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ПРОЛЕТАРСЬКИЙ  СТРУМІНЬ 
В РАДЯНСЬКИЙ АПАРАТ .
Реорганізація радапарату ок  
груги— це настільки важливе, 

настільки складне завдання, що 
ми найближчого часу мусимо ії 
здійсненню віддали як мога, 
більше уваги й енергії. Бо реор- 
ганізацію ні а якому разі не 
треба розуміти, як механічне 
перенесення центра ваги керу  
вання в райони. Завдання реор- 
ганізації надто ширші. Це фак- 
тично є величезний політичний 
іспит всього нашого радянського 

апарату на його здатність здій- 
нювати високі темпи п'ятирічки, 
вести боротьбу на клясовому 
фронті, перемагати капіталістич- 

ні елементи, організовувати маси 
навколо завдань повсякденного, 
практичного соціялістичного бу
дівництва.

Як краще, гнучніше працю- 
вати? Як краще й швидше ко- 
лективізувати село? Як стійко 
стояти на клясових позиціях? 
Як дешевше, ощадніше будувати,
витрачати державні кошти? Як 
організовувати активність мас? 
Як краще застосовувати радян

ські закони? Як успішніше боро
тися з бюрократизмом, тягани
ною?—На всі ці питання му
сять дати відповідь всій країні 
наша округа. Бо ми зразкова 
округа, один з всесоюзних цен- 
трів досвіду, на яку дивитиметь
ся весь Союз, всі радянські ор-

гани. 
Отже завдання реорганізації 

округи величезні. Щоб перебу
дувати село, посилити його 
культурно - економічний зріст, 
треба вже тепер розгорнути ши- 
року масову роботу. Проте, пи
тання реорганізації ще навіть не 
дійшли села Бідняцько-серед
няцькі маси ще мало знають мету 
і  завданя реорганізації.

Реорганізація на сьогод- 
ні—найпекучіше питання. З 
цього погляду великого значення 
набирає постанова Бюра ОПК 
про висунення 100 робітників 
від верстату в реорганізований 
радапарат округи.

Робітники, що прийдуть від 
варстату на командні пости рад- 
апарату, повинні, не гаючись 
мобілізувати маси навколо ре
організації його. Його роботи,
гнучкости , наближення до мас, 
задоволення їхніх запитів. Всім 
бюрократичним традиціям, ка
бінетній замкнености, консер
ватизму, тяганині треба оголо
сити масову боротьбу. Треба 
запалити маси ідеєю реорга
нізації дати їм зрозуміти всю 
важливу політичну суть цього 
заходу. Це мусять зробити ви- 
суненці-робітники.

Консервативні, бюрократичні, 
в ідірвані від мас елементи, що є 
в нашому радапараті, напевне 
недоброзичливо зустрінуть нових 
висуненців. Можлива хвора ре
акція, "палки в колесах", "під- 
сижування". Всім цим явищам 
треба оголосити жорстоку бо
ротьбу. Разом з висуненням, 
треба буде розгорнути широку 
роботу що до чистки радапа- 
рату згори до низу, нещадно 
виганяючи все негідне, все 
сміття.

Парторганізації повинні як
ніколи уважно поставитися до 

діяльности всіх наших радян- 
ських органів, забезпечивши ви- 
суванця м — робітникам кращі 
умови роботи.

Зміцнення клясових позицій 
радапарату, посилення його бо- 
єз д а т н о с ти—що ми чекаємо 
від нового кадру висуненців.

Бо чітка клясова лінія в ро- 
боті апарату— ось основне, шо; 
намагається  від реорганізованого,

Капитуляція чи подальший бандитизм?
Нанкін готує нові кроки у взаєминах з СРСР.
ШАНХАЙ. 29. Всі останні 

 сповіщення з китайських дже
рел Нанкіна та Мукдена, а та
кож ті, що виходять з закордон- 
них інформаторів, які обслуго- 
вують Нанкін, провадять явно 
інспіровану думку про те, що між 
Китаєм та СРСР утворюється, 
безнадійний стан, який неминуче 
повинен призвести до війни. Ц і  
інспіровані сповіщення мають 
за мету:

1) Виправдати китайські воєн
ні приготування на Сибірському 
кордоні і очевидно, ті нові нас
коки, які готуються на радян
ську території. Ці газети пи
шуть, наприклад, про якісь 
збройні білі групи "самооборо
ни" що перебувають в районі

Трьохріччя, і які "напоготові 
вчинити опір радянським наско
кам";

2) Відтягти увагу від грома
дянської війни, що почалася, та 
заручитися підтримкою суспіль
ної думки проти Фин Юй-сяна;

3) Домагатися того, щоб втру
тилися держави і щоб вони до
помогли.

По деяких колах, проте, га
дають, що нанкінський уряд 
цією пропагандою тільки „вря 
товує лице", бо готується капі
тулювати перед Москвою і через 
це намагається утворити вражен
ня, що примушений здатися 
нібито через загрозу з сторони 
СРСР.

Урядова криза в Франції.
Подробиці зречення 

Деладьє
ПАРИЖ, 29. Гавас сповіщає:
— Бріян запевнив Деладьє, що він 

йому допоможе, коли лідер радикалів 
провадитиме переговори щоб утворити 
уряд республіканської єдности.

Деладьє відновив переговори. Пото- 
му Деладьє знову відмовився від до- 
ручення утворити уряд. Він заявив, 
що зрікається доручення, що йому, 
дали черев те, що підтримка, в якій 
він був певен, як виявилося, обумов- 
ленна утворенням уряду республікан
ської єдности, такий уряд означав би 
кабінет національної концентрації, 
проти якого радикали заперечують. 

Марять „командними 
висотами'.

ПАРИЖ, 29. Вельми характерні по
зиції в питанні про участь в уряді 
радікалів посіли на пленумі соціялі
стичної партії так звані "ліві" і цент
ристи.

І ті й другі не висловилися прин
ципово проти коаліції з буржуазними 
партіями, бо вони вважають це за, 
цілком припустиме, коли на чолі та- 
кого уряду стоятимуть соціялісти, на- 
віть типу Поля Бонкура. Головне за
перечення їхнє проти участи в уряді 
під керівництвом радікалів було в 
тому, що в такому кабінеті соціялі- 
стам навряд чи пощастить "зберегти 
за собою командні висоти".

В  урядовій програмі Деладьє є пункт: 
підтримка миру в міжнародніх взаєминах.

Бріян— соціялісту: не вдалося мені доканати цього ангела миру, 
так ви його доконайте.

„Щоб не лити воду на комуністичний млин".
ПАРИЖ, 29. Двохденне бурхливе 

 засідання ради соціялістичної партії 
 викрило з усією яскравістю, як да
леко зайшов процес соціял-фашист- 
 ського переродження соціялістичної 
партії.

Приклад цієї суперечки про участь 
 в уряді радикалів подали сами соція
лісти. Аргументація прихильників Де
ладьє звелася до того, що не можна 
пускати з ока змогу прихода до влади 
що Райнська програма радикалів ціл
ком задовільна, що відмовившись від 
участи в уряді Деладьє соціялістична 
партія не зуміє виправдатись перед

тими дрібними крамарями та селяна
ми, що ймуть їй віри і тому інші.

За головний аргумент ворогів в 
уряді радикалів була вказівка на не- 
минучий зріст впливу комуністичної 
партїї. Лонде заявив, що за комуні- 
стичною партією йдуть великі загони; 
робітничої кляси, наслідком чого війти 
в уряд—"значить, лити воду на млин, 
комуністичної пропаганди".

Після тривалих дебатів, пленум від- 
кинув резолюцію про участь в уряді 
радикалів незначною більшістю 139 
голосів, і

Про чистку Радянського апарату.
Постанова пленуму ЦКК КП(б)У на доповідь тов. Просвіріна.

ХАРКІВ, 30. 2 всеукраїнська та 16 
всесоюзна партійні конференції у сво 
їх постановах зазначили, що боротьба 
з бюрократичними перекрученнями в 
держапараті і чистка його особистого 
складу є за теперішніх обставин най
важливіше політичне завдання партії і 
найважливіша форма клясової бо
ротьби

Пленум ЦКК КП(б)У відзначає, що 
ці директиви партії у практичному 
здійсненні їх ще не застосовано до
статньою мірою.

Чистку держапарату і зв'язані з нею 
заходи до поліпшення його якости, 
органи КК РСІ, партійні комітети, 
ради, профорганізації, КСМ та інші 
організації провадять зовсім незадо
вільно. Навколо чистки держапарату, 
як найважливішого політичного зав
дання, ще не мобілізовано увагу ши
рочезних мас робітничої кляси і се
лянства.

Пленум ЦКК звертав увагу цих КК 
РСІ, партійних комітетів, фракцій ра
дянських і професійних органів, що 
найважливіші дефекти і помилки у 
здійсненні чистки низового радянсь
кого апарату, які треба рішуче усуну
ти, є те, що:

а) Цю чистку почато і вона прохо
дила за недостатньої уваги партійних, 
радянських, професійних, комсомоли 
ських та інших організацій, за зовсім 
недостатнього політичного і організа
ційного підготування та надмірної 
сквапности в окремих округах, через 
 що сталося формальне проведення 
чистки і не досягнено всіх потрібних 
наслідків;

б) КК-РСІ і партійні комітети не 
приділили належної уваги суворому 
якісному доборові складу комісій для 
чистки і керівництва їхньою роботою;

в) Керівники і відповідальні співро
бітники установ здебільшого порядком 
підготовки до чистки не виконали

покладених на них завдань, щоб ви
вчити склад своїх працівників, підго
тувати заміну з висуванців та поліп
шити роботу своїх установ;

г) Осередки при установах і окремі 
члени партії під час чистки здебіль
шого не сприяли, скільки треба, ро
боті комісій і не були для них під
порою;

д) Самокритика, як основний захід, 
що може забезпечити успішну чистку 
радапарату в установах де відбувалася 
чистка, була розгорнута зовсім недо
статньо і через це за великого інте
ресу до чистки трудового селянства 
та його активности, службовці стави
лись до чистки пасивно і їхні висту
пи були виключно рідкі;

з) По всіх округах не виконано зав
дання підготувати заміну вичищених 
із радапарату новими кадрами підго
товлених робітників, наймитів і бід
няків, особливо що виросли на ра
дянській і громадській роботі;

е) Під час чистки основну увагу 
зосереджували на виявленні і усунен
ні з радапарату розкладених, збюро
кратілих, чужих і ворожих радянській 
владі людей і, як правило, зовсім за
бували перевіряти якість апарату, пе
реведення клясової лінії, а також пи
тання про зміну і поліпшення систе
ми всієї роботи.

Пленум ЦК прононує КК РСІ, пар
тійним комітетам, комфракціям при 
радянських і професійних органах по
силити пояснення серед робітників  
селян завдань чистки радапарату і 
метод її здійснення, а також органі 
зувати постановку на обговорення 
мас доповідей керівників перевірюва- 
них установ.

Пленум вважає за потрібне не при
пускати сквапности в переведенні 
чистки держапарату та забороняти чи
стку без відповідної політичної і ор
ганізаційної підготовки суворо керую

чись Інструкцією для чистки радапа
рату.

Відзначаючи незадовільний добір ко
місій для чистки, запропонувати всім 
КК-РСІ переглянути весь їхній склад 
для посилення.

Основне завдання у чистці має бу
ти втягнути широкі маси робітників, 
селян і службовців, і в той же час 
рішуче протидіяти глитайським та ін
шим капіталістичним елементам, що 
хотятъ чистку використати в своїх 
інтересах, прагнучи компроментувати 
добрих працівників і органи радян
ської влади.

Пленум ЦКК зобов’язує всіх керів
ників установ і окремих частин їх , на
самперед комуністів, взяти найактив
нішу участь у чистці своїх установ і 
пропонує КК-РСІ в усіх випадках па
сивного ставлення притягати винних 
керівників до якнайсуворішої відпові- 
дальности за порушення найважливі
ших політичних директив партії і ра
дянської влади аж до усунення а ро
боти і виключення з партії за нездат
ність керувати установою та прими
ренське ставлення до бюрократичних 
перекручень апарату.

Пленум ЦКК вважає за потрібне 
добитися рішучого перелому в цій ро
боті і виконання постанови 11-ї все
української І ХѴІ-ї всесоюзної парт
конференцій про те, щоб звільнені у 
звязку з чисткою посади, крім посад 
спеціялістів і технічних працівників, 
заповнювати висуванцями та щоб за
безпечити підготовленими кадрами й 
висуванцями низовий радянський апа
рат.

