
ЗІНОВ'ЇВСЬКИЙ
ПРОЛЕТАР

Організовано комісію для перевірки 
л ін ії прокуратури та суду.

ПОСТАНОВА БЮРО ОКРУЖКОМУ КП(б)У.

Д ля перевірки лінії Окрпрокуратури та суду в звязку з  опу
блікованими матеріялами в пресі, бюро ОПК  ухвалило утворити 
комісію в складі т.т.: Андрющенка (голова), Д . Агупова та пред
ставника НКЮ УСРР, терміново викликавши останнього.

Строк роботи комісії— двохтижневий.
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IV ПЛЕНУМ ОКРВИКОНКОМУ,

РЕОРГАНІЗАЦІЮ ОКРУГИ ПІД КОНТРОЛЬ ТА КРИТИКУ МАС
Д А М О НОВІ К А Д Р И  РО Б ІТН И КІВ  ВИ С УВ А Н Ц ІВ  В  РА Д Я Н С Ь К И Й  А П А Р А Т .

ПЕРЕТВОРИМО РАЙОНИ НА САМОСТІЙНІ ГОСПОДАРЧІ ЦЕНТРИ

Проект спільної декла
рації змайстровано в 

Нанкіні.
БЕРЛІН, 3. В деклярації нанкін

ського уряду про радянсько-китай
ський конфлікт говорилось, що ні
мецький уряд розробив текст спільної 
деклярації і запропонував його схва
лити обом країнам після того, як 
уряди попередньо-інформаційним по
рядком переконались би в погодженні 
обох країн.

Агенство Вольфа сповіщає, що іні
ціятива пропозиції спільної декляра
ції виходила від китайського уряду і 
що німецький уряд попередньо не 
мав стосунків ні з однією з сторін.

Склад нового французь
кого уряду.

ПАРИЖ, 3. За повідомленням аген- 
ства Гавас, Тард'є зформирував кабі- 
нета. Прем'єр і міністр внусправ— 
Тард'є , міністр юстиції—Юбер, (сена
тор, демократична, ліва), заксправ— 
Бріян, фінансів—Керон, воєнний—Ма- 
жіно, морський —Лейг, що посідав цей 
самий пост в попередніх трьох кабі
нетах, землеробства—Кнессі, торгівлі 
—Фланден, освіти—Марро, пенсій— 
Галле, праці—Лушер, громадських ро
біт—Перно, повітроплавби—Лоран Ей- 
нак, пошти і телеграфу—Мортен і мі
ністр торговельної фльоти—Ролен.

На захист угорських 
братів.

БЕРЛІН, 2. Група демонстрантів 
закидала камінням приміщення угор
ського посольства. Вікно кабінега по- 
сланика розбито. Демонстранти про
тестували проти жорстокостей фа
шистського режиму в Угорщині.

Починаймо працювати по новому.
З доповіді тов. Голубятникова.

Не залучали маси до 
реорганізації.

Вже три місяці провадиться 
підготовча робота коло реорга
нізації радапарату на Зінов'їв- 
щині. Деякі підсумки оцієї підго
товчої роботи на тепер можна 
вже зробити та накреслити 
дальші шляхи нашої роботи за 
новою системою та методами.

Підготовча робота провади- 
лась в двох напрямках: розпо- 
діл функцій, розробка положен
ня—про права радянського апа- 
рату в окремих його ланках та 
друге—залучення пролетарської  
суспільности до реорганізації.
радапарату. З своєю роботою в 
першій частині ми впорались. 
Вже сама дальша робота покаже 
на практиці, що як треба роби
ти та що виправити.

Щодо залучення мас до робо
ти коло реорганізації, тут треба 
визнати нашу роботу за незадо
вільну. Ми не зуміли залучити 
широкі робітничо-селянські маси 
до цієї  найважливішої роботи. 

За весь час підготовчої роботи, 
а ж до цього часу ми не мали 
жодної пропозиції з боку робіт- 
ників, селян та інтелігенції; на- 
віть від районних установ про- 
позицій, щодо реорганізацій апа- 
рату—теж не було.

А треба зазначити, що реор
ганізацію радапарату ніяк не 
можна собі уявити без участи 
мас. Квола робота коло залу
чення мас пояснюється, головне, 
багатьма найважливішими кам
паніями, що їх провадилось ос- 
таннього часу та переобтяже
ністю радянських робітників.
Зростає значіння райви

конкомів, сільрад.
На сьогоднішній день вже

розроблене проекти положення—
про права та обов'язки окруж
ного виконавчого комітету, рай- 
виконкомів, міської ради, селищ
них та сільських рад. Головну 
увагу за новим нашим проєктом 
приглянеться району. Район— 
центр нашої уваги, тут після 
реорганізації зосереджується вся
сума адміністративних, політич- 

них, фінансових та інш. прав. 
Район—самостійний господарчий 
центр. Всі фінансові матеріяльні 
ресурси в районі передається 
виключно райвиконкомові Нас
лідком реорганізації та передачі 
прав від окрвинонкому до рай
виконкомів—в районі повинно 
бути зосереджено все, щоб рай- 
виконком став дійсним госпо
дарем цілого району.

Поряд цього в значній мірі 
зростає й значення сільської 

 ради. Сільська рада мусить ста- 
 ти організатором перебудови 

сільського господарства. Отож, 
ми мусимо, насамперед, підвести 

 добру фінансову базу під сіль- 
 ... Цього господарчого року у

 всіх сільрадах будуть самостійні 
сільські бюджети. Пляни сіль
 ської кооперації, громадських 
 організацій села мусять бути 
 підпорядковані плянові сільради. 
 Сільська рада повинна після 
 реорганіз а ц і ї  дійсно керувати, а 
 не мітінгувати.

На с ь огоднішній день ми ще 
такого стану по сільрадах не
маємо. Сільрада в багатьох міс
цях пр ацює від випадку до ви

 падку, на "побігушках" в коо- 
перації. В нашому проекті реор- 
ганізації закладено певну пере 

 думову, що сільрада стала дій-

розвитку села, і вона таким ке-  
рівником мусить стати.

Щодо міськради, тут справа 
така: останнього часу міськрада 
рік-у-рік набувала все більше та 
більше прав. Реорганізація за
кінчує оцей процес надання 
міськраді більше прав та дово
дить справу до її логічного кін-  
ця. Тепер міськрада набуває 
всіх прав, що раніш мали наші 
інші окружні організації. Місь- 
крада—господар міста й ці права 
їй потрібні для задоволення всіх 
потреб міської трудящої люд- 
ности.
Поліпшується стан район

них робітників.
Президія та пленум окрви- 

конкому позбавляється опера
тивних прав. Вся увага окрви- 
конкому після реорганізації зо
середжується на керівництві, 
плянуванні та контролі низовим, 
радянським апаратом. Найго
ловніше в роботі нашого апарату 
після реорганізації—це встанов
лення відповідальности кожного 
робітника зокрема. До цього ми 
й пристосували й наші штати.

Окружний апарат наслідком 
реорганізації зменшується на 
 157 душ, апарат міськради збіль
шується в незначній мірі. Щодо 
апарату райвиконкомів, на нього 
звернуто якнайбільше уваги. 
Апарат райвиконкомів збільшу
є ться на 58 душ, а апарат всіх 
сільрад, в цілому, збільшується 
на 118 душ. Загалом, окружний 
радянський апарат зменшується 
дуже мало—всього на 25 душ.  

Вартість апарата не зменшу- 
  ється наслідком реорганізації, а 
навпаки—не набагато збільшу- 
ється. Це треба вважати за нор- 
мальне тим більш, коли взяти
до уваги нашу лінію на поліп- 
 шення матеріяльного стану рай- 
 онних робітників. Цього року 
зарплатня радянських робітників 
району збільшується на 30 від
сотків.
В наслідок реорганіза
ції— поліпшити апарат.

Трудяща людність чекає ба- 
 гато від реорганізації радянсько- 
  го апарата, але якщо ми після ре
 організації так само обслугова- 
 ватимемо трудящі маси міста 
й села—великих наслідків спі- 
діватися не можна. Якщо наслід- 
ком реорганізації ми матимемо 
таке становище, яке ми недавно
викрили в апараті окрфінвідділу 
(перекручування класової лінії 
 подекуди), а не буде величез- 
 ного покращання в нашій за
 гальній роботі, то це буде не 
 до лиця реорганізованому ра- 
дянському апаратові. Робітнича 
кляса та селянство чекають від 
реорганізації поліпшення їхньо
го становиша, поліпшення та 
задоволення їхніх культурних 
потреб.

Отож, треба більш залучити 
маси до керівництва апаратом, 
до контролі над його роботою.
Головне—більше самокритики
роботи апарату, пляни наші 
треба обговорювати на широ
ких зборах, з активною участю 
мас.

Виховати нові кадри 
робітників для радапа- 

рату.
Питання про кадри, про за

безпечення реорганізованого 
апарату достатньою кількістю 
робітників-організаторів, як від
повідальних, так і технічних

  підготовчій роботі коло реорга
нізації радапарату. Доборові ор
ганізаторів-керівників приділяємо 
й мусимо приділяти надалі як 
нийбільшої уваги. На жаль, на 
місцях, в районах чи селах, пи
тання про кадри до цього часу 
не посідало належного місця.

Сподіватися на те, що нам 
дадуть робітників з центра, або 
 із інш. місць, ми ніяк не може
мо. Деяку частину спецялістів 
центр обіцяє надіслати, але їх 
буде далеко не досить. Отож, 

і найголовнішу увагу треба звер
 нути на виховання кадрів з са- 
 мих трудящих мас. Тут треба 
 використати всі ті сили, що їх 
було останніми роками випущено 
з наших учбових закладів; ви
користати актив, що його скуп
чено було навколо наших ра
дянських та громадських орга 
нізацій, використати все можли
ве, щоб питання про кадри роз
в'язати як найліпше.

Особливу увагу тут доведеться 
й треба буде звернути на вису
вання до радапарату робітників 
від варстату та селян від плугу.

На порі розпочати ро
боту по новому.

Підготовча роботи до реорга
нізації радапарату на Зінов‘їв- 
щині закінчується. В окружному 
центрі цю роботу треба закінчи
ти не пізніше 10-го листопада, 
а по районах підготовку, хоч
 щоб б було, треба закінчити не 
пізніше 20-го листопада. На 
місцях треба перевести вже те
пер відповідну роботу, скликати 
пленуми райвиконкомів, сільрад, 
збори бідноти, активу та якнай
ширше з’ясувати й популяризу
вати справу реорганізації.

Взагалі, треба робити так, 
щоб після 20-го листопаду ре
організований радянський апа- 
рат Зінов‘ївської округи почав 
працювати по-новому, за нови- 
ми формами та методами робо-
 ти. Тільки тоді ми пристосуємо 
нашу систему управління до ви
конання тих величезних завдань, 
що стоять перед радянською 
владою під період розгорнутого 
соціялістичного наступу, інду- 
стріялізації країни, та реоргані
зації сільського господарства на 
колективних засадах.

БІЛЬШЕ МАСОВОСТИ ТА ГРОМАДСЬКОЇ КОНТРОЛІ.
Постанова IV  пленуму ОВК на доповідь тов. Голубятнинова.

ІV-й пленум окружного виконавчого 
комітету, заслухавши доповідь голови 
окрвиконкому т. Голубятникова про 
реорганізацію радапарату округи, за
тверджує ухвалені президією ОВК 
проекти постанов „про права низових 
органів влади, про перерозподіл гос
подарчо-фінансових прав, структури й 
штати окружного, міського, районного 
й сільського апарату", а також поря- 
 док і термін проведення самої реорга 
нізації.

Пленум окрвиконкому запропонував 
 президії ОВК, всім райвиконкомам та 
сільрадам, як найбільше уваги скеру
вати навколо розгортання масової ро
боти всього радянського апарату, за 
лучення широких мас пролетаріяту, 
бідноти та середняцтва до безпосеред
ньої участи в радянському управлінні, 
до зміцнення чіткої й завчасної гро
мадської контролі.

Пленум ОВК накреслив такі заходи 
для якнайуспішного проведення реор
ганізації:

Забезпечити висування не менш 100 
робітників, наймитів та бідноти до 
радапарату округи, поширити систему

кість посад, які заміщуються через 
вибори. Як найбільше уваги треба 
звернути на залучення мас до керів
ництва всіма галузями господарчо-куль 
турної діяльности округи. Отож, треба 
обговорювати всі пляни господарсько
го, культурного будівництва на збо
рах робітників, робітничих конферен
ціях, на зборах КНС, в колгоспах, зем- 
громадах тощо, розгортаючи навколо 
розробки плянів широку критику з бо
ку мас.

Президії о к р ви к о н к о м у  д о р у ч ен о  
утворити тимчасові контрольні ком і-  
місії при установах та поряд цього 
розгорнути роботу ревізійних комісій
та секцій робітничо-селянської інспек- 
ції.

Президії окрвиконкому, всім райви- 
конкомам, міськрадам доручено так 
само встановити систематичну звіт
ність—про діяльність радянського 
апарату перед радянською суспільністю 
міста й села. Треба зміцнити керів
ництво роботою сільрад, підсилюючи 
робобту пленумів та президій с ільрад 
за участю широких мас  робітників та 
селян, налагодивши роботу секцій

Посилити темп організації зразково-досвідного району. 

Доповідь т . Андреєва.
Зразково-досвідний район—  

Ново-Український.
За постановою уряду Зінов'ївщині 

треба було виділити один зразково- 
досвідний район. Цей район один з 
3-х районів по всьому Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік, де 
гадають запровести зразково-досвідні 
заходи, що-до реконструкції народньо- 
го господарства та культурно-соціяль- 
ного будівництва.

Президія окружного виконавчого 
комітету кілька раз обговорювала це 
питання та розглядала його в тому 
напрямкові, який район з нашої окру
ги найбільш придатний для запро
вадження там зразково-досвідних за
ходів.

З початку було накреслено два 
райони: Бобринецьннй та Н.-Унраїнсь- 
кий, але Бобринецький район при всіх 
своїх позитивних показниках аж ніяк 
не може задовольнити тим вимогам, 
які надаються зразково - досвідному 
району, через брак відповідного звяз- 
ку—залізниці. Тому, президія визнала 
за найбільш доцільне виділити Н.-Ук- 
раїнський район, як зразково-дос
відний.
Позитивні показчики Н.-Україн- 

ського району.
Які ж показники спонукали прези

дію окрвиконкому до цього. Ось циф
ри: в Н.-Українському районі є 23 
сільради, 13 300 господарств, 51.000 
чоловіка населення, а по інших райо
нах нашої округи пересічно такі дані: 
16 сільрад, 9 000 господарств. 40.000 
чолов. населення. В Н.-Українському 
районі є понад 95 кілометр. залізниці, 
що становить близько чверти всієї 
залізничної колії, що проходить по 
нашій окрузі.

Щодо кількости землі, то в Н.-Ук
раїнському районі є 104.000 гект. при- 
датньої землі, в той час, коли в інших 
районах є пересічно тільки 70.000 
гект.; щорічно в Н.-Українському райо
ні збирають 2.443 тис. пуд. по 8-ми 
зернових культурах, а по інших райо
нах 1.650 тис. пуд.; худоби в Н.-Укра
їнському районі є 39.000 голів, а по 
інших районах у середньому 29.000. 
Так само й з іншими показниками в 
галузі промисловости, бюджету тощо.