Вважати за потрібне виділити в 
шостимісячний строк по лінії проф
спілок УСРР 5 тис. працівників із 
свого апарату—робітників і робітниць 
від варстату.

Пленум ЦКК ставить питання перед 
ЦК ЛКСМУ про мобілізацію уваги 
всього КСМ навколо завдань чистки 
радапарату і зокрема, в справі поси
лення участи в чистці загонів "Легкої 
кавалерії" та висування до дежапара- 
ту комсомольців,

Відзначаючи зовсім недостатню ро
лю преси в справі чистки радапарату, 
пленум ЦКК вважає, що партійна, 
радянська і професійна преса мають 
найсміливіше сприяти виявленню кон
кретних причинців бюрократичних пе
рекручень, широко критикуючи ви
кривлення клясової лінії, бюрократиз
му і тяганини і про всі інші дефекти 
в радапараті, організуючи на шпаль
тах преси огляд роботи установ. Особ
ливо, потрібно піднести ролю стінга
зет, що мають в період підготовки і 
самої чистки провадити огляд  роботи 
і змагання між частинами установ.

Збори міського партактиву.
У суботу, 2 листопаду, об 5 год. вечора в залі 

клюбу металістів скликаються збори міського партійного 
актаву.

Порядок денний: Доповідь тоз. Снєгова про чергові 
завдання парторгарізації.

Вхід по спеціяльних квитках, надісланих райпарко- 
мам та додатково-пред’явлених партквитках.

Окрпарком.
1— 2.

Відступ для під- 
 готовки нового 

наступу.
Берлінські трубопро- 
кладники припинили 

страйк.
БЕРЛІН, 29. Після десятитиж- 

невої героїчної боротьби страй- 
карі-трубопрокладники постано
вили припинити страйк. Страй
ком, проте, і надалі існуватиме, 
щоб відбити всякі спроби під
приємців звільнити активних 
учасників страйку або вжити 
проти них будь-яких заходів.

"Роте Фане" пише з приводу 
того, що припинився страйк.

—  Хоч міць 2 тис. трубопро- 
кладників, ладних до рішучої 
боротьби, була недостатня, щоб 
зламати об'єднані сили підпри
ємців державного апарату та 
реформістської профбюрократії, 
але моральна і матеріальна 
підтримка берлінського і всього 
німецького пролетаріяту дала 
трубопрокладникам змогу про
довжувати свою боротьбу 10 
тижнів.

В даний момент передові 
пости революційного пролета- 
ріяту, що далеко висунулися 
наперед, мають бути підтягнуті 
назад, щоб готуватися до нової 
боротьби проти капіталу, разом 
з усіма клясово-свідомими ро
бітниками".

Через „Країну Рад" робітники 
ПАСШ вітають СРСС.

Літак у Детройті.
НЬЮ-ЙОРК, 30. Як повідом

ляють із Детройту, самольот 
"Країна Рад" везе з собою до
ручення передати привітання 
Радянському Союзові від бага
тьох робітників, що живуть в 
Америці. Крила і фюзеляж са- 
мольота списані тисячами при
вітальних написів, зроблених 
руською мовою по всіх пунктах 
від Уналашки до Детройту.

Серед тих що вітали екіпаж 
самольоту в Дірборні, було 65 
рядянських інженерів та техні
ків „Автобуду", що працюють 
на заводі Форда, як практи
канти.

Англо-радянська тор
гівля.

В звязку з перебуванням 
"Країни Рад" у Детройті відбу
лися масові збори, що їх орга
нізувало "товариство друзів Ра
дянського Союзу".

Мер міста Детройта прийняв 
радянських літунів і вітав їх з 
успішним перелітом.

Літун Шестаков у відказовій 
промові підкреслив інтерес, що 
його являє для екіпажу "Стра
на Советов“ одвідання центру 
американської автомобільної та 
авіяційної промисловости Р а
дянські літуни оглядали автомо
більні та авіяційні заводи Форда.

ЛОНДОН, 29. На зборах 150 
представників ділових кіл пред
ставник Центросоюзу Уайз зро
бив доповідь на тему про англо- 
радянську торгівлю.

Зазначивши на великий зріст 
продукції в СРСР останніми 
роками, а також значне збіль
шення французького та німець
кого експорту до СРСР, Уайз 
звернув увагу на те, що подібно 
всім сільсько господарським краї
нам, СРСР потребує чужозем
ного капіталу для розробки своїх 
природніх багатств.

Промисловці Армстронг та 
Меткаф, що виступили в диску
сіях, визнали, що Англія не ви
користала багато можливостей 
щодо торгівлі з СРСР і повинна 
тепер компенсувати втрати, але 
вже борючись з ПАСШ та інши
ми конкурентами на радянсько
му ринку.

Всі оратори, що виступали, 
підкреслювали виключну акурат
ність радянських організацій 
щодо виконання взятих на себе 
зобов'язань.

Наслідки виборів до Че- 
хо-Словацького парля- 

менту.
ПРАГА, 29. За офіційними 

данними, на виборах до парля- 
менту подано всього 7.386 го
лосів.

Партії колишньої урядової 
коаліції одержали 3.545 тис. 
голосів. Опозиційні партії (крім 
комуністів)—3.088 тис. голосів 
і комуністи— 763 тис. голосів.

Отож, партії буржуазної коа- 
ліцї мають меншість.

За попередніми підрахунками, 
у палаті депутатів комуністи 
дістають 30 мандатів (було 40), 
а в сенаті— 15 мандатів (було 
20).

Соціял-демократи бла
гословляють поліцей

щину.
БЕРЛІН, 28. Як сповіщають з Ам

стердама, в голяндській палаті депу
татів обговорювали питання про кри
ваві сутички між поліцією та робітни
ками білильних фабрик у Маастріхті, 
що страйкували.

Як відомо, під час цих подій багато 
робітників тяжко поранені і один з 
них незабаром помер від ран.

Коли обговорювали питання, пред
ставники соціял-демократичної партії 
не виступали проти поліцайських на
сильств взагалі, але тільки доводили, 
що поліції не треба було стріляти, що 
вона могла тільки застосувати гумові 
палиці.

Уряд формуватиме Кле- 
мантель.

ПАРИЖ, 30. Викликаний до Ду- 
мерга сенатор Клемантель пристав на 
пропозицію утворити уряд.

Клемантель був в уряді Клемансо 
1917-20 років за міністра торгівлі і 
праці, в уряді Еріо 1924-25 років за 
мімістра фінансів 1928 року Клеман- 
теля обрано від "демократичної лівої"

За бойовий більшовизм 
в КПН.

БЕРЛІН, 28. На пленумі німецької 
компартії тов. Тельман, доповідаючи в 
питанні про боротьбу проти Юнгового 
пляну, а також про чергові завдання 
партії, підкреслював, що партія по
винна розвинути нові, насправді біль
шовицькі, методи роботи, очистити 
свої ряди від малодушних і інших не
стійких елементів, поповнити лави но
вими робітничими кадрами та підго
товитися до того, щоб перейти на не
легальний стан, бо керівні класи за 

                                     ... прагнуть

Німецькі соціял-зрадники 
не задоволені з фран

цузьких.
БЕРЛІН, 30. В колах німецької со- 

ціял-демократичної партії вирішення 
пленуму ЦК французької соціялістич- 
ної партії проти участи в уряді жор
стоко критикують.

„Форвертс" підкреслює, що це ви
рішення ЦК викликало розчарування 
широких кіл німецької соціал-демокра
тії. Газета зазначає, що французька
соціялістична партія «частково відпо
відальна за те, що у Франції складуть 
ще більш реакційний уряд ніж той, 
що досі існував" і що "французькі со- 
ціялісти роблять погану послугу єв
ропейській та французькій демокра
тії".
Розклад брандлерівської 

опозиції.
БЕРЛІН, 29. Останні запеклі соціял- 

демократичні виступи проводирів бран- 
длерівців сприяють розкладу самої 
брандлерівської групи. Ряд осіб, що 
досі йшли за Брандлером, звернулися 
до КП, просячи, щоб їх прийняли на- 
зад до партії.

Нова майстерня брехні 
й наклепів.

ВАРШАВА, 30. Вийшов перший но
мер нового органу пілсудчиків "Га
зета Польська", що виходить замість

Голосування підтасоване вождями.
ПАРИЖ, 30. „Юманіте" зазначав, 

що, боючись обурення робітників та 
побоюючись дальшого посилення впли
ву компартії, вожді соціялістів підта
сували результат голосування націо
нальної ради про входження в уряд.

Маневри центристів та лівих соціял- 
демократів—пише "Юманіте"—є лише 
відображення революційного піднесен-

 ня французьких робітничих мас. За
губивши всякий контакт з робітни
чими масами, соціял-фашисти не змо- 
 жуть здійснювати свою роботу щодо 
розкладання та роззброєння робітни
чої кляси, а також боротьбу проти 
компартії, яку як це визнав Блюм, соція
лісти вважають за своє основне зав
дання.

IV пленум окрвиконкому.
Секретаря т окрвиконкому сповіщає, що, за постановою 

президії, окрвиконкому з 29 жовтня, 4-й черговий пленум окр
виконкому 13 скликання призначено на 3 листопада об 10 
год. ранку в великий залі ОВК з таким порядком денним:

1) Доповідь про реорганізацію радапарату округи—до
повідач т. Голубятніков.

2) Про організацію зразкового району—доповідач тов. 
Андреєв.

3) Про тербудівництво— доповідач т. Єфіменко.
4) Організаційні справи.
Всі члени й кандидати окрвиконкому, голови райвиконко

мів, заввідділів та інспектур повинні бути неодмінно.



ДО  Х ІІ-х   РО К О В И Н    Ж ОВТНЯ
ВИКОНАЙМО ПЛЯН ЗАГОТІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИХ КУЛЬТУР З ПЕРЕБІЛЬШЕННЯМ.

Е Н Е Р Г І Й Н І Ш Е  Р О З Г О Р Т А Й Т Е  П О Х І Д  З А  Т А Р О Ю .

На сьогоднішній д е н ь  
Н. Поляна виконала цілком 
вдана х л і б о з а г о т і в е л ь ,  
пляна осінньої сівби виконано 
з перебільшенням на 12 деся
тин, сільгосподаток внесено 
на 100 відс., всю заборгован
іс т ь  робітничо-селянській дер
жаві сплочено. З 1 жовтня вся 
громада Нової Поляни перей 
шла до усуспільненої обробки 
землі та організувала"

.
За короткий термін ми також 

всі дружньо засіяли озимий 
клин нашій безхудобній бідноті

Зовсім інша картина в по- 
сьолку Трепівка : що недалеко 
Н. Поляни. Тут біднота й серед- 
няцтво не дали належної від
січі глитайським елементам.

Отож, в Трепівці пляна хлі
бозаготівель не виконано, пля- 
на осінньої сівби теж не ви- 

конано. Взагалі Трепівку зане
сено на чорну дошку по всіх 
кампаніях. Хлібороб.

Нова Поляна вико- 
кала всі завдання
Трепівна на чорній дошці

Нова Поляна, Єлисаветгород- 
ківського району виконала ціл
ком. всі завдання, що їх поста- 
вила перед нею радянська вла-
да.

Через соціялістичне змагання, через добре організований і дружний на
тиск на куркуля Максимівська сільрада Велико-Вищанського району стала за 
приклад вчасного і повного виконання хлібозаготівельних завдань. На 20 е 
жовтня сільрада виконала 103 відсотки пляну хлібозаготівель по житу й пше
ниці. В день свята врожаю максимівці організували червону валку, що стало 
за справжнє свято змички сільської бідноти й середняцтва з пролетаріятом. 
В цей день від валки кооператив прийняв 1330 пудів харчових культур.

Так по бойовому, по революційному відсвяткували максимівці день 
врожаю.

Зсипища— в на
лежному ладу-

Спеціальна комісія, виділена 
президією ОВК. з участю пред
ставників робітничих організацій 
Червоної Зорі' обслідувала 

стан усіх зернозсипищ міста.
виявлено, що так складські 

приміщення, як і збереження 
зерна перебувають у належно
му стані. Щоправда, місцями 
є дрібні технічні огріхи, що їх 
треба негайно усунути. Так 
само треба посилити протипо
жежну охорону зернозсипищ 

29*го жовтня президія окр- 
виконкому вислухала інформа
цію цієї комісії й погодилася з 
ї ї  висновками. Всім районним 
виконавчим комітетам президія 
ОВК запропонувала негайно об
слідувати стан зернозсипищ.