Отож, як бачимо Н.-Український 
район як найбільше відповідає тим 
завданням, що мають прискорити куль
турно-соціяльне будівництво.
Все підпорядкувати рільництву 

та скотарству.
Президія окружного виконавчого 

комітету ще остаточно та досконально 
 не проробила того, що має дати зраз
ковість району. Але в основному зраз
ковість не повинна відбиватися лише 
 за рахунок капітало-вкладень, а тре- 
 ба, щоб господарчий ефект від цих 
 вкладень здійснився яко мога скорше. 
 Крім того за рахунок цих капітало- 
 вкладань треба добитися таких нас
лідків, що їх можна буде застосувати 
по інших районах не тільки нашої 
округи, але й по всьому Союзі.

Економічні властивості Н.-Україн- 
ського району полягають в наявності 
розвитку сільського господарства, 
особливо його зернової частини та 
скотарства. Тому всі останні заходи,

ристовуючи всі права, що їх надано 
сільським радам за новим положен
ням.

Весь радянський апарат від прези
дії окрвиконкому до сільради повинен 
негайно розпочати масову роз'ясовчу 
роботу навколо питання про корінну 
реорганізацію радянського апарату. До 
цієї роботи треба залучити всі куль
турні сили села, розгортаючи також 
широку роботу, щодо висвітляння в  
окружній і центральній пресі перебі
гу та наслідків реорганізації радапа- 
рату та участи в ній широких пра
цюючих мас.

Президії ОВК доручено оголосити 
схему побудови структури апарату 
після реорганізації, щоб наочно до
вести працюючим масам наближення 
апарату до трудящих.

Треба своєчасно укомплектувати 
окружний, районний та сільський апа
рат керівниками, організаторами та 
спеціялістами. При комплектуванні 
низового апарату, треба мати на ува
зі потребу забезпечити якнайкраще 
обслуговування нацменшостей на їх 
рідній мові.

Реорганізацію радянського апарату

треба закінчити не пізніш 20-го ли
стопаду, переводячи роботу з таким 
розрахунком, щоб не послаблювати 
уваги всього радапарату до виконання 
ним найголовніших політично госпо
дарчих та культурних заходів, що 
стоять перед партією та радвладою, 
забазпечивши так само нормальну 
роботу райвиконкомів та сільрад.

Через місцеву пресу організувати 
обговорення основних принципів ре
організації радапарату, залучаючи до 
цього всіх працюючих округи та ви
користовуючи цінні пропозиції трудя
щих для дальшого поліпшення систе
ми управління. ІV-й пленум окружного 
виконавчого комітету визнав також 
за потрібне встановити обмін досвідом 
та думками у справі раціоналізації з 
іншими досвідно-зразковими округами 
та  районами.

ІV-й пленум окружного виконавчого 
комітету закликає всіх робітників, 
наймитів, незаможників та кращу ча
стину середняцтва округи об'єднатись 
навколо успішного проведення реорга
нізації радапарату, навколо поліпшен
ня системи радянського управління, а 
також взяти активну участь та прак
ти чн о  допомагати в роботі рад.

що їх гадають тут запровести, треба 
підпорядкувати цим основним заходам 
—рільництву та скотарству.

Треба відзначити, що ми не мали 
ніяких вказівок, щодо організації зраз- 
ково-досвідного району ні від держ- 
пляну, ні від окремих наркоматів.
Понад 6 мільйонів для зразко 

во-досвідного району.
За нашим пляном ми маємо витра

тити в Ново-Українському районі цьо- 
 го року на різні заходи 6.346 тис, 
крб. проти 2.042 тис. крб. в 1928/29 р. 
Оці 6 мільйонів крб. складаються, 
з місцевого бюджету—32 відс., сіль
сько-господарського та банківського 
кредиту—44 відс, останні гроші ідуть 
за рахунок трудучасти населення, 

  витрат самого населення тощо.
Як ми гадаємо витратити оці 6 

 мільйонів, що їх призначено за пля- 
  ном? Найголовнішу увагу приділяєть- 
  ся, зрозуміло, сільському господарст
ву. На цю галузь буде витрачено 
понад 3 міл., що складає майже поло
вину всіх видатків. Потім найбільше 
коштів—1.236 тис. крб.—19 відс. буде 
витрачено на культурно-соціяльне бу
дівництво; 1,225 тис. крб.—18 відс. 
буде витрачено на розвинення місце
вого господарства; 491 тис. крб.—8 
відс.—на торговельне будівництво та 
небагато коштів—369 тис.—5,8 відс. 
на адміністративні витрати.

Як ми вже зазначали, кошти, що їх 
призначено на сільське господарство 
буде витрачено головно на поліпшен
ня рільниц тва та скотарства. В галу
зі культурно-соціяльного будівництва 
ми ставимо собі завдання 100 відс. 
лікквідацію неписьменности в районі 
та повне охоплення школами дітей 
8-9 років.

По місцевій промисловості намічено 
незначні міроприємства: побудовання 
цегельні в Н.-Українці, розробка гра
ніту. Більш зробити 1929-30 року ми 
неможемо, бо це буде нереально.

Працювати й на досвіді вчи
тися.

Треба залучити маси до обговорен
ня всіх тих заходів, що їх намічаєть
ся зробити в Н.-Українському районі 
1929-30 року. Навколо цього питання 
треба організувати широку громад- 
кість.

Протягом 1929-30 року треба й пра
цювати й на досвіді роботи вивчати 
всі намічені заходи, аби відкинути не
гідне, та де-що змінити в пляні.

В справі організації зразково-досвід
ного району ми все ще не досягли 
достатніх темпів, щоб найближчими 
днями закінчити цю роботу. Треба 
поряд цього зауважити негарне став
лення де-яких наркоматів до органі
зації зразково-досвідного району на 
Зінов'євщині. Вони не тільки не до
помагали, а в де-яких частинах ста
вились до цього питання дуже не
серйозно.

Тепер, щоб досягти добрих наслід
ків від організації зразково-досвід
ного району, щоб ми дійсно вїдчували 
його зразковість, треба перед себе 
поставити такі завдання.

Увага наших окружних організацій 
повинна бути як найбільш скерована 
до допомоги зразково-досвідному райо-

Переліт „Країни Рад“.
НЬЮ-ЙОРК, 2. Вашингтонський 

кореспондент "Балтимор Сен" спові
щає, що воєнне міністерство запитало 
державний департамент, чи не супе
речить він проти того, щоб „Страна 
Советов“ пролітала над Вашінгтон- 
ським воєнним аеродромом.

Замість глитайського 
кубла— радгосп.

ХЕРСОН, 1. В Основі, де закінчив
ся страйк наймитів на виноградниках 
закладають великий виноградний рад
госп замість глитайських виноградни
ків. При радгоспі відкриють школу 
інтенсивних культур, лікарню, дитя
чі ясла, клюб, бібліотеку, їдальню.

Нідеркірхнера висилають 
з Німеччини.

ВАРШАВА, 2. Слідом за звіль
ненням заарештованих нещодавно чле
нів страйкового комітету трубопро- 
кладників звільнений також і лідер 
трубопрокладників Нідеркірхнер.

За відомостями вечірньої газети 
"Вельт ам Абенд". Нідеркірхнера ви
шлють з Німеччини під тим приво
дом, що він хоч і німець, але родився 
за кордоном.

У Німеччині Нідеркірхнер живе 30 
років.

ну, особливо, щодо якнайбільшого 
усуспільнення сільського господарства. 
Протягом першого року треба доби
тися, щоб не менщ 90 відс, селянсь
ких господарств району було усуспіль
нено.

Н.-Український район треба в пер
шу чергу забезпечити керівниками 
організаторами та спеціялістами.