Виклик Жовтневому 
райкому ЛНСМУ.

Червонозорівська організа
ція ЛКСМУ у неділю, 27-го 
жовтня, працювала по роз
вантаженню ст. Зіновївське, 
чим значно допомогла справі 
хлібозаготівель. Наслідки на
шої роботи було опубліко
вано в „Зінов'ївському Про
летарі".

Отож, викликаємо Жовтне
вий райком ЛКСМУ та всіх 
комсомольців Жовтневого 
району піти за нашим при
кладом.

ЧервонозорІвсьний 
райком ЛКСМУ.

Ш и п  в Червоній армії'
II.

Терсистема і з погляду вій

с ь к о в о г о  з погляду політич
ного себе цілком виправдала. 
Цього довід—багатолітній досвід 
існування терчастин.

Та разом сказати, що терсис 
тема ставить нам чимало труд- 
нощів у військовому та військо- 
во-політичному підготуванні на- 
ших частин, труднощів, що ви
ходять з відмін терсистеми, від
мін від кадрових частин. Замість 
2-х років у кадровому війську 
червоноармієць змінник в тер- 
частинах учиться тільки 8 міся
ців. До того, ці 8 місяців від
буває 5 років на коротких періо
дах зборів з великими перервами 
між ними.

Одначе, характер майбутньої 
війни за великих удосконален
нях військової техніки потребує

від бійця  Червоної армії доброго 
військового підготування, вели
кого політичного розвитку та 
класової стійкости.

А тому терсистема комплек
тування частин Червоної армії: 
потребує від нас, поперше, біль
шого напруження й темпу вій-

*) Початок у  „3 . П  ", № 247, 27-го|

ськово-політичної роботи на збо
рах, подруге—спеціальної орга
нізації та системи військової 
роботи під період між зборами, 
коли червоноармієць дома, на 
підприємстві, чи на селі, і, по
трете—набагато більшої прак 
тичної участи в будівництві 
терчастин від цивільних радян
ських, партійних, професійних 
та інших громадських органі
зацій.

Через те, що весь період між 
зборами, тоб-то, 11 місяців на 
рік червоноармієць-змінник пе
ребуває поза частиною—центр 
ваги, так званої, міжзборової 
роботи має лягати саме на ци 
вільні організації з найактивні
шою участю, насамперед, ТСО- 
Авіяхему, за згодою з надрами 
терчастим і за спільним про
водом.

Брак можливостів у партійно 
політичних органів військових 
частин до безпосереднього регу- 
льового зв'язку та впливу на 
свій змінний склад потребує від 
цивільних організацій (партійних 
та професійних, насамперед), 
щоб вони у всій своій роботі між
. . . с п е ц і а л ь н у  у в а г у

Як у Нечаївці ячмінь на пшеницю 
обернувся.

У с. Нечаївці, Компаніївського 
 району, активно відбували хлібо
 заготівлю, навіть учні трудшко
ли заготували 40 пудів хліба, 
викликаючи один одного на соц- 
змагання. Соцзмагання також 
оголосили між дорослих селян 
та молоді.

Та велике диво трапилося в 
діловода сільради тов. Буня 
Прокопа. Жив він собі не рік і 
не два, всі його знали, як "гар
ного, активного робітника", мав 
авторитет між селянства. А як 
ударна трійка для хлібозаготівлі 
прийшла до Буня шукати пше- 
 ницю в коморі, в бочці, витру
 сили 15 пуд. пшениці, зверху її 
 присипано ячменем.    
Жіночий актив житло-
    коопу № 1 за роботою
      При житлокоопі № 1 зоргані
 зувалась бригада з жіночого ак- 
тиву по збору лантухів. До бри- 
гади увійшло 10 жінок, при чому
 до кожної з них прикріпили по 
 5 комсомольців. Жінкам житло- 
коопу № 1 допомогають в роботі 
комсомольці 1-ї укрпрофтехшко- 
ли та кооператшколи.

За роботу по збору лантухів 
жіноча бригада взялася з таким 
розрахунком щоб закінчити її до 
2 листопаду. Збір лантухів по 
винен пройти за широкою ак
тивною участю всіх жінок жит- 
покоопу № 1.

Ми викликаємо жиночий актив 
житлокоопів № 4 та 9 так само; 
взяти активну участь у зборі 
лантухів. Після закінчення ро
боти зробимо підсумки нашого 
соціялістичного змагання.

Р. Лев.

Піонери за прикла- 
дом старших братів

Піонери та школярі не тільки 
вчаться, але вони, за прикладом 
своїх старших братів комсомоль
ців, теж можуть зробити багаць 
ко потрібного та корисного. Іні- 
ціятиву комсомолу щодо збору 
 лантухів для хлібозаготівель 
  діти жваво підхопили та беруть 
активну участь у цій справі.

По всіх загонах та форпостах, 
де дітям сказали про потребу 
збирати лантухи, вони одного
лосно ухвалили, щоб кожен 
піонер—учень приніс по одному 
лантуху. Особливо себе виявили 
учні 10, 4, 6 та 3 школи.

База «Червоної Зорі“ прийш
ла працювати підчас недільника 
по розвантаженню залізниці. Во
ни тут допомагали старшим ро
бити, носили їм воду тощо.

Отак піонери беруть участь у 
всіх кампаніях.

* *

— Я, каже Бунь, і не знав... 
Може, цє такої породи ячмінь,
що обернувся на пшеницю... 
Дивні діла діються в Нечаївці...

У голови Нечаївського СКТ 
 т. Жученка М. найшли 7 п. жита,
 він його не здав до кооперації.

Пленум сільради з ударними 
трійками оголосив Буню та Жу- 
ченкові тільки сувору догану, 
та й усе.

На нашу думку, це дуже лег
 ка кара. Треба було б їх суво
 ріше погладити по голівці. А 
 отакий „присуд" сільради дуже 
скидається на примиренський,— 
мовляв, свої люди, не годиться 
ображати...

Лісовий.

102 відсот. завдання.
Витязівка, Бобринецького райо 

ну. 24 жовтня цього року, за 
допомогою бідноти та всього ак
тиву сільського, Витязівська сіль
рада виконала річний плян за
готівлі пшениці й жита в кіль
кості 5.335 пудів, що становить 
102 відсот. завдання.

Пленум та актив Витязівської 
сільради шле палкий привіт ке
рівникові Зінов'ївської округи— 
президії Окрвиконкому.

Сільрада та комісія сприяння 
хлібозаготівлям.

Відділ праці, на підставі телеграфного розпоряд
ження Наркомпраці від 30 жовтня цього року, сповіщає, 
що в дні Жовтневих свят повинна провадитись нормаль
на робота в хлібозаготівельних апаратах по прийомці 
хліба та червоних валок, на залізничному транспорті 
по навантаженню та розвантаженню хліба, а також по 
радгоспах цукроварень по збору буряків.

Оплата робітників, що працюватимуть Жовтневими 
святами, проводиться як за неробочі дні.

Зав. окрвідділом праці Гуляніцький.
Погоджено з ОРПС М. Бондаренко.

звертали на контигент змінного 
складу.

Аджеж, ця частина трудящих, 
насамперед, стане на захист 
радянської держави. Це—сьогод
нішні бійці Червоної армії.

Цього треба й з другого по
гляду. Аджеж, цей змінний склад 
з робітників і селян, відбуваючи 
службу в лавах Червоної армії, 
переходячи добру військово полі
тичну школу в найактивніший у 
будівництві соціялістичної дер
жави. Місцеві організації за цей 
актив ніяк не повинні забувати, 
навпаки, якнайбільше його вико
ристовувати під усякі політичні 
кампанії.

Червоноармієць-змінник пови
нен бути й є за найактивнішого 
помічника партії та радянській 
владі. Над цим працюють і наші 
партійно-політичні органи Чер
воної армії та в терчастинах.

Віськово та військово-політич 
на робота з перемінним складом 
під міжзборовий період повинна 
стати за органічну частину за
гального пляну роботу першого- 
ліпшого партійного чи комсо
мольського осередку, всіх орга
нів політосвіти, профспілок, по
винна посідати велике місце у 
роботі ТСО-Авіяхему.

Треба мати на оці таку серй
озну роботу, як ліквідація не- 
письменности між змінників. Їх 
обов'язковим порядком треба за

  лучити до шкіл лікнепу. За це 
маємо досить постанов та ди- 

  ректив уряду.
  За коротких періодів зборів
 (один місяць) ми, звісно, неспро
можні займатися лікнепом, а не-

 письменний червоноармієць за 
  теперішніх вимог, що їх став
 лять бійцеві—це тількиполови- 
 на червоноармійця. Отож, лікві-
 дація неписьменности між змін- 
  ників та допризовників дуже ба-
  гато важить у справжньому за- 
пезпеченні бойового підготування 
наших терчастин.

Не вважаючи на закони за 
обов'язкове відбуття лікнепу цій 
частині трудящих—на жаль, 
бракує ще тут потрібної напо- 
сідливости, контролю та впливу.

На найближчий період, тим 
що наша дивізія заводить тер 
формування, можна визначити 
отакі-о практичні завдання: 
кожен осередок, кожна сільрада, 
щоб усвідомили собі суть та 
значення терсистеми та свої 
завдання в тербудівництві, щоб 
кожен змінник усвідомив, собі 
свої права та обов'язки, як бо- 
єць Червоної армії.

Треба, щоб усі організації, 
партійні, комсомольські, проф
спілки, сільради, організації се
лянської бідноти—КНС, СГЛР 
та інші, залучаючи всіх робіт
ників, наймитів та бідняків, за 
безпечили б підчас приписки

 *

Учком нашої школи провадить 
кампанію по збору лантухів по 
всіх групах. Діти жваво відгук
нулися на пропозицію дати по 
одному лантуху. Але всеж через 
брак лантухів, вони надходять 
ще слабо. До 31 жовтня до школи 
надійшло тільки 36 лантухів.

Кампанії по збору лантухів 

треба приділити ще більше уваги.

Котляревська.

Вносимо лантухи.
Я, учень 1-ої групи 12 труд

школи Тамара Кіба вношу 
 один лантух для потреб хлібо
заготівель та викликаю всіх уч- 

  нів 12 трудшколи та навчителів 
  піти за моїм прикладом.

Що ми зробили у висуванні 
найкращих пролетарів до апарату.
Під період диктатури пролета- 

ріяту наш державний апарат 
повинен бути міцний, гнучкий у 
виконанні політики робітничої 
кляси. Треба ідейної згуртова- 
ности та дружної роботи всього 
апарату, надто, тепер—під вико
нання п'ятирічки та тих вели
чезних завдань, що їх визначено 
на реконструкцію всіх царин 
народнього господарства, на обо
рону країни та культурні заходи.

А чи маємо ми такий апарат, 
що здатний виконувати оці зав
дання? Відверто скажемо—ні. 
Наш апарат ще мав елементи, 
що чужі інтересам робітничої 
кляси, що часом, активно ви
ступають проти її політики, або 
перекручують в практиці клясо- 
ву лінію постанов партії та рад- 
влади.

Як добрати людей, як поділи
ти їх, поставити кожного на 
своє місце—  це величезне зав
дання, що стає перед нами.

З реальних заходів, щоб оздо
ровити та покращити апарат є 
висування найвідданіших соція- 
лістичному будівництву робітни
ків та службовців на адміністра
тивно-господарчу роботу. В цій 
важливій справі не раз давано 
директиви партійним, професій
ним та господарчим організа- 
ціям, та як спитати кого, що ви 
зробили, чи виконали ці поста 
нови—наслідки матимемо нега
тивні.

Те, що зроблено в цій справі 
є не висування, а справжнє 
"засування". Наприклад, вису
нули недогідного робітника з 
свого підприємства в інше або 
в установу, а там справжнього 
куркуля висунули на адміністра
тивну роботу, а там з протекції 
голови місцевкому призначено 
робітницю на господарчу роботу. 
Наслідком такого висування наш 
апарат не покращав, а ще по
гіршає

Беручи до уваги оце, щоб 
вивчити питання про висування 
на партійну, професійну чи гро
мадську роботу, ОкрКК РСІ за
гадує відбути самообслідування 
в складі комісії від партосеред- 
ку, профосередку, адміністрації 
та від комсомолу по таких під
приємствах та установах: заводи 
"Червона Зоря“, „Червоний Про- 
фінтерн", "Змичка", ОВК, Держ
банк, Сільбанк, ЦРК, Райспілка, 
Окрфінвідділ, окрлікарня та п.-т. 
контора.