Добитися добрих наслідків від орга
нізації зразково-досвідного району ми 
зможемо тільки тоді, коли у всіх на
ших заходах братимуть участь якнай
ширші трудящі маси.



УРОЧИСТИЙ ПЛЕНУМ МІСЬКРАДИ.
У середу, 6 листопада, об 6 год . вечора в міськтеатрі ім'я Шевченка 

за участю представників партійних, радянських, професійних, кооперативних 
установ та громадських організацій, а також військових частик залоги від
будеться поширене урочисте засідання пленуму міської ради, присвячене
ХІІ річниці Жовтневої революції.

Вхід на засідання пленуму для членів і кандидатів міськради, ЦВК, 
ВУЦВК, О ВК. ОПК, О Р П С , окрКК РСІ та прикріпелних до секцій міськ 
ради по членських та кандидатських картках і посвідченнях, для червоно- 
армійців та членів профспілок—по розісланих квитках.

Секретаріят міськради.

ПІД  ЖОВТНЕВИМ  ПРАПОРОМ 
ЛАДНАЙМО  ВАЛКУ.

Підтримуємо рево
люційну ініціятиву

ВАРЯГИНО, 4. В 23 сільра
дах Єлисаветгородківського ра
йону відбулися збори наймит
ства, бідноти та середняцтва. 
Маса з ентузіязмом прийняла 
виклик Митрофанівської та Вер- 
шино-Кам'янської бідноти про 
організацію валки ім‘я 12-х ро
ковин Жовтня. Бідняки заяв
ляють:—Ми хочемо самі, на своїх 
плечах, понести в Зінов'ївське 
подарунок Жовтневій революції. 
Політичний настрій піднесений, 
гарний. Куркулі агітують проти 
валки. Біднота й середняцтво 
вимагають, щоб вислати всіх 
куркулів.

Чернявський.

НОВА-ПРАГА, 4. По селах 
відбулися збори бідноти й серед
няцтва. Організацію валки друж
но ухвалюють, куркуль мовчить.

Таурин. 

Червоною валкою зу-  
стрінемо свята.

Збори селян І-ої громади Ма- 
лої-Виски одностайно ухвалили:

— Жодного бїдняцько-серед- 
няцького двору поза участю в 
червоній Жовтневій валці.

Бідняки висунули пропозицію, 
щоб кожен з них вивіз до чер

воної валки не менш 2 пудів 
пшениці або жита.

Голова новоутвореного СОЗ‘а 
Снисар віддав до червоної вал
ки 5 пуд. хліба й викликав 
кількох середняків піти за його 
прикладом.

Збори ухвалили викликати 2-у 
та 4-у земгромади й Плетено- 
Ташлицьку сільраду на змаган
ня з кращої організації червоної 
валки.

Повідомляємо митрофанівським 
та вершино-кам'янським бідня
кам і середнякам, що їхню іні- 
ціятиву ми підтримуємо.

Дудник.

Валку забезпечімо 
тарою

Маловищанський райком рад- 
торгслужбовців за постановою 
загальних зборів всіх членів 
спілки, оголосив усіх радторг- 
службовців мобілізованими на 
організацію червоної валки. Ко
жен член райкому та профакти- 
віст мусить внести по одному 
лантуху.

Райком радторгслужбовців ви
кликав райкоми освітян та мед- 
робітників на змагання, щодо 
кращої здачі тари. Так само ви
кликано цукровиків, сільгоспліс- 
робітників та кустарів.

На 2-е листопада зібрано 28 
лантухів. За викликом радторг- 
службовця тов. Лініка почав 
надходити хліб до червоної валки. 

Радторгслужбов ець.

Від окрштабу червоноі валки.
Окружний штаб червоної валки ім'я 

12 роковин Жовтня пропонує з'яви
тись до центральної книгозбірні сьо
годні 5 листопада, об 3 год. дня тт. 
Гіршу, Юхвідову, Федотову, Іванову, 
Гейвельман, Водоп'янову, Заславсько- 
му (завагітпунктами), Галеру, Шесто- 
палову, Сідельнікову, Мексіну, Кра- 
єву, Гріншпуну, Голодницькій, Кра- 
моско, Зайонц (оборонці), Конфеде
рату І., Сорокіну, Хмелю, Ткаченко, 
Захарову, Гомбергу, Зеленко, Ленісен- 
ко, Лучнікову, Кравченко, Римському, 
Левицькому, Данчулу (агрономи), 
Хмельницькому. Гольбергу, Смоля- 
новій, Левіну, Садови чому, Грінбергу, 
Вішневській (лікарі), Гороховеру, Ді- 
денко, Рохович, Берману, Гуткіній,

Брацлавській (бібліотекарі).
Для обслуговування окружної Ж ов

тневої червоної валки харчових куль
тур, що має прибути до м. Зінов'їв- 
ського 8 листопада, призначено політ- 
керівниками таких тт. Гарина (ОРПС), 
Чечко (ОПК), Горінова, Черниха, Но- 
вохрещенова, Сіркіса, Кірілюка, Тара- 
сенка (РК метал.), Ветриченка, Гель- 
фанда, Майєра, Корнієць, Гороховсько- 
го, Пиріжняка, Шевцова (РУ), Вер- 
бицького, Рябуху, Пекарського, Івано
ва (ОРПС), Заблудовського, Пільнень- 
кого, Мельман, Односумова, які неод
мінно повинні з'явитись сьогодні 5 
листопада, об 10 год. ранку до тов. 
Бондаренка М, за одержанням вка
зівок. Окркомісія Жовтневої валки.

Сьогодні, об 4 год. дня в приміщенні редакції відбу
деться нарада ударної бригади. Викликається тт. Гриншпуна, 
Мележ ка, Щурова, Кубишкіна, Бондаренко Л., Яшіну, Альперта, 
Лойф. Пагула, Муравчика, Флоренка, Пустовойтовського, Гара- 
щенко, Клеймана й Торговицького.

ЧЕРГОВА УДАРНА РОБОТА.
Загальна поволість розгор 

тання партосвіти міськими парт- 
організаціями і зокрема їі пос- 
лаблення за останній час, яке 
нічим не можна виправдати, 
загрожує зірвати виконання по- 
станов бюра ОПК про своєчасне 
закінчення комплектування парт- 
мережі з обов'язковим охоплен-  
ня ріжними формами партосвіти 
всієї парторганізації із тим, щоб 
з 1-го жовтня вже всі ланки в 
справі учби розпочали нормаль- 
ну роботу.

Реальним виразом цієї загро- 
зи є те, що до цього часу до 
партосвіти по місту залучено 
лише 1.590 чоловіка, з яких 
794 чоловіка членів партії або 

47 відсот. та 278 кандидатів. Це 
лише 59 відсот. їх складу. І  
зрештою цілком незадовільне 
втягнення до учби в партмере- 
жі позапартійною роботою ак- 
тиву—431 чоловік або 270 від
сот до всього складу охопле- 
них.

Між тим за директивою VI 
пленуму ОПК повинно забезпе- 
чити 50 відсот. місць в обов'яз
ковій партмережі (едині політ-  
школи та школи малописьме
них).

Ще гірше справа з розгор- 
ненням самоосвіти. Не зважено 
серйозно на те, шо ЦК ВКП(б) 
й ЦК КП(б)У зосереджують пар

тійну думку що найбільше нав
коло цієї форми учби, особливо 
для активу.

За постановою ЦК ВКП(б): 
(„Правда" 15/ІХ) "Основною 
формою такої систематич
ної теоретичної учби, що спо
лучається з’ практичною робо
тою ЦК визнає заочне навчан 
ня та самоосвіту. Між тим, те
пер самостійна робота партак- 
тиву над підвищенням свого тео
ретичного рівня (заочні курси, 
консультації самоосвіта) розви
нена зовсім недостатньо, не 
створено потрібних умов для 
широкого розгорнення цієї ро
боти".