Програма отака: що зроблено, 
взагалі, щоб виконати партійні 
та професійні директиви про 
висування. Що було за показник 
на висування якогось робітника. 
Де й як обговорено питання про 
висування. Як згоджували це 
питання з самим висуванцем. 
Висування в своій установі чи 
підприємстві та до іншої на 
зовсім іншу роботу. Чи висуван
ня в деяких випадках не пра
вить за покарання висуванцеві, 
щоб позбутися цього робітника.

Чи зважають, висуваючи, на 
соціяльний стан, придатність та 
зацікавленість висуванця до но
вої воботи. Як готують висуван
ця до нової роботи. Чи не буває 
випадків безпосереднього при
значення й як згоджують пи
тання з установою, що до неї 
висуванця відряджають. Зв'язок 
висуванця з своєю організацією 
надалі. Хто керує, дає поради 
висуванцеві в його роботі. Ви
падки протекціонізму, а також 
відмовлювання від висування 
через матеріяльні невигоди.

Самообслідування треба відбу
ти з участю широких мас робіт
ників та службовців і наслідки 
разом з протоколом загального 
обговорення подати до РСІ не 
пізніш, як за 2 тижні.

Андрющенко.

Кроки п'ятирічки Нові темпи сільгосмашинобудівництва
Бурхливий темп колективізації сіль

ського господарства набагато пере
більшив усі плянові обрахунки пер
шого року п'ятирічки. Цей рік також 
відзначено закладинами величезних 
зернорадгоспів.

На другому році п'ятирічки будів
ництво радгоспів та колгоспів ще 
більше розвинеться. За пляном сіль
ського господарства передбачено збіль 
шення засівплощ на 10 відс. проти 
поточного року. Колгоспи збільшать 
площу своїх засівів на 222 відс., рад
госпи—на 125 відс.

Успіхи сільського господарства спо
нукали переглянути п'ятирічку на 
сільгоспмашинобудівництво. За обра
хунком Головмашинбуду самих трак
торів за п'ятирічку треба 430 тисяч.

Щоб задовольнити потреби сільського 
господарства, треба налягти на трак- 
торобудівництво.

Тепер у нас будують тракторові 
заводи в Челябінську, Сталінграді та 
Харкові. Колегія Головмашинбуду ух 
валила посилити темп будівництва, 
щоб пустити ці заводи раніш терміну.

Крім того, передбачено збудувати в 
районі Центрально - Черноземого 

краю завод, що вироблятиме трактори 
на пропашні культури.

Якщо будування харківського, челя
бінського та сталінградського заводів 
посилять — за п‘ятирічку радянська 
промисловість спроможеться виробити 
245 тис. тракторів замість 180 тис., 
що їх раніш проєктував Держплян.

Пришвидшення темпів будування 
тракторових заводів потребує збіль
шення капітальних витрат 1929-30 ро
ку. Наприклад, сталінградському за
водові треба приділити замість 40 
мільйонів карбованців—45, челябін 
ському замість 1 мільйона—17 мільйо
нів, харківському треба додатково да
ти 5 мільйонів карб. За цих умов 
челябінський і харківський заводи 
збудують за два роки.

Новим тракторовим заводам треба 
силу кульо та роліко-вальниць. Щоб 
не довозити їх з-за кордону, з май
бутнього року почнуть будувати влас
ний завод кульовальниць.

У Москві передбачено збудувати 
струментальний завод та завод трак
торових вимірних приладь.

      Тракторове господарство треба за
безпечити запасними частинами, бо 
через брак їх трактори по радгоспах 
та колгоспах часто стоять цілі тижні. 
Головмашинбуд поклав організувати 
вироблення запасних частин на заво
дах: Тремас, "Севкавметаллотрест" та 
Укртрестсільмашу.

За п'ятирічкою, на вироблення сіль
сько-господарчих машин гадали, вит
ратити 610 мільйонів карбованців. Ці 
витрати переглянули й на сільгосп- 
машинобудівництво приділяють уже 
950 мільйонів карб.

Насамперед, ухвалено посилити ви
роблення комбайнів при ростовському 
сільгоспзаводі, в харківському „Кому
нарі" та сибірському заводі сільгосп
машин збудують спеціяльні цехи, що 
вироблятимуть комбайни. На ростов
ському заводі спробні комбайни да
дуть 1929—30 року.

Щоб посилити сільгоспмашинобудів- 
ництво, другого року п'ятирічки Сіль- 
машинбудові додатково приділено 5 
мільйонів крб., сибірському заводові 
сільгоспмашин—11 мільйонів карб., на 
збудування середньо-азіятського за
воду бавовняного інвентарю—3,5 міль
йонів крб., заводові "Комунар"—3 
мільйони карб.

Визначені темпи на виробляння 
тракторів та сільгоспмашинобудівницт- 
во ставлять нашу країну попереду ба
гатьох найбільших капіталістич. країн

В сільгоспмашинобудівництві СРСР. 
випереджуватиме тільки Америка.

змінного складу до терчастин 
соціяльно-політичний добір змін- 
ників.

Позбавленим виборчих прав, 
клясово-чужим елементам, кур
кулям, непманам те всім нашим 
клясовим ворогам немає місця в 
лавах РСЧА.

Треба мобілізувати недріман- 
ність всіх наших організацій, 
залучити до цієї справи маси 
трудящих і тим помогти дивізії 
відкинути тих, хто намагаються 
пролазити до наших лав. Треба, 
щоб організації ТСО-Авіяхему, 
надто на селі, стали б активніші, 
дійовіші. Вони мусять поставити 
собі за завдання—залучити до 
своїх лав геть усіх змінників. 
Мусимо, хоч будь що здійснити 
гасло: Кожен зміннику— будь за 
активного члена ТСО Авіяхему".

Цієї зими мусимо розвинути 
військову роботу, якнайбільше 
використовуючи кадровий нач
склад, що кілька місяців буде  
на селі. Повинність усіх нас—  
помогти в цій справі організа-  
ціям ТСО. За всяку ціну треба 
організувати по всіх робклюбах, 
на підприємствах, по сельбудах 
та хатах читальнях військові 
куточки, що мають правити за 
центр нашої військової пропа
ганди між змінників та всієї 
трудящої маси. Пора вже вій
ськовим куточкам постачити все 
потрібне, як от, бібліотечки,

гвинтівки, протигази та інші 
наочні матеріяли й навчальні 
приладдя на навчання.

Треба широко розповсюдити 
та популяризувати спеціяльну 
газету для змінників "Оборона", 
а також наші всеармійські ок
ружні газети— "Красная армия" 
та "Червона армія". Мусимо 
розвинути між змінників стрі
лецький спорт, треба збудувати
стрільниці, відремонтувати ті, що 
є. Це найбільше завдання.

Перед партійними та комсо
мольськими організаціями стоїть 
завдання—забезпечити найак
тивнішу участь партійців, ком
сомольців та начскладу запасу.

Нарешті, треба ще щільніший 
завести зв'язок робітничим ор
ганізаціям з військовими части
нами і навпаки; зміцнити робіт
ниче шефство над частинами 
дивізії.

Наша Червона армія завжди 
брала свою силу й міць, най
більше, в тій допомозі від робіт
ників і селян, що ми її завжди 
мали. Через терсистему ми цей 
зв'язок ще більш зміцнимо.

Безперечно, пролетарі Мико
лаєва, Зінов'ївського та Херсо
ну, трудове селянство цих трьох 
округ, активно поможуть нашій 
25 дивізії переладнати свої ла
ви. Це буде за найкрашу вклад
ку від них на справу оборони 
соціялістичної держави. Хорош.



 р о з г о р н і м о  п о  б о й о в о м у  т в о р ч у  с а м о к р и т и к у .
ХТО ВИНЕН У ЗАНЕПАДІ РОБКОРІВСЬКОЇ РОБОТИ.

НЕ ДАМО ФОРМАЛІСТАМ І БЮРОКРАТАМ ОДГОРОЖУВАТИСЯ ВІД СТІННИХ ГАЗЕТ.

Г о л о с у є м о  з а  с п р а в ж н ю

д о п о м о г у
Стінгазетам тепер припадає 

надто відповідальна роля. Вони 
ніяк не можуть обминати таких 
питань, як соціялістичне зма
гання, виконання п'ятирічного 
пляна, чистка, партії та радян
ського апарату тощо.

Стінгазети мають виховувати 
м аси робітників і службовців у 
дусі бойового соціялістичного 
наступу. Нещадна пролетарська 
критика мусить пройняти кож- 

ний стінгазетний рядок.
Де вони повинні виявляти всі 

хиби й болячки апарату держав- 
них підприємств та установ, 
виживати прояви бюрократизму 
б оротися проти впливу клясово- 
чужих елементів. Так само стін
газети мусять сприяти підне
сенню активности робітничих 
мас. поліпшенню роботи рад- 
апарату залученню робітничо-се
лянських мас до кермуванн я 
державою.

Однак, не зважаючи на низ
ку постанов вищих провідних 
партійних органів, ВЦРПС та 
ІV-ої всесоюзної наради робсель- 
корів про сприяння стінним 
газетам та робкорівському ру
ху наслідки ще далеко не від
радні. Місцями нехтують зов
сім роботою редколегій, місця- 
ми, навіть, зажимають робкорів, 
як ото було з спілці кустарів 
та колективі кравців.

Ми зараз порушуємо питання; 
про кончу потребу посилити 
справжній партійний провід! 
стінгазетною роботою.

Низові партійні та професійні 
організації ні в якому разі не 
можуть одгорожуватися кам'я
ним муром од стінних газет. 
Треба включити роботу редко
легій до пляна масових органі 
зацій. Редколегіям треба допо
магати ділом, а не загальними 
фразами.

— Лише тоді зможемо дійти 
зрушення в робкорівській роботі. 
Лише тоді розгорнеться ділова 
напориста критика на шпальтах 
стінних газет.    П. Маляренко.

Дійти перелому  в робкорівській роботі.
Факти—вперта річ. Проти них 

нічого не вдієш. Робкорівська 
робота як у місті, так і на за 
 воді, почала занепадати. На за-  
воді це добре видно, хоча б з 
"Сівалки“, до якої дедалі менше

 надходить ділового практичного 
матеріялу з цехів. У „Сівалці" 
переважають статті, написані 
за формальними матеріялами. 
 Замітки доводиться "витягати".

Наслідком занепаду активнос 
ти робкорів ми не можемо в 
достатній мірі висвітлювати пе
ревірку виконання соціялістич- 
них угод та чистки партії. За 
велику хибу в роботі на заво
ді слід вважати поганий добір 
загальнозаводської редколегії.
В редколегії лише два товариші, 
що працюють безпосередньо ко- 
ло варстату. Постанова ЦК 
КП(б)У досить ясно говорить, 
що друковані заводські газети 
мусять мати зовсім розобтя- 
женого секретаря.

Його немає з-за цього слаб- 
шає живий провід і ми обме- 
жуємося сухими директивами до 
цехових редколегій, силою вели- 
кою видаємо „Сівалку".
Хиби у партпроводі за

водською пресою.
Ще одне питання висвітлює 

 постанова ЦК партії. Це пар
тійний провід стінними та 
друкованими газетами. Окремі 
цехові партосередки та члени 
партії досі не усвідомили собі 
завдань керівництва пресою. 
Ще на сьогодні помічаються ви
падки опікунства. Є випадки, 
коли замість проводу маємо 
цензуру.

— „Н е вішай газети, доки її 
не перечитав апорг", так каза 
ли в штампувальному цесі. Чле
ни партії, коли їх стьобають в 
газеті, намагаються цю газету 
скомпромінтувати. Треба, щоб 
райком дав рішучу й тверду ди
рективу в цій справі.
Адміністрація та проф 

спілка теж винні.
Велике значення в тому, що 

занепала робкорівська актив

ність, має й те, що, адміністра
ція та профспілка не вважають 
за свій обов'язок негайно дово
дити замітку до кінця й давати 
на неї відповідь. Стінгазету 
протягом кількох місяців не 
обговорюють на робітничих та 
робкорівських зборах. Не прак
тикується звітів редколегій пе
ред робітниками.

Ми зреклися стінгазет, що ви
 ходять раз або двічі на місяць, 
 а підійшли до форми безперерв
ної іллічівки. Однак, здається, і 
ця форма газети на виробництві 
себе не виправдує. По-перше— 
звикнувши до газети, робітник 
проходить повз неї, гадаючи, що 
він читав вже її. Стрілка ж із 
зазначкою на новий матеріял не 
 дає потрібних наслідків.
Треба видавати щоден

ну стінгазету.
На багатьох заводах зараз 

випускають сотнями чисел що
денну листівку. Вона ж мусить 
стати якнайдосконалішим корис
ним та практичним способом 
 видання стінгазети. Звичайно, 
тільки така газета зможе орга
нізувати навколо себе маси, 
згуртувати нові кадри робкорів.

Переходити до неї треба по
ступово, починаючи з випуску її 
двічі на тиждень. Треба домог
тися ще визначення певного дня 
в календарі для робкорів та що
тижневого випуску "Сівалки".
Якнайхутчіше відкрити 

робкорівсьний клюб.
Кілька слів про м і с ь ку  

організацію робкорів. Роками 
маринують пропозицію про від
криття робкорівського клюбу. 
Аджеж, саме браком роботи з 
робкорами можна пояснити те, 
що ми не ростемо, що ми не 
орієнтуємося, як слід, в тому, 
чого газеті треба. Про дрібниці, 
про бешкет в житлокоопі ми до 
редакції надсилаємо десятки за
міток, а тимчасом мовчимо про 
перевірку соціялістичних угод по 
цехах.

Треба буде практично розв'я
зати питання про утворення

Тут ще критиці 
не сприяють.

Стінгазеті в промкооперації 
ще не приділяють потрібної 
уваги. Навпаки, помічаються 
спроби затушкувати самокри
тику.

Наприклад, член артілі "Ек
стра" тов. Котляревський напи
сав про непорядки в артілі, а 
його за це обізвали бузотером. 
Його перевели працювати до 
підвального приміщення, щоб 
він не бачив, що робиться там, 
де працює переважна більшість 
членів артілі.

Наведемо ще один факт, як 
 "сприяють" стінгазеті. Коли до 
тов. Вахренева підійшов секре 
тар редколегії просити друкар
ську машинку на те, щоб ви
друкувати стінгазету, останній 
пропонував йому прийти о 2 
год. ночі.

Коли в стінгазеті вмістили 
замітку про те, що треба об'єд
нати перукарів — одиночок, 
провідні робітники, як оте, т. т. 
Неймарк і Вахренев, постави
лися до цього формально.

Голова редколегії стінгазети 
прийшов якось на збори куста
рів—одиночок складати допо
відь про стінгазету. Він чекав 
кілька годин, однак, секретар 
партосередку тов. Панько цієї 
доповіді не дозволив робити, а 
сказав:

— Зробиш іншим разом.
Треба негайно домогтися 

 справжнього керівництва робо
тою стінгазети замість формаль
ного ставлення до неї. Так са
мо треба вижити переслідуван
ня стінкорів. С. Альперт.

робкорівського клюбу, або хоча б 
робкорівського кутка, де можна 
було б розгорнути виховну ро
боту. По великих підприємствах 
треба об'єднати робкорів у гурт
ки. Треба помогти молодому 
робкорові орієнтуватися в черго
вих завданнях, спрямувати його 
  перо в бік одживання хоробли- 
 вих виробничих та побутових 
 моментів.

Мик. Ізятор.

БЕЗ СТЕРНА Й ВІТРИЛ.
УВІЛЛЄМО СТРУМІНЬ ПАРТІЙНОГО й 
ПРОФСПІЛЧАНСЬКОГО ПРОВОДУ В ЦЕХИ

Годі нічним змінам бути пасинками.
Зараз, коли велетень "Черво

на Зоря" перейшов на дві змі
ни, а незабаром по окремих це
хах заведуть три зміни, питан
ня про обслуговування нічних 
змін набував особливої ваги.

Ми ставимо питання про те, 
якими формами можна й треба 
просувати культуру в побут ро
бітничих мас, зокрема тих ро
бітників, що працюючи вночі, в 
значній мірі відірвані від гро
мадської роботи.

Районний партійний комітет 
у цій справі вже почав де-що 
робити. По осередках утворено 
інститут змінних організаторів 
груп. Відбулася вже одна нара
да цих організаторів, на якій 
товариші подали низку прак
тичних пропозицій.

Доцільно буде утворити змін
ні партосередки й питання, що 
обговорюють вдень на цехових 
зборах, ставити після роботи, 
але не затягуючи зборів.

Ливарня вже провела такі

збори вночі. Так само зробив 
штампувальний цех. Коли ста- 
влять на обговорення питання, 
що цікавлять робітничу масу, 
робітники охоче залишаються 
на зборах після роботи.

По  профспілчанській лінії 
треба також завести певну ре
організацію. Треба, щоб на кож
ній зміні було однакове число 
профделегатів. Так само членів 
цехпрофбюр треба розподілити 
по змінах.

Нарешті, керівництву вироб
ництвом під нічні зміни треба 
також приділити більше уваги.

Нічні зміни треба краще за
безпечити допоміжною робсилою 
та допомогою адмінтехперсо- 
налу.

Треба невідкладно використа
ти всі форми й засоби, щоб по
ліпшити обслуговування нічних 
змін. Цікаво, щоб робітники 
подали свою думку в цій справі 
через газету.

Корецький.

Робкорівський наскок на нічну зміну.
15-го жовтня об 10 год. ве

чора робкори фарбувального 
цеху "Червоної Зорі" врядили 
наскок на нічну зміну. Ми по
бачили ось яку картину: робіт
ники групами точать балакани
ну. а один, як то кажуть, сто
їть на варті. Коли ж йде май
стер, вартовий подає сигнал і 
всі миттю стають до роботи.

Де-які робітники часто біга
ють до прибиральні палити ци
гарки. Або ось тов. Фундобний 
сів собі попід колонкою та со
лоденько позіхав.

Щоправда, умови роботи да-

леко несприятливі. Цех недо- 
сить освітлений. Нічна зміна 
працює як у лісі, бо профорга
нізація її не обслуговує.

Обійшовши кілька цехів, ми 
ніде не зустріли будь-кого з 
техперсоналу та пожежників. У 
фарбувальному цесі вивішено 
таблички про те, що за палін
ня цигарок звільняють з вироб
ництва. Однак, є такі спритні 
курильники, що обходять визна
чені правила.

Треба нічним змінам створи
ти належні умови праці.

Я. Щербина.

Н а л а г о д и м о  к у л ь т р о б оту в Б у пр'і.
Обізнавшись з культроботою 

в Буп'рі, не можна стверджува
ти, що її зовсім бракує. Однак, 
треба підкреслити, що ця культ
робота потребує значного по 
жвавлення.

Візьмімо бібліотеку. В ній 
налічується 1.095 книжок. Та 
ці книжки переважно старих 
видань. Літератури про п'яти
річний плян, колективізацію, ос
танні пленуми ВККІ та ЦКВКП 
зовсім бракує. Нема антирелі
гійної літератури, а так само 
агрономічної. Коли ж централь
на бібліотека відряджав до Буп 
р‘у пересувку, то книжки доби
рає на власний смак.

У Бупр’і працюють драматич
ний та музичний гуртки, утво-

рюється ще й співочій. Щотиж
ня відбуваються вистави драм
гуртка та кіносеанси.

Радіо ж мовчить. Приймач з 
батареями спочиває в шафі, а 
гучномовець десь притулився з 
куточку.

Завкультурною частиною Буп- 
р‘у не раз звертався по допо
могу до окрполітосвіти. Там де
що обіцяли, але обіцянок не ви
конають.

Профспілки, окрполітосвіта та 
інші громадські організації по
винні подбати за надання 
справжньої допомоги Бупр'ові. 
Там треба поставити культро
боту на належню височінь.

О. Бухвалов.

РЕКОРД БЕЗДІЯЛЬНОСТИ.
У колективі адмінвідділу та 

міліції занепала робота громад
ських організацій.

Осередок ТСО-Авіяхему охоп
лює лише 37 душ. Ця організа 
ція нічого не робить, міліціоне
ри до її лав не вступають. Є 
дві гвинтівки, а стріляння від
бувається надто рідко. На 
лекції приходить замало то
варишів.

Осередок Мопр'у теж спокій
нісінько спить. Голова бюра 
осередку давно вже звільнився 
з роботи, а натомість нікого не 
обрано. Шкутильгає робота й 
по інших осередках добровіль
них товариств.

Сама культкомісія граків ло
вить На її засідання ніхто не 
приходить. Багато з актівистів

 вибули з нашого колективу, з 
нового активу ще не добрано, 

Стінгазета вже другий місяць 
не виходить, бо редколегія—під 
слідством. Професійної дисцип
 ліни зовсім бракує. Пляна пере
ходу на п'ятиденну по нашому 
колективу не опрацьовано. На
віть, кампанія реалізації позики 
натрапила на певні перешкоди.

Щож робе місцком? Нічогі
сінько! Голова МК працює на 
периферії. Лишився один секре
тар, що заявляв: "Зачиню две
рі місцкому, ключа здам, бо 
працювати далі не можу".

Треба розворушити громад
ську роботу в нашому колекти
ві щонайшвидче. Передусім, 
роботу місцкому треба постави
ти на ноги.

Ф. Щуров.

Майстерні ЦРК для лагоди взуття.
Ми вже сповіщали в нашій 

газеті, що Церобкооп гадав від
крити швацьку майстерню для ла 
годи взуття своїм пайовикам 
Отож, з сьогоднішнього дня— 
29 жовтня швацька майстерня 
„Червоний Жовтень", що по

вулиці К. Маркса, проти Швей- 
прому прийматиме взуття для 
лагоди її від членів ЦРК.

Цими днями такі ж майстер
ні для лагоди взуття відкри
ваються на Кущівці та Черво- 
нозорівці.

Пленум міської ради.
У п'ятницю, 1 листопада, об 6 год. вечора у великій залі 

клюбу металістів скликається черговий пленум міської ради. 
Перядок денннй пленуму: 1). Доповідь окрторгу та управи ЦРК 
про постачання трудящим міста найпотрібніших продуктів та 
краму. 2). Інформація міської комісії про підготування до Жов
тневих свят 3) Поточні справи.

Члени й кандидати міськради повинні бути неодмінно й 
своєчасно. На пленум запрошується членів і кандидатів ЦВК, 
ВУЦВК та Окрвиконкому, що живуть у Зінов'ї вському, а також
п р и к р і п л е н и х  д о  с е к ц і ї  т а  в и б о р ц і в .

Районна виробнича конференція металістів.

П'ЯТИРІЧЦІ ПІДКОРЕНА ВОЛЯ ПРОЛЕТАРІВ.
ЗМАГАННЯМ ТИСЯЧ ЗДІЙСНІМО П'ЯТИРІЧКУ ЗА ТРИ РОКИ.

Пристосуймо капіталовкладення до могутнього темпу р о з в и т к у  " Ч е р в о н о ї  З о р і " .
На початку листопада в Ростові 

відкривається всесоюзна виробнича 
конференція заводів сільськогосподар
ського машинобудівництва. Ця конфе
ренція мусить опрацювати питання 
дальшого розвитку сільгоспмашино- 
будівництва в нашій країні, питання 
якости машин, визначити практичні 
заходи в цьому напрямкові. Так само 
на з'їзді обговорюватимуть питання 
дальшого розгортання соцзмагання на 
заводах сільськогосподарського ма- 
шинабудівництва.

Промисловість нашого міста, в ос
новному, складається з заводів сіль
ськогосподарського машинобудівницт- 
ва. Тим то делегати наших заводів 
муситимуть на всесоюзному з'їзді 
поставити перед урядом та ВРНГ 
конкретні вимоги, що ВИХОДЯТЬ з  
доконечної потреби поширити наші 
підприємства.
Делегати поїдуть з обгрунто- 

ваними вимогами.
Райком металістів тому вчасно 

скликав районну виробничу конферен- 
цію, виставивши на обговорення де
легатів заводів всі ці питання, щоб де-: 
тегати, що поїдуть до Ростову, спро
можні були поставити вимоги, об- 
грунтоваві вирішеннями районої кон
ференції.

Районна виробнича конференція від
крилася 26 жовтня в клюбі металі- 
лістів. На конференцію прибуло пер- 

шого вечора 260 делегатів і майже
скільки ж гостей з цехів заводів. Від
разу ж стали до обговорення практич
них питань.