Отже, видно, що ЦК ВКП(б), 
визнаючи ріжні види самоосвіти 
за основну форму партосвіти, 
надає великого значіння справі 
теоретичної підготовки провід
них кадрів. Проте, у нас, не 
дивлячись на це, не тільки не 
розгорнута ще робота, але й 
добір людей до цієї форми нав
чання проходить неприпустимо 
кволо. Досі по місту до самоос
віти добрано лише 170 чол. або 
7 відс. до складу всієї партор- 
ганізації.

Таким чином, з 1 жовтня не 
всі ланки партосвітмережі по 
місту розпочали роботу, через 
послаблення підготовчої роботи 
за останні 2-3 тижні, хоч н а

Партійний актив мусить озброїтися знанням більшовизму.
ШИРОКО РОЗГОРНУТИ ЗАОЧНУ САМООСВІТУ.

Скласти умови для теоретичної учби партійного активу.
Налагодити теоретичну учбу з партактивом.

ЦК нашої партії в своїй остан
ній постанові серйозну увагу 
звертає на налагодження в цьо
му учбовому році теоретичної 
учби, як з партійним, так і ком
сомольським активом. Перетво
рення в життя п'ятирічки, бо
ротьба з правим ухилом та 
примиренським ставленням до 
нього, загострення клясової бо
ротьби у місті, а особливо на 
селі—все це вимагав від партій
ного активу бути як слід озбро
єним революційною теорією мар
ксизму, ленінізму, щоб перебо
рювати всі труднощі та прова
дити чітку клясову лінію в своїй 
повсякденній практичній роботі.

Особливо гостро повстає пи 
тання про вишукання тих форм, 
за допомогою яких можна було б 
охопити найбільше керівного 
партійного та комсомольського 
активу різними учбовими закла
дами. Сучасні обставини роботи 
не дають абсолютно ніякої змоги 
відривати багато товаришів з 
практичної роботи для команди
рування їх в різні денні стаціо
нарні учбові заклади. От чому 
треба найти таку форму учби, 
яка давала б змогу, не одрива- 
ючи партактиву від повсякден
ної практичної роботи, одночасно 
перевалити систематичну роботу 
щодо підвищення теоретичного 
рівня більшости активу.

Найбільш реальною формою, 
що дає змогу партактиву підви
щувати свій теоретичний рівень, 
не відриваючи його від практич- 
ної роботи є заочна самоосвіта. 
ЦК партії рішуче ставить питан
ня, щоб в цьому учбовому році 
різними формами учби, і особ
ливо заочними учбовими закла
дами, був би охоплений весь 
керівний партійний актив. Цього 
року не повинно бути жодного 
товариша з партактиву, який би 
одночасно з виконанням прак
тичної роботи, систематично, 
пляново не працював би над 
поглибленням свого теоретич- 

 ного рівня.
Але як же стоїть справа в 

наших зінов'ївських умовах щодо 
охоплення партійного актива різ-| 
ними учбовими закладами? Не 
дивлячись на спеціяльні дирек
тиви, оголошення в пресі, пере
ведення доповідів тощо, до цього 
часу справа із залученням в 
першу чергу керівного партак- 
тиву до різних заочних партос- 
вітніх учбових закладів надзви 
чайно погана. В парторганіза- 
ціях не складено потрібні умови 
для широкого розгорнення цієї 
роботи, не загострено, як слід 
увагу навколо теоретичної учби

початку вона й розгорнулась 
потрібним темпом.

Більшість осередкових і рай
онові комісії по комплектуванню 
не провели енергійної роботи 
до кінця, а подекуди припускали 
й повну бездіяльність. Замість 
звернути особливу увагу на ін- 
дивідуальний підхід до кожного 
партійця, на всебічне ознайом
 лення з рівнем його знань і з 
 придатністю товариша до тієї 
чи іншої форми навчання та 
активного втягання до учби всю 
партмасу, комісії по комплек 
туванню мережі обмежились 
прийомом анкет та механічним 
розподілом по окремих закладах, 
а партосередки в цілому не по
ставили учби в центрі уваги 
своєї повсякденної роботи не 
направляли як слід роботи ко
місій і видимо не усвідомили 
своєї цілковитої відповідальности 
за стан партосвіти. Між тим саме 
на цій ділянці роботи потрібно 
було б покласти край "всезнай
ству ""самовпевнености та байду- 
жости до партучби і рішуче, 
масовим партвпливом, протисто- 
вити цьому систематичну теоре 
тичну учбу і на основі цього 
здійснити директиву ЦК ВКП(б) 
як про масову партотвіту так і 
про теоретич ну підготовку парт- 
активу.

От чому конче потрібно ство
рити рішучий перелом у  ставленні 
 до розгорнення партосвіти.
  Всі терміни, встановлені дирек-

 тивами ОПК, минули. Розгор
 тання партосвітроботи вже за
 пізнюється. Потрібно роботу за 
 100 відс. охоплення поставити 
 ударним порядком з тим одначе, 
щоб були забезпечені і якісні 
наслідки (добір по рівню знань, 
створення умов учби, облік ро
боти тощо).

Для цього практичними захо
дами повинно бути таке:

Всебічна перевірка райпарт- 
комами та осередками проведеної 
роботи:

Загострити масову партійну 
думку. Поставити відняти комісій 
та бюр осередків перед парт- 
масою;

Розгорнути широку критику 
як недоладностей в роботі так і 
тих товаришів, що уникають 
систематичної партучби;

Потрібно негайно переглянути 
особистий склад комісій по ком- 
плектованню, забезпечивши їх 
авторитетність та працездатність 
з тим, щоб комісії до виконання 
завдання працювали безперер
вно.

Потрібно також перевірити 
заповнення анкет та доцільність 
залучення до тих чи інших форм, 
зважаючи на рівень знань, умо 
ви роботи на підприємстві та 
бажання комуністів.

Від правильної розстановки 
людей в учбових закладах 
великою мірою залежить ус
піх роботи.

Важливішою умовою успішного

розгорнення початої роботи є 
також і створення потрібних об
ставин учби (добре облаштоване 
приміщення, утворення денних 
груп в ВРПШ, єдиних політ- 
шкіл та предметових гуртків), 
на які потрібно звернути що 
найбільшу увагу, а поруч з цим 
і забезпечити одразу дисципліну 
навчання та піднести свідомість 
і партвідповідальность за пору
шення роботи мережі.

Щоб найбільше притягти ува
гу позапартійних до справи 
політучби і залучити відповідні 
кадри їх до партмережі, по
трібно було б скликати районо
ві робітничі конференції для об
говорення цього питання.

Самоосвіта повинна бути пос
тавлена одразу в найсприятливі
ші умови, тому організація й 
безперебійна робота райкон- 
сультбюро є основне в цій 
справі.

В справі підготовки учби 
партактиву у нас теж не все 
гаразд. Ще занадто багато то
варишів з активу не приділилось
ні до жодної з форм учби. По
точні політичні компанії пере
шкоджали раніш розпочати нор
мальну роботу з активом, тому 
тепер негайно потрібно приділи
ти актив до учби з тим, щоб 
як найбільше було охоплено 
заочним навчанням (заочний 
комуніверситет, курси партак- 
тиву, радпартшкола) крім тих, 
що будуть обов'язковим поряд-

ком залучені до курсів україно
знавства, курсів старих більшо- . 
виків тощо.

Зрештою, щоб партмережа ціл
ком виконала покладені на неї 
завдання, конче потрібно попе
редити помилки минулого року 
себто "вчитись аби вчитись"— 
хід роботи без керма і без віт- 
рил.

Кожен учень, як і керівники 
мережі, повинен максимально 
скористати зимовий час для того 
щоб навчитись повсякденні прак
тичні завдання соціялістичного 
будівництва, як от соціялістичне 
змагання, піднесення продукцій- 
ности праці, наступ на капіта
лістичні елементи, рішуча бо
ротьба з опортунізмом на прак
тиці, розгортання національно- 
культурного будівництва розвя- 
зувати в світлі теорії марксизму 
—ленінізму. А в звязку з цим
потрібно щоб партмережа свою 
роботу щільно звязувала з по
точними завданнями партії, щоб 
вона сприяла зросту партії сві
жими силами, більш політично 
підготовленими позапартійними; 
активистами.

Партосвіта повинна одразу 
налагодити певний облік роботи, 
щоб всебічно вивчати кожного 
слухача, щоб наслідком навчання 
дати нові кадри робітників вису
ванців на господарську профе- 
 сійну та партійну роботу.

С.Бруєв.

Як активістові піднести свої  знання.
Наш партактив не повинен 

відставати ні на мить, ні на 
крок від велетенського прогре
су, який ми маємо в соціяліс- 
тичному будівництві та будів
ництві пролетарської науки; нав 
паки, все це ставить перед 
партактивом серйозні питання: 
глибше опанувати теорію, без 
якої він не може керувати в 
будьякій галузі роботи.

Що ми маємо на сьогодніш
ній день?

Становище таке: партактив
не охоплюється жодною формою 
партмережі і, зрозуміло—бо на 
приклад, яка небудь школа, або 
гурток зв‘язують його певним 
днем і певним часом. Умови ж 
робота такі, що певного вільно
го часу немає, і тому наш парт- 
актив залишається за межами 
партмережі. Це й спонукало ЦК 
подумати над формами навчан 
ня для партактиву. Зараз ці 
форми знайдено, і партія ставить 
широко питання перед активом, 
щоб він використав ці можли
вості вчитися.

За останній час при учбових 
закладах, як комуністичних уні
верситетах ім. Артема, ім. Сверд
лова, при РПШ відкрито заочні 
відділи, а також при ЦК відкри
то заочні курси партактиву. За 
раз їде комплектування цих закла
дів. Такі заочні учбові заклади

як партійного, так і комсомоль
ського активу.

Не дивлячись на те, що ком
плектування вже закінчується, на 
сьогоднішній день ми маємо ли
ше не більше десяти товаришів, 
що подали заяви до заочного 
комуніверситету ім. Артема та 
курсів партійного активу. Таке 
становище ми маємо в той час, 
коли нам, згідно з директивою 
АППВ ЦК КП(б)У треба охо
пити не менше, як 30 душ ке
рівного партійного активу різни
ми заочними учбовими закла
дами.

Вищезазначені факти свід
чать, що райпаркоми та партійні 
осередки зовсім недооцінюють 
всю ту серйозність, яку надає 
ЦК нашої партії питанню під
вищення теоретичного рівня, в 
першу чергу, керівного партій
ного активу.

Часу до закінчення комплек
тування заочних учбових закла
дів залишилось надзвичайно ма
ло. Щоб виконати постанову ЦК 
нашої партії, райпаркомам та 
партосередкам в організації те
оретичної учби партійного акти
ву треба зробити рішучий пере
лом. З цією метою райпаркомам 
та партосередкам не зайвим бу
де ще раз поставити питання 
на зборах партосередку про те
оретичну учбу, як партійного, 
так і комсомольського активу.

Всі оці заходи повинні дати 
найбільшу ефективність щодо 
повного охоплення усього парт- 
активу учбою. Тільки тоді, коли 
навколо цього питання буде 
згуртовано відповідну думку пар
тійної маси можна бути мати 
надію, що директиву ЦК про 
теоретичну учбу партійного ак 
тиву буде безпосередньо пере
творено в життя.

З боку райпаркомів та парт- 
 осередків треба вжити всіх за
ходів, щоб не перевантажувати 
 товаришів іншою громадською 
роботою. Треба рішуче постави
ти питання, щоб для партакти- 
ву, що буде озброювати себе ре- 
 волюційною марксистською тео
рією, було б відведено не менше, 
як три дні на тиждень для уч- 
би, згідно з постановою ЦК.

Тільки тоді, коли райпаркоми 
та партосередки, як слід, засво
ять постанови ЦК щодо теоре
тичної учби, можна буде мати 
надію, що певного перелому в 
справі більшого охоплення парт- 
активу теоретичною учбою в 
найближчий час ми дійдемо.

М. Пекарський.

дають можливість, не відриваю
чись від своєї безпосередньої 
роботи, здобувати систематично 
знання обсязі того чи того за
кладу. Йдучи на зустріч слуха
чам, ці заклади друкують прог
рами та фактичний матеріял; 
крім цього, ведеться консульта
цію через листування.

Лишається одне: це бажання 
вчиться; на нашу думку, кожна 
людина, як би вона не була 
зайнята, 1 ½ —2 годині щодня 
може вділити на навчання.

Ми маємо ще одну форму нав
чання, яка ціпком придатна до 
активу—це самоосвіта. При ба
жанні кожний активіст може й 
тут здобувати систематично 
знання. На те при агитпропі 
РПК улаштовується райкон- 
сультбюро, де кожен, вивчаючи 
який небудь предмет, може мати 
консультацію, пораду. Це кон- 
сультбюро має завдання—керу
вати роботою самоосвітників, 
які-б училися за певною прог
рамою, допомогти розбиратися в 
складних питаннях та, взагалі, 
перевіряти їхню роботу. 

Так ось, коли партактив ви
користає всі ці можливості для 
підняття свого теоретичного рів- 
ня, він завжди буде гарним ке
рівником мас.

Р. Камінський.

Заочні учбові заклади та умови вступу до них.
Кожного року форма заочної само-  

освіти поширюється та набирає вели
чезної питомої ваги в загальній си
стемі партійної освіти. Завдяки своїй 
гнучкости, вона дав змогу, в першу 
чергу, великому числові, як партійно
го так і комсомольського активу, не 
відриваючись від практичної роботи, 
систематично працювати над підви
щенням свого теоретичного рівня.

Умови праці, в першу чергу, керів
ного партактиву надзвичайно складні 
й потребують особливих форм учби. 
От чому заочному навчанню в цьому 
учбовому році надається величезне 
значення.

На парторганізацію покладається 
обов'язок якнайширше з'ясувати фор
ми заочної освіти, методи роботи в 
ній, організувати добір заочників та 
постійне керівництво їхньою роботою.

Цього року існує така мережа за
очного навчання:

1. Заочні курси марксизму в Москві, 
з одбуванням п'яти дисциплін Занят
тя на курсах переводиться три роки, 
за оригіналами Маркса, Енгельса й 
Леніна. Курси розраховані на окруж
них робітників.

2. Заочні комвиш‘і ім. Артема та 
Свердлова. В основу покладено прог
раму стаціонарного комвишу. Термін 
навчання розраховано на три роки.

3. Заочна РПШ ІІ ступеню. До школи 
приймається членів та кандидатів 
КП(б)У, членів ЛКСМУ, а також пев
ну кількість позапартійного активу, 
що мають підготовку в обсязі одно
річної вечірньої РПШ. Для вступу

обов'язкова рекомендація місцевого 
партійного комітету.

4. Заочні курси партактиву при АППВ 
ЦК КП(б)У 1-го, 2-го і 3-го ступеню. 
На курси приймається партактив за 
рекомендацією ОПК, РПК та бюр 
виробничих осередків. Курси першого 
ступеню однорічні та потребують під
готовки в обсязі школи поліграмоти. 
Кожен самоук обов'язково вивчає: 
історію партії й основи політекономії.

Курси другого ступеню двохрічні 
потребують підготовки в обсязі ВРПШ, 
побудовані за програмою РП Ш ІІ-го 
ступеню. Кожен самоук за два роки 
вивчає: політекономію, ленінізм і і с т 
мат та додаткові предмети за власним 
 вибором.