26 жовтня конференція вислухала
доповіді  керівничого об'єднаних заво- 
дів "Червона Зоря" тов. Полупанєва 
та  головного інженера т. Лена про
виконання промфінпляну за минулий 
рік, перспективи на 1929 — 30 рік та 
пля н  п ' ятирічного розвитку заводу.

О бидва доповідачі відзначили небу
валий темп розвитку заводу, бо пер
ший варіант п'ятирічки фактично буде 
вик о н ан о  за три роки.
На  кінець 5 тирічки дати зав

д а ння на 110 міл. крб.
К о н ф е р е н ц і я   все ж настоювала пе-

ред п р е д с та в никами тресту, щоб за- 
водові наприкінці п 'ятирічки визна- 
чили р ічне  контрольне завдання на
10  м іл ь й онів в  крб. Такий варіянт на-
багато  в ипереджує  попередній— цифри 

. . .делегати, що виступали в деба-

 тах підкреслювали невідповідність сум, 
даних на капітальне будівництво, до 
розвитку заводу та випуску продукції. 

Виробнича конференція заявила:
— Вимагаємо від ВРНГ та УТСМ 

збільшення фонду капітало-вкладок з 
2300 тис- крб. до 3300 тис. крб. Особ
ливо загострювали увагу на тому, що 
фонд, призначений на охорону праці та 
житлобудівництво -  малий. Конференція 
особливо різко підкреслила погане 
постачання заводові матеріялів. За 
перший місяць другого року п'ятиріч- 
ки, не зважаючи на могутнє напру

ження всіх сил пролетарського ко- 
лективу, виробничу програму викона- 
 но тільки на 70 відс

Завод оточують тисячі невідрядже- 
них сівалок. Сотні тисяч карбованців 
без діла лежать попід мурами заводу, 
прикриваючись од дощу та пороху 
брезентами. Нема металів. 40 профілів 
різного заліза бракує на заводі.

Тим то конференція категорично 
настоювала щоб вжили негайних тер
мінових заходів.

Хай негайно дадуть відповідь!
Доручено райкомові від ім'я всіх 

металістів зажадати від робітників 
та організацій, що п о с т а ч а ю т ь  
„Червоній Зорі" матеріяли, негай
ної відповіді на відвертий лист, що 
його недавно надіслали наші робітни
ки до низки заводів, де зазначали 
про катастрофічне становище з мате 
ріялами.

Обговорюючи питання про якість 
продукції як доповідач тов. Тихий — 
завтехконтролі, так делегати конфе
ренції особливо картал и погану якість  
лісу та металів. Зауважили також, що 
часто-густо сільські "монтери", що, 
недосить обізнані з нашими машина- 
ми, заводять свої зміни й тільки псу
ють машину. Особливо це дається в 
знаки великим новим молотаркам 
тракторного типу.
Як хутчіше зліквідувати про

риви.
Останнього часу в звязку з попов

ненням заводу новою робочою силою 
та послабленням уваги старих кадрів 
робітників до якости продукції, на ви
робничому фронті все ж помічається 
прорив.

Делегати відзначили, що приймаль-
   . . .  

а майстрі замість зауважень та ін-

структування, бігають з цеху до цеху 
по деталі.

Конкретні досягнення через 
соцзмагання.

Тов. Шабашвілі перелічив величез
ні здобутки, що їх дійшов завод на
слідком творчого піднесення ентузіяз- 
му робітників під соціялістичне зма
гання. Першу соціалістичну угоду з 
харківським заводом "Серп і Молот" з 
головних пактів виконано. Ударники за 
перші 3 місяці соціялістичного зма
гання заощадили понад 20 тис. робіт
ничих годин. Зменшення розцінок охо
тою на цей рік, орієнтовно, становить 
понад 800 крб. заощадження.

Негаразд було з обліком, форми 
його ще недосить опрацьовано. Не 
обраховано низку заходів, здійснених 
за ініціятивою ударників, що дали 
певний економічний ефект. На день 
конференції число ударників сягає 
2500, тоб-то, близько 50 відс. всіх 
робітників.

Доповідач також докладно виклав 
конференції підсумки роботи винахід
ників та виробничих нарад за рік.

Найпікучіша хиба, говорили делегати 
це брак певного обліку. Теперішня 
форма обліку недосить чітка. Інже
нерно-технічні робітники та майстрі 
мало допомогають ударникам. Недосить 
роз‘ясовано завдання соціялістичного 
змагання в робітничій масі. Навіть 
де-хто з активистів, не усвідомили як 
слід цих завдань.

Як заявив один делегат на конфе
ренції, голова виробничої комісії штам
пувального цеху тов. Козак не хоче 
працювати в ударній бригаді. Ливар
ник Кудрявцев агітує проти соціялі- 
стичного змагання, це ж бо й стверд
жує, що профорганізація не провела 
ще достатньої пояснювальної роботи.

Усіх робітників— до лав удар
ників.

Конференція поставила собі на меті 
найближчого часу залучити всіх ро
бітників до лав ударників. Щоб по
силити застосування раціоналізатор
ських заходів, конференція пропону
вала, передусім, збільшити число 
робітників у бригаді, що реалізує 
пропозиції робітників, організувати по 
цехах раціоналізаторські осередки з 
робітників та інженерно-технічних 
сил, цілком виконати декрет ВРНГ...

Так само конференція вважає за

  потрібне опрацювати серед винахід
ників і на виробничих нарадах серед 
всіх робітників плян раціоналізації 
цехів. .
Заводимо зв'язок з робітниками 

Заходу.
       Перша районна виробнича конфе- 
  ренція, обговорюючи питання соціялі- 
 стичного змагання, зважила також 
 на міжнародній революційний зв'язок 
 з робітниками заходу. Від робітників 
об'єднаних заводів "Червона Зоря" 
конференція звернулася з викликом 
на міжнароднє революційне змагання 

 до робітників заводу сільсько-госпо
дарських машин Ланца у м. Мангеймі 
(Німеччина).

Червонозорівці, беручи на себе цілу 
низку зобов'язань, вимагають від ні
мецьких робітників посилити анти
воєнну агітацію, викривати зрадниць
ку тактику соціял-демократичних про
водирів профспілок, вигонити з заво
ду фашистські організації тощо.

Червонозорівці запрошують до себе 
делегацію від робітників заводу Лан
ца на складання революційної угоди, 
беручи всі витрати на себе. Цей пер
ший крок на шляху організації між- 
народнього зв'язку треба широко по
пуляризувати серед всіх робітників. 
Треба налагодити справжній бра
терський звязок з робітниками заводу 
Ланца, вимінюючись з ними листами 
та організувавши групи міжнарод- 
нього звязку між заводів.

Чому не говорили за інші 
заводи?

Виробнича конференція відбулася 
під знаком великої активности. За 
головну помилку райкому під скли
кання цієї конференції слід вважати 
те, що доповіді, здебільшого, стосу
валися „Червоної Зорі", про завод 
"Змичку", наприклад, що також має 
значну перспективу розвитку, нічого 
не говорили. Говорячи про соцзма- 
гання, зовсім не зупинялися на заво
ді "Змичка" та на заводі колишній 
"Червоний Профінтерн".
Зосередити увагу на творчій 

ініціятиві.
Делегати на всесоюзну конферен

цію, що їх цими днями буде обрано 
по цехах, повинні будуть на цій кон- 
ференції заявити все те, що говорили 
й зафіксували в своїх резолюціях де-
легати районної виробничої конфероен- ції металістів на Зінов івщині. Ю. М.
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ШТУЧНО УТВОРЮЮТЬСЯ НЕЗДОРОВІ ВЗАЄМИНИ МІЖ ЦРК Й МОЛОЧАРСОЮЗОМ.
В апараті нашого Церобкоопу 

не все гаразд. Маємо кілька 
випадків, коли деякі співробіт- 
ники неправильно інформують 

управу ЦРК про свою роботу.  
Ось факти. У вересні моло- 

чарсоюз одержав наряда на ви 
дачу ЦРК 983 клгр. сиру—бак
штейну. Цього сиру молочар- 
союз в кількості 950 клгр. хотів 
дати ЦРК спочатку вересня, але, 
завідуватель молочною базою 
ЦРК відмовився прийняти сир 
ніби-то тому, що ЦРК забезпе- 
чено сиром на довгий час.

Але несподівано, управа ЦРК 
звернулася 10 жовтня до моло- 
чарсоюзу з листом, де зауважує

 нездачу сиру, вказуючи, що мо- 
 лочарсоюз зривав справу робіт
 ничого постачання.

Це не перший випадок. Май
 же щодня управа ЦРК непра
вильно інформується про поста
чання набілу молочарсоюзом.

Такі випадки тим, що деякі 
співробітники ЦРК, насамперед 
фахівець у молочарській управі 
Ядвічук, навмисно хотять утво- 
рити дуже нездорові взаємини 
поміж двома кооперативними 
організаціями.

Наведені дані яскраво дово-  
дять про засміченість апарату 
ЦРК, який треба почистити 
неодмінно. Фельдман.

Зінов'ї в ський Пролетар.

Широко розгорнути фізичне 
оздоровлення трудящих.

Голос фізкультактиву „Червоної Зорі"
Обізнавшись зі статтею тов 

Річицького, фізкультактив заво
ду „Червона Зоря" найширше 
підтримує пропозицію транслю- 
вати радіом зарядкову гімнас
тику.

Це не таємниця, що досі цін
ні спроби й прориви окремих 
працівників в справі оздоров
лення праці натрапляли на ту
пість, безголов'я і байдужість 
різних установ, що від них за
лежить фізкультурна справа. 
Це не таємниця, що коли б всі 
ці "відповідні організації" взя
лись за фізкультурну справу з 
такою ж енергією, з якою вони

зараз від цієї справи відкручу
ються, то наше місто було б 
першим в справі оздоровлення 
трудящих. Це не таємниця, що 
досі в місті немає жодного пу
тящого приміщення де молодь 
взялась би за фізкультуру і ви
рвалась з лабет наркозів і 
полової розпусти.

Фізкультура по радіо не по
требує приміщень. Отож не за 
мазуйте, товариші з "відповід
них організацій" хоч цього ве
ликого й корисного почину.

Дайош гімнастику по радіо. 
Фізкультактив "Червоної Зо 

рі".

П'ЯТНИЦЯ, 1 листопаду 1929 р. № 251 (1056)

Прилюдне засідання бюра скарг РСІ.
Окружне бюро скарг РСІ повідом

ляє, що сьогодні 1 листопаду об 6 
год. вечора в приміщені центрального 
дитячого клюбу (вул. Карла Маркса) 
відбудеться відкрите засідання бюра 
скарг з таким порядком денним:
1) Розгляд справи дитбудинку № 2,
2) Розгляд справи тов. Брука—колиш
нього працівника Посередбюра, 3) роз
гляд справи тов. Крадожона.

На засідання обов'язково повинні 
прибути робітничі засідателі т.т. Га- 
латенко Д. А. (школа ФЗУ "Червоної 
Зорі"), Зайцев І. Є , Кривошеєв Є. К,- 
Корольова Є. Ф., Машкіна Л. М., По с 
торонко Г. Г. (зав. Червона Зоря").

В першій справі повинні прибути 
представник Наросвіти тов. Гінзбург, і 
представник спілки "Робос", члени  

 комісії т.т.. Пліскіна та Мацкіна, 
співробітники дитбудинку № 2 т.т.
Єрусалімська та Лойф і доповідач  
тов. Халфен. 

В другій справі повинні з'явитися

т.т. Красильніков, Гречковський, Го- 
лодницький, представник відділу пра
ці та всі співробітники посередбюра 
(доповідач тов. Халфен).

В третій справі викликається м'яс
ника крамниці ЦРК № 75 Крадожона, 
представника ЦРК та членів бюра 
секції РСІ міської ради.

Запрошується всіх членів секції РСІ, 
співробітників дитбудинків, «легку 
кавалерію" та членів профспілок.

Інспектор бюра скарг Окр. РСІ.
Гольдштейн.

— Вношу на колективізацію під
шефного села Обознівки 2 крб. і вик
ликаю т. т. Райсінського, Шапіро 
Рольця, Заславського, Орлова, Кась
ка, Шмутера, Коліна, Юр'єва та Єфі- 
мова, а також інших товаришів з рай- 
спілки.

Т. Шевченко.