Курси третього ступеню трьохрічні 
потребують підготови в обсязі РПШ 
ІІ-го ступеню, побудовані за програ
мою комуніверситету.

Навчання в заочних учбових закла
дах переводиться заочною методою. 
Кожен товариш, що зарахований до 
того або того комвишу чи курсів, си
стематично одержує завдання з реко
мендацією потрібної літератури для 
проробки. Після проробки завдання, 
кожен самоук надсилає його на кон
сультацію до того учбового закладу, 
де вік є слухачем.

Через скликання періодичних нарад, 
організацію консультації, треба весь 
час слідкувати та допомагати заочни
кам в їхній роботі. Тепер парторгані- 
заціям треба вжити всіх заходів, щоб 
заочними учбовими закладами охопи ти 
яко мога більше партійного активу.

М. П -кий .
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Зінов'ївський Пролетар.

 Революційними  діями  розіб'ємо практиків опортунізму. 
РОЗГОРНУТИМ НАТИСКОМ МАС ЗЛАМАЄМО ГЛИТАЙСЬКИЙ ОПІР.

СПРАВИМО З КУРКУЛЯ ХЛІБ НА ІНДУСТРІЯЛІЗАЦІЮ КРАЇНИ.

У відповідь на плаксійство й 
вагання— в бойовий наступ.

Окружний партійний комітет 
та більшовицька преса дали 
гідну відсіч розгубленості, плак- 
 сійству та ваганням, які запо
лонили провід маловищанської 
райпарторганізації та райвикон
 кому.

Бідняцько-середняцькі ж маси 
району в відповідь плаксіям ор
ганізували бойовий наступ на 
куркуля. На 1 листопада пляна 
заготівлі харчових культур по 
Маловищанському району вико
нано на 99,6 відс.

Та, однак, окремі сільради ще 
не взяли, як слід, у шори кур
куля—експертника. Місцями ще 
не натиснули на куркуля, а ча- 
 сом, навіть, обминули його.

Приміром, у Плетеному Таш- 
лиці припущено багато перекру
чувань клясової лінії, як у ца
рині хлібозаготівель, так і в 
проведенні інших бойових кам 
паній.

Провідні робітники в Плете
ному Ташлиці заплуталися, по
грузли в опортуністичне багно. 
Наприклад, Плетено-Ташлицький 
куркуль Волошін не здав жод
ного фунту хліба, а кооперація 
йому крам видає.

Закон ВУЦВК'у про штрафу
 вання злісних нездатчиків хліба 
 недосить застосовують. Щоправ
 да днями засудили трьох курку- 
 лів за приховання пшениці й 
 жита, але цього ще мало.

Плетено Ташлицька сільрада 
зібрала 9800 пуд. харчових куль
тур. Однак, чомусь надмірно 
застосовано доведення пляну до 
двору.

Так само перекрутили політи
ку в царині самооподаткування. 
Тут додержували системи паїв.

І от вийшло, що селяни, які 
сплачують податок у розмірі 
11 крб., мають віддати з само
оподаткування—25 крб., а ті, 
що сплачують 50 крб. податку

Відкрийте ш л я х  
творчій  критиці.
Відповідальна роля припадає 

стінним газетам саме тепер,
   коли треба висвітлювати зав- 

дання соціялістичного змагання, 
виконання п'ятирічки, чистку 
радапарату та низку інших важ
ливих питань. Стінні газети є 
бойові носії пролетарської кри
тики.

На жаль, в Маловищанському 
районі стінгазетна робота—в 
занепаді. Кілька місяців на цу 
кроварні, гуральні та по інших 
підприємствах і установах не 
видається стінгазет. Постанови 
ІV-ої всесоюзної наради роб- 

    селькорів. ВЦРПС та ОПК про 
сприяння й керівництво роб 
селькорівським рухом не здій
снюють, як слід.

Партосередок та завком цу- 
кроварні, мабуть, вважають цю 
справу за другорядну. Зокрема, 
не почувається належного спри
яння філії редакції "Зінов‘їв- 
ський Пролетар".

Редколегії на місцях нічого 
не роблять. На цукроварні був 
гурток робкорів, але чомусь зас
нув.

На гуральні мав місце зажим 
робкорівської критики. Матеріяли 
з найважливіших робкорівських 
дописів професійні осередки н е  
опрацьовують. „Легка кавалерія" 
теж не допомагає стінним газе
там.

Ми вважаємо, шо конче треба 
  посилити партійний та проф- 

спілчанський провід робселько- 
рівським рухом і стінними га- 

  зетами. Тут потрібні не загальні 
фрази, а ділова допомога.

Лише тоді дійдемо зрушення 
в робселькорівській роботі й роз
горнення творчої критики.

Нумо ж, товариші, до роботи!

 тільки віддають з самооподатку
вання 12—15 крб. Таким чином,
з амість справжнього клясового 
самооподаткування у Плетеному 
Ташлиці квітнуть пайові непо- 
рядки.

Коли ж Плетено - Ташлицькі 
"керівники" переконалися, що 
їхня політика нікуди не годить
ся, то почали виправляти по
милки, затираючи сліди пере
кручувань.

Люди кажуть, що справою 
самооподаткування верховодив 
колишній секретар партосередку, 
а нині голова кредитового това
риства—тов. Козак. Такому ке
рівництву—шаг ціна.

* **
Не гаразд ще із стягненням 

законтрактованого хлібу. Всього 
надійшло 38 відс. законтракто
ваних харчових культур. У коо
перації бракує обліку з контрак
тації. Керівники заплуталися, 
ходять вночі по хатах і розпи
тують хто скільки винен.

Радгоспам Маловищанського 
району ще лишилося виконати 
пляна харчових культур на 10 
відсот. Відстають на фронті 
хлібозаготівель села Ново-Крас- 
нове, Оникіївка, Лозоватка, Ди- 
мино-Михайлівка.

Не все до ладу з молотарним 
збором харчових культур. Зіб
рано тліьки 44,7 відсот. Де-хто 
здає замість харчових культур 
—фуражні, бо бракує контролі 
та відповідного догляду.

З олійних культур зібрано 
тільки 2,8 відсот., щодо пляна. 
Місцями від виконання пляна з 
олійних культур намагаються 
відкараскатися. Приміром, голо
ва Маловищанської сільради До- 
рохтій каже:

— Нам визначено великого 
пляна й ми його не виконаємо.

По району законтрактовано 
озимини на 70 відсот., самоопо

даткування проведено на 80 
відсот., сільгосподатку надійшло 
84 відеот. Плян засівкампанії 
проведено на 84,1 відсот., стра
хових внесків стягнено 52 від- 
сот., щодо пляна.

В царині контрактації буряка 
начеб-то пляна виконано. Та 
ось погано стоїть справа по 
району з реалізацією 3-ої пози
ки індустріялізації.

Контрольні цифри виконано 
на 74,4 відсот. Тут помічалося 
недостатнє керівництво з боку 
РВК та уповноважених. Зокре
ма, ганебно відстають Мала 
Виска та Оникіївка.

Були випадки, що агенти з 
поширення позики губили гро
ші, як ото було з тов. Болілим 
у Ташлиці.

До речі, взагалі в фінансовій 
справі по району панує безси
стемність та плутанина.

Райпарком та райвиконком 
повинні негайно змобілізуватися 
на виконання контрольних ци-

фер з поширення 3-ї позики ін- 
дустріялізації.

* **
Бідняцько-середнядькі маси 

села, що майже повнотою ви
конали пляна заготівлі харчо 
вих культур, повинні револю
ційним наступом примусити 
куркуля здати всі хлібні лишки 
до 12-х роковин Жовтневої ре
волюції.