ПОВІДОМЛЕННЯ.
У Ч Б А.

Дати вищу освіту робіт- 
ничим винахідникам.

За вказівками всеукраїнської ради 
професійних спілок, робітничим ви
нахідникам, які беруть активну участь 
у виробничому житті, треба в першу 
чергу надати місця на курсах по під
готовці до ВИШ'ів.

Ці вказівки свідчать про те, яку 
велику увагу уряд та профспілчанські 
організації приділяють робітникам-ви- 
нахідникам. Безумовно, що робітничі 
винахідники це усвідомлять та про
являть ще більше творчости та ен
тузіязму в своїй повсякденній роботі.

Відповідні профспілки та бюра осе
редків УАРВИН повинні потурбува
тися, щоб до курсів відібрати най-| 
кращих винахідників.

А. Березовський

Струмінь
 змагання в  універ- 
ситетські кімнати.

Замість пленуму університет
ської ради 27-го жовтня відбу
лося об єднане засідання студ- 
кому та лекторської колегії ВРУ.

Вислухали політичну доповідь 
про завдання соціялістичного 
 змагання на культурному фрон
ті, а також розглянули контури 
соціялістичної угоди.

Ці питання викликали жваві 
 дебати. На чемне місце висува
 ли завдання найщільнішої увяз- 
 ки роботи ВРУ з бурхливими 
 темпами соціялістичного на
 ступу.

Відкриймо рівнобіжний 
перший курс.

До приймальної комісії ВРТ надій
шло понад 80 заяв од робітників про 
бажання вступити до першого курсу 
робфака. З них прийнято 50 душ, а 
решті відмовлено, не зважаючи на те 
що серед них були робітники з 15‘ 
тирічним виробничим стажем.

Управа технікуму разом а профко- 
мом ухвалила ходатаювати перед від- 
повідними організаціями про відкрит- 
тя рівнобіжного першого курсу роб- 
факу. Це дасть спромогу розванта
жити основний курс та охопити 
навчанням тих 30 робітників, що ли- 
шилися поза стінами технікума.

Кошторис на утримання технікуму 
здається ще не затверджено. Треба до 
нього включити кошти на утримання 
рівнобіжного першого курсу робфаку.

В цьому потрібна, передусім, допо-  
мога райкому металістів та червоно- 
зорівського райпаркому.

Ф. Николаєв.

Одностайно пристали до тої 
 думки, що соціялістичие змаган
 ня в університеті треба упідлег
лити виконанню бойових завдань, 
що стоять перед партією та 
країною рад. Свідома активність 
мас і революційна дисципліна в 
роботі—ось що може забезпе
чити успіх змагання.

Студкомові доручено негайно 
оформити соціялістичні угоди 
між курсами, факультетами, від
діленнями. Ухвалено викликати 
на змагання дніпропетровський 
та херсонський робітничі універ
ситети. До XII-х роковин Жовт
ня всю організаційну роботу 
треба буде остаточно закінчити.

Ан.

Участь спілки мислівців 
у Жовтневих святах.

За постановою загальних зборів, всі 
члени спілки мислівців та рибалок 
7-го листопаду збираються коло при
міщення спілки зі зброєю та беруть 
участь у загальній демонстрації.

8 листопаду спілка мислівців та ри
балок влаштовує біля водогінної вежі 
ювілейні садки на честь Жовтневих 
роковин. Всі члени спілки мислівців 
повинні неодмінно прибути ДЛЯ прий-і 
яяття участи у святкуванні.

На збудування літака "Кому- 
нарка України".

Вношу і кр. 50 коп. на збудування 
літака "Комунарка України" т а  викли- 
каю всіх робітниць та жінок робітни- 
ків зінов'івської гуральні зробити теж 
саме.

Жінка робітника Чернишова.

 Виступ акторів москов
ської естради.

До Зінов'ївського приїхали актори 
московської естради: А. А. Муратова— 
виконує побутові пісні, Петро Фрейдин 
—виконавець гумористичних сценок— 
пародист та Д. Восторгов—автор опо
відач.

Заявки від клюбів, червонів кутків 
та місцевкомів на виступ зазначених 

 акторів приймає Зінов'ївський посе- 
 редрабис.

* *  *
Заявки на транспорт, потрібний для: 

 оформлення Жовтневої демонстрації 
треба подати секретареві міськради 
тов. Танкевичу не пізніше 3 листопа- 
 ду. Після цього строку заявки більш 
|не прийматимуться.

Міська комісія для переведення 
Жовтневих свят.

*  *  *

Капела ім'я Леонтовича підготовила 
 до Жовтневих свят спеціяльний ре-
 пертуар. Заявки від клюбів на концер-
 ти цієї капели приймаються в окрпо
 літосвіті. «/

Використаємо велетенське всесоюзне досягнення.
Робітники заводу "Червоний Про- 

фінтерн" гаряче відгукнулись на по
ставлене „Зінов'ївським Пролетарем"
питання про трансляцію радіо-гімна- 
стики.

І справді, за умов найнапруженішої 
 і важкої роботи на виробництві, за- 
рядкова гімнастика стає питанням, що 
найщільніше звязане з подальшим під
несенням продукційности і якости праці.

Часу, щоб займатись складними ви
дами фізкультури в робітника немає. 
Отож, дорогу зарядковій гімнастиці.

Велике всесоюзне досягнення ра- 
діо-гімнастику ми повинні якнайпов
ніше і якнайскоріше використати. Та
ка вимога робітничої суспільности 
заводу.

А. Комів.

Чому мовчать організації?
Відколи в "Зінов'ївському Пролета 

рі" надруковано статтю "Дайош гім
настику по радіо" мене, інструктора 
фізкультури, атакують сотнями пи- 
тань, що в основному сходять до та
кого:

— Чому таку, справді ділову пропо
зицію обходять мовчанкою?

— Безумовно, всі ми, вставши ран
ком можемо зарядити себе до роботи 
гімнастикою, а не чаркою горілки чи 
поганенькою махрою, як це було досі, 
Але... де ж ваша трансляція?

Гадаю, що ці запитання робітників 
"Червоної Зорі" адресовано насампе- 
ред організаціям, що мають практично 
розвязати цю справу. Отож, нехай 
вона й відповідає на них, а не від
хрещуються від справи бюрократич
ного мовчанкою.

Робітник ставить питання руба й 
коротко:

— Дайте мені зарядкову радіо-гім- 
настику замість фокстротів з Буда
пешту.

Інструктор фізкультури заводу 
"Червона Зоря“. К.Л ітошенко.

Гаряче рекомендую гімнастику по радіо.
Зараз фізичні вправи, як засіб оз

доровити широкі маси трудящої мо
лоді, завойовують щораз більше ви
знання всієї маси трудящих. Старе 
гасло: „в здоровому тілі — здоровий 
дух" зараз усвідомлюють всі й кіль
кість наших гуртків фізичної куль
тури невпинно зростає.

Та все ж велика частина трудящих 
з різних причин лишається поза 
гуртками й позбавлена змоги віддава
ти фізкультурі певний час.

Проте, кожен з нас має можливість 
віддати кілька хвилин щодень для ран
кової зарядкової гімнастики. Але й з 
цього далеко не всі користаються 
Між тим, ця ранкова гімнастика, що 
її кожен може провадити особисто в 
своїй домашній обставині, витрача
ючи на неї всього 10—15 хвилин — 
мусить бути гаряче рекомендована 
всім трудящим.

Неправильна думка, що будь які 
фізичні вправи корисні лише для мо
лодняка. Всякий дорослий, коли він 
не хорий, може з великою користю

для свого здоровля проробляти ці ран
кові гімнастичні вправи.

Ранкова гімнастика зветься заряд- 
ковою, бо вона дає зарядку, заряжає 
наш організм для роботи на цілий 
день. Вона справляє величезний оздо
ровлюючий вплив на весь наш орга
нізм, вона підвищує обмін річовин, 
посилює циркуляцію крови, сприяє 
внутрішній очистці організма, пож
вавлює тіло й дух. Для цієї ранко
вої гімнастики досить провести ряд 
різних примитивних рухів, що повин
ні бути підібрані в такий спосіб, щоб 
в них брали участь шораз більші 
групи м'яз. А це за певної звички 
потребує не більше 15 — 20 хвилин 
щоденно.

Запропонована в статті „Дайош гім- , 
настіку по радіо" трансляція з Москви 
ранкової зарядкової гімнастики може 
правити за прекрасний спосіб прищи- 
пити фізкультуру до побуту широких 
мас трудящих і її можна лише гаря
че рекомендувати.

Лікар окрради фізкультури
 Терент'єв.

Сьогодні 1 листопаду об 9 год. ран
ку в залі окрпрофради відбудеться 
культнарада, на яку повинні неодмін
но прибути тт.: Вавінський, Стрижев- 
ська, Бородатий, Теляков, Тарасенко, 
Федоров, Хілінський, Бур'янов, Салов, 
Гороховський, Кузнецова, Атаназевич, 
Мазурова, Кельштейн, Майєр, Підгор- 
ний, Рубінштейн, Новохрещений, Га- 
ненко, завкклюбу харчовиків, а також 
всі бібробітники та представник по
літосвіти.

Сьогодні, 1 листопаду, об 7½  год. 
вечора в приміщенні педтехнікуму 
відбудеться заняття гуртка по вив
ченню історії матеріялізму. (Керівник 
тов. Шевцов). Повинні з'явитись не
одмінно всі товариші, які записались 
до цього гуртка як по Червонозорів- 
ському, так і по Жовтневому райпар- 
кому.

Жовтневий РПК.
У суботу, 2 листопаду, об 6 годині 

вечора скликається нарада шефських 
бригад разом з представниками стро- 
євої команди УКШ у питанні підго
товки до Жовтневих свят. Повинні 
неодмінно з'явитися шефбригади осе
редків швейників, союзхліба, друкарів, 
окрвиконкому, хлібарні та олійниці.. 

Жовтневий райпарком ЛКСМУ.

Сьогодні, 1 листопаду, об 4 годині 
дня при ОК ЛКСМУ (заля засідань) 
відбудеться загально-міська нарада 
осередків шефів над селом. Явка сек
ретарів осередків шефбригад та пред
ставників по виїзду обов'язкова.

ОК ЛКСМУ.

У дні Жовтневих свят всі книготор- 
говельні організації (ДВУ, райспілка, 
видавництво "Український робітник" 
тощо) повинні устаткувати свої кіоски 
по місту для продажу літератури.

Сьогодні, 1 листопаду, об 12 годині 
дня відбудеться нарада, на яку запро
шується представників культвідділу 
ОРПС, ДВУ, Райспілки, агітпропу 
ОК ЛКСМУ та видавництва "Україн
ський Робітник".

ри товаришів, що записалися до ком
сомольської ВПШ та ії відділу—єди
ної комсомольської школи. Всі слу
хачі зазначеної школи повинні при
бути неодмінно та своєчасно. За своє
часне прибуття товаришів, що запи
салися до школи, покладається відпо
відальність на секретарів осередків 
ЛКСМУ.

АПВ ОК ЛКСМУ.

Всі жінделегатки нового складу, що 
бажають записатися до кооператшко- 
ли, повинні негайно заповнити анке
ти та здати їх до контори ЦРК. Коо- 
ператшкола почне працювати з 1 ли
стопаду ц. р.

У суботу 2 листопаду в приміщенні 
ОПК (кімн. № 14) відбудеться семінар 
керівників делегатських зборів. По
винні прибути неодмінно всі керівни
ки делегатських зборів та прикріплені 
до семінару.

Окржінвідділ.

КНИЖНА ПОЛИЦЯ.
М. Хвильовий. Твори, том І. Етюди.

2 е видання, ДВУ. 1929 р. Стор. 400. 
Ціна 1 карб. 95 коп.

Синій, у добрій оправі томик синіх, 
голубих акварелів з життя, побуту, 
портретів після—жовтневої України 
буцім то вивішено перед глядачем у 
майстерні талановитого художника.

"Вступною новельою" мистець сам 
вводить читача в свою лабораторію, 
жартівливо розповідаючи про свою ро
мантичну розхристаність, „шукання 
самого себе", про свій напрямок, свою 
"кострубату мову", настрій, світос
приймання.

"Арабески" в кінці книги вкупі з 
"Вступною новельою" дають етюдам 
чудове літературно-публіцистичне об
рамлення, як інтермедії "Літературно
го Ярмарку". Майстер літературного 
цеху Хвильовий в цих стислих ески- 
зах дає багатющий матеріял.

Рецензентові й критикові зостаєть- 
ся, читаючи етюди, тільки погодитися, 
що пролетарська поезія, важко тору
ючи твердий грунт, реп'яхи, уже вий
шла з лабет літератури минулого й 
прокладає шлях у майбутнє, до „загір
ніх комун". І це стосується не тільки 
до автора етюдів, а до всієї українсь
кої литератури. Просвітянську неньку 
Україну заступила нова наречена:" І 
я, романтик, закоханий у свою нарєч- 
ну, знову бачу її сірою, гарячою юн
кою, з багряного полоскою на простре
леній скроні". Суворий до себе, ху
дожник, „пізнавши силу безсмертного 
слова" закохано „мучив себе под кож
ною крапкою," оброблюючи знову свої 
етюди.

І читачеві, щоб вислухати добре 
письменника, треба уважно постави
тись д о  к о ж н о г о  р я д к  а, 
до кожного образка. Йому мож 
на дати пораду:—не читати підряд 
цих новель, а по одній. Тоді він від
чує силу майстернього слова, зрозу
міє, що словам в цих новелях тісно, 
думкам просторо. В чудових етюдах 
читач відчув знову пульс епохи, пульс 
життя під бурхливу добу перетворен
ня України на радянську республіку. 
Перед його очима пройде нова жінка 
( ."Кіт у чоботях"), пролунає "Легенда" 
про героїчну Стеньку, читач пережи
ве патос революції на всеукраїнсько- 
 му майдані.
 В. Ж.

Сьогодні, 1 листопаду, рівно о пів 
на 6 год. вечора, в приміщенні ЦДК 
вдруге скликається організаційні збо-

Приймається передплата
НА ЛИСТОПАД І ГРУДЕНЬ МІСЯЦІ

НА ЩОДЕННУ РОБІТНИЧУ ГАЗЕТУ

"Зінов'ївський Пролетар" 

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
Для робітників і службовців на місяць . . 70 коп. 
Для установ та приватних осіб на місяць . .      90 коп.

Робітникам та службовцям по колективній передплаті з пристав
кою на підприємство не менш 3-х примірників—65 коп. на місяць. 
При по-за міській передплаті з пересилкою—75 коп. на місяць-

■  ■
Передплатники газ. "Зінов'ївський Пролетар" одер
жують зі значною знижкою що-місяця за 26 коп. 
замісць 40 копійок найрозповсюдженіший в СРСР;
ілюстрований      що виходить що 
—  журнал—             "ОГОНЕК"------ тижня------

■  ■■  ■

ПЕРЕДПЛАТА ПРИЙМАЄТЬСЯ:
в експедиції газети (вул. Леніна, 35, телефон N° 268), уповноваже- 
ними, рознощиками газет, які мають відповідні посвідчення, а  
також товариші, що їх виділено на уповноваж. з профорганізацій 

КІНО
„ Ч е р в о н и й  П а р т и з а н "
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Сьогодні художня картина 
Межрабпом фільм 

у гол. ролі Маліновська таЕггерт

ДЕРЖКІНО
ім. Д З Е Р Ж И Н С Ь К О Г О
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Початок сеансу о 6 годині 
вечора

демонструється

К Р И В И Й П А Н
За романом

ЛЬВА толстого.
МЕРТВА ПЕТЛЯ

драма з циркового життя на 10 част.
У головн. ролі Жені Гого, Вернер Краусе та Варвин Вард

Міський театр 
ім. Ш Е В Ч Е Н К А

Українська опера

Сьогодні 1 листопаду

ЧЕРВОНИЙ МАК
початок о 8 год. веч.

Субота 2 го листопаду
прем'єра

Р У С А Л К А
Неділя 3 листопаду

зачинена вистава для робіт. "Черв. Зорі"

Ч Е Р В О Н И Й  М А К
початок о 7 год. веч.

Павлогірківсьна с. р. цим доводе до загального відому що сьогодні 
1-го листопаду о 12 год. дня нею буде переведено

ПРОДАЖ З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ
майна, що належить гр. Шевченко Марії складаються з двох будин
ків під залізним дахом, одного сараю з трьома відділеннями та інш. 
речі. Продаж буде переводитись по місту знаходження будівель: місто 
Зінов'ївське, вул. Затонського № 33. Оціновано все в 1100 карбованц. 
Особи, що бажають взяти участь в торгах, повинні подати довідку 
про те що ні він, ні члени його родини не мають більш двох власних 
будівель, а також внести заставу в розмірі 10 відс. з оцінки майна.

Павлогірківська сільрада.

квитки
ПРОДАЮТЬСЯ,
АБОНІМЕНТИ

ДІЙСНІ.

Попит на робсилу
на 1 листопада.

Посередбюрові треба: пожежників— 
4, буфетників—1, вальцевих—1, про- 
давців-паперовик ів— 1, діловодів—1, 
приймальників металю—1, рахівників 
—5, бухгальтерів—2, вагарів залізнич
них—3, сестер жолібниць—5, мулярів 
—3, теслярів—15, землекопів - 3, сто
лярів—15.

Викликається: Денегу, Сережкина, 
Таршину, Зубкову, Хілінську, Копи- 
ленка А. 

Від Зінов'ївського розподільника 
„ДЕРЖТРУДВИДАВ“ при Відділі Праці
Сповіщаємо, що згідне повідомлення укрфілії ,,Держтрудвидав"

Н Е З А Б А Р О М  В И Й Д У Т Ь  З  Д Р У К У  Т А К І  К Н И Ж К И :
1. Нові правила внутрішнього розпорядку та табель покарання 

(для промислових підприємств та для держустанов окремо).
2) Небезпека від електрики та заходи боротьби з ними (Пресс).
3) Нещасливі випадки та боротьба з ними (Сіньов).
4) Небезпека робіт біля газогенераторів (Мостославський).
5) Що повинен знати кочегар (Ямпольський).
6) Комісія охорони праці при сільраді та її завдання (Збрижер). 

Прохання до всіх установ, підприємств та профорганізацій негайно 
надіслати до нашого розподільника замовлення зі вказівкою, яку

кількість необхідно буде придбати вищезазначеної літератури.
Крім того сповіщаємо, що зараз у нас

М А Є Т Ь С Я  Д Л Я  П Р О Д А Ж У  т а к і В И Д А Н Н Я
1) Кодекс законів про працю—систематизоване і кодифіковане 

видання—під ред. Степанського (Ціна крб. 2.50, в політурці крб. 2.75).
2) „Азбука Советского Трудового права" (Войтинського). Ціна 

крб. 2.40 (в політурці).
3) Праця в п'ятирічному пляні розвитку народнього господарства 

УСРР. 1928 29-1932-33 р. (матеріяли). Ціна крб. 2.50.
 4) Праця в умовах безперервного тижня (Веронін). Ціна 25 коп.
5) Трудова дисципліна і шляхи її оздоровлення (Гулий) Ц. 20 к.
6) Різна др. література по охороні праці, техніці небезпеки, 

соцстрахованню, ТРУДОВІ СПИСКИ, розрахункові книжки та інш.
_____________________ У п о в н о в а ж е н и й  розпод. Врублевський.______________________

Зінов’ївський Окружний Фінвідділ 
повідомляє, що за недоплату державних та місцевих податків г р -ном 
Чихуном С. Я. провадитимуться 2 листопаду 1929 р. в м. Зінов'ївському

ПРИЛЮДНІ ТОРГИ
НА ПРОДАЖ БУДИНКА, ЩО НАЛЕЖИТЬ гр-ну ЧИХУНУ С. Я. 
і знаходиться по вулиці Гоголя № 33, оціновано в 1600 карбованців. 
За всіма довідками, щодо продажу будинка ввертатися до частини 

стягань при Окр. Фін.В ідділі.

Заст. зав. Окр. Фін. Відділом ІВАНОВ.


	Подробиці зречення Деладьє

	Про чистку Радянського апарату.

	Постанова пленуму ЦКК КП(б)У на доповідь тов. Просвіріна.

	Відступ для під-  готовки нового наступу.

	Берлінські трубопро- кладники припинили страйк.

	Англо-радянська торгівля.


	ДО  ХІІ-х  РОКОВИН   ЖОВТНЯ

	ВИКОНАЙМО ПЛЯН ЗАГОТІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИХ КУЛЬТУР З ПЕРЕБІЛЬШЕННЯМ.

	ЕНЕРГІЙНІШЕ РОЗГОРТАЙТЕ ПОХІД ЗА ТАРОЮ.



	Нова Поляна вико- кала всі завдання

	Трепівна на чорній дошці

	Зсипища—в належному ладу-


	Виклик Жовтневому райкому ЛНСМУ.


	Шип в Червоній армії'

	Як у Нечаївці ячмінь на пшеницю обернувся.

	    коопу № 1 за роботою


	Піонери за прикла- дом старших братів

	102 відсот. завдання.


	Що ми зробили у висуванні найкращих пролетарів до апарату.

	 розгорнімо по бойовому творчу самокритику.

	ХТО ВИНЕН У ЗАНЕПАДІ РОБКОРІВСЬКОЇ РОБОТИ.

	НЕ ДАМО ФОРМАЛІСТАМ І БЮРОКРАТАМ ОДГОРОЖУВАТИСЯ ВІД СТІННИХ ГАЗЕТ.


	допомогу

	Дійти перелому  в робкорівській роботі.

	Хиби у партпроводі заводською пресою.

	Адміністрація та проф спілка теж винні.

	Треба видавати щоденну стінгазету.

	Якнайхутчіше відкрити робкорівсьний клюб.

	Тут ще критиці не сприяють.

	БЕЗ СТЕРНА Й ВІТРИЛ.

	Годі нічним змінам бути пасинками.

	Корецький.


	Робкорівський наскок на нічну зміну.

	Я. Щербина.

	О. Бухвалов.



	РЕКОРД БЕЗДІЯЛЬНОСТИ.

	Ф. Щуров.

	Майстерні ЦРК для лагоди взуття.

	Пленум міської ради.



	Пристосуймо капіталовкладення до могутнього темпу розвитку "Червоної Зорі".

	Делегати поїдуть з обгрунто- ваними вимогами.

	На кінець 5 тирічки дати завдання на 110 міл. крб.

	Як хутчіше зліквідувати прориви.


	ШТУЧНО УТВОРЮЮТЬСЯ НЕЗДОРОВІ ВЗАЄМИНИ МІЖ 

	ЦРК Й МОЛОЧАРСОЮЗОМ.

	

	Зінов'ївський Пролетар.



	Широко розгорнути фізичне оздоровлення трудящих.

	Голос фізкультактиву „Червоної Зорі"

	Дайош гімнастику по радіо. Фізкультактив "Червоної Зо рі".

	Прилюдне засідання бюра скарг РСІ.

	ПОВІДОМЛЕННЯ.

	У Ч Б А.

	Дати вищу освіту робіт- ничим винахідникам.

	Струмінь



	 змагання в універ- ситетські кімнати.

	Відкриймо рівнобіжний перший курс.

	Ан.

	Участь спілки мислівців у Жовтневих святах.



	На збудування літака "Кому- нарка України".

	 Виступ акторів московської естради.

	Використаємо велетенське всесоюзне досягнення.

	Чому мовчать організації?

	Гаряче рекомендую гімнастику по радіо.


	КНИЖНА ПОЛИЦЯ.

	Приймається передплата

	НА ЛИСТОПАД І ГРУДЕНЬ МІСЯЦІ

	НА ЩОДЕННУ РОБІТНИЧУ ГАЗЕТУ







	"Зінов'ївський Пролетар" 

	ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

	■  ■■  ■

	ПЕРЕДПЛАТА ПРИЙМАЄТЬСЯ:

	„Червоний Партизан"

	ім. ДЗЕРЖИНСЬКОГО


	КРИВИЙ ПАН

	МЕРТВА ПЕТЛЯ

	Міський театр ім. ШЕВЧЕНКА



	ЧЕРВОНИЙ МАК

	ЧЕРВОНИЙ МАК

	ПРОДАЖ З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ

	Від Зінов'ївського розподільника „ДЕРЖТРУДВИДАВ“ при Відділі Праці

	НЕЗАБАРОМ ВИЙДУТЬ З ДРУКУ ТАКІ КНИЖКИ:

	Крім того сповіщаємо, що зараз у нас

	МАЄТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖУ такі ВИДАННЯ



	ПРИЛЮДНІ ТОРГИ