Райпарторганізації та райви
конкому треба підхопити рево
люційне піднесення трудового 
селянства, що численними резо
люціями приєднується до іні- 
ціятиви Мітрофанівських та Вер- 
шино-Кам‘янських селян.

Червоною валкою ім'я 12-х 
роковин Жовтня бідняцько-се 
редняцькі маси Маловищансько- 
го району доведуть, що вони 
здатні виконувати бойові зав
дання, що вони прямують гене
ральною лінією партії всупереч 
ваганням розгублених керівни
ків району. Перлін.
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У лабетах спеку
лянтів кряхтит ь  

олійниця.
У Плетеному Ташлиці існує, 

так звана, олійницька артіль. До 
складу її входять 13 осіб, з 
яких 5 працюють дійсно, а 8 
тільки верховодять,

За статутом артіль може ма
ти найманих робітників не більш 
20-25 відс. загального числа її 
членів. Найманої ж сили в ар- 
тіли 11 душ, тобто майже стіль
ки, скільки є членів артілі.

До членів артілі прошилися 
чистопробні пролетарі в лапках. 
Скажемо, член артіли Тарнав- 
ський—власник заїзжого двору, 
що якимось чином лічиться чле
ном КНС. Є в артілі й два чле
на, позбавлені виборчих прав.

Артіль не визнає закону про 
8-мигодинний робітний день.

Олійниця працює в дві зміни 
по 12 годин, а робітникам спло- 
аують за 8 годин.

Серед членів є одна німа ро
бітниця, що її безмежно визис
кують. Та верховодам артілі та
ких й треба, що не вміють сло
ва мовити.

Артіль порушує трудове за
конодавство. Зарплатню видають 
за розписками, але до справ цих 
розписок не прикріплено. Най
маних робітників міняють, як 
рукавиці.

В артілі скупчилися спеку
лянти й чинять огидливу спра
ву. Завідувач олійницею партієць 
Золотарев начеб-то нічого не 
бачить, по примиренському ста
виться до всіх спекулянтських 
вихваток.

Відділ праці, прокуратура, 
страхкаса, фінвідділ та пром- 
спілка, розженіть негайно цю 
фіктивну артіль. Г.

Спиною до робіт
ничого споживача.

В їдальні маловищанського 
робкопу страшенно брудно. Стра
ви не смачні. В їжі знаходиш 
мухи на кухні—бракує ладу.

Ніколи наймит або робітник 
не дістане тої страви що йому 
хочеться. Робітниця їдальні Гон- 
чарова брутально поводиться з 
споживачами. Її треба прибрати 
з їдальні.

Споживачів годують погано 
випеченим хлібом. Проте ж, роб- 
коп „частує" нас оселедцями 
по 78 коп. фунт.

Замість краму масового спо
живання, робкооп заготував оде
колон пудру тощо.

Робітничі збори та завком не 
раз давали вказівки робкоопові. 
Та головотеси роблять що їм 
завгодно.

З апарату робкоопу досі не 
вигнали ворожий елемент. Доб- 
бродійно панькаються, мабуть, з 
ним. 

Доки триватиме таке безлад
дя? Око.

Негідні  верховоди з Плетеного Ташлику. 

Партосередок та комсомольці 
Плетеного Ташлику зовсім не 
ведуть культосвітньої роботи. 
Сельбуд переважно закритий, 
він не відбиває важливих полі
тичних кампаній, що відбувають 
ся на селі.

Юридично завідує сельбудом 
тов. Козак. Він тільки дістав 
певну ставку, а про роботу не 
дбає. Козак—голова сільгоспто- 
вариства, однак, ласий діста 
вати й зарплату в сельбуді.

В нашому селі є багато нац 
менівської людности—молдаван. 
Провідні організації зовсім не 
дбають, щоб налагодити роботу 
молдавської школи.

Школа міститься з манесень- 
кому будинку, з чого людність 
незадоволена. Партосередок у 
цьому теж виявляв незграб- 
 ність.

Секретар осередку ЛКСМ 
ЛОГВІНОВ купив без торгів кур
кульське майно, що справило на 
людність негативне враження. 
А тов. Козак купив на торгах 
етажерку для потреб сільгосп- 
товариства та чомусь поставив 
у себе вдома.

Цей самий Козак припустив 
перекручення клясової лінії під
час самообкладання. Склали було 
списки, приймали гроші два 
тижні, а потім порвали ці спис 
ки—роботу почали з самісінько
го початку. Коли запитали його, 
чому не додержується законів, 
він дав товаришам брутальну 
відповідь.

Треба було будь кому з про
відних робітників району та ок
руги зазирнути до Плетеного 
Ташлику.

Репенко.

Ворожі агенти в колегії оборонці в.
ДЕЗЕРТИРИ ГРОМАДСЬКОЇ РОБОТИ 
Й КУРКУЛЬСЬКІ З А П Р О Д А Н Ц І .

М и  ч е к а є м о  н а  в і д г у к  к о л е к т и в у  р а д я н с ь к и х  о б о р о н ц і в .

Оборонці нерадянського 
штибу.

У маловищансьюй юридичній 
 консультації працюють оборонці 

Деревянко, Ваславський та Ро- 
віцький. Всі зони цураються

  громадської роботи, не провадять 
лекцій, а замість цього—вряд- 
жають музичні репетиції, щоб 
привабити молодих дівчат.

Коли нагадуєш оборонцям про 
будь який громадський обов‘я-  
зок, зони відповідають руба: 

"Ми люди вільної професії 
й нас це не стосується".

Окружний колектив оборонців, 
на нашу думку, повинен звернути 
увагу на поведінку маловищан- 
ських оборонців.

Треба додати, що де хто з 
 них спродає клясову политіку 
за гроші. Деревянко, наприклад, 
взяв у двох куркулів 150 крб. і 

 захищаючи їх, допустився анти- 
радянського виступу.
     Цікаво й те, що він заходився 
був складати куркулям касацій
 ні скарги й встиг лише дістати 
 30 крб. за те, що написав їм 6 
 за яв. Більше не пощастило йо- 
  му  дістати.

 Чого варт такі оборонці?
Пасма.

Схиляєтсься перед гро
шовою винагородою
До маловищанської юридичної 

консультації прибув з Кремен
чуку оборонець Ваславський. 
Оця людина дуже „свідомо" ста
виться до поточних заходів ра
дянської влади.

Коли загадали Ваславському 
підписатися на 3-ю позику, він 
відповів:

— Мені начхати на цю під
писку, бо вже раніш підписався!

Пропонували йому вступити 
до кооперації, однак і тут почу
ли відповідь:

— Я вже є член кооперації, 
в Кременчуці вступив.

Ваславський дістає дефіцит- 
ний крам у маловищанському 
СКТ та пересилає до Зінов‘їв- 
ського свому сину, що вчиться 
в профтехшколі.

Такий оборонець тільки й 
дбає про те, щоб більше грошей 
здерти. Громадські обов'язки він 
готовий щохвилини проміняти 
на гроші. 

Близький.

Пекучі питання на колективне обговорення.
Прикрі огріхи підчас ремонту

вання.
З того часу, як пущено цукроварню 

 директор Маловищанського комбінату 
 тов. Ілюхін скликав низку технічних 
нарад, що обговорили питання з по
точного життя виробництва.

Підсумовуючи наслідки ремонтуван- 
на цукроварні, відзначали брак стру- 
менту, хиби в царині використання 
робітної сили та брак належного до
гляду.

Так само заявляли, що несвоєчасно 
надходили машини. Машинно-будівель- 
ні заводи погано виконали доручені 
їй замовлення. Приміром, камеру Со- 
кола ніяк не вдається пристосувати 
до виробництва, бо зробили її погано.

Чому виникають зайві видатки?
Говорили на нарадах про викори

стання висадки на цукор. Трест, як 
слід, цього питання не опрацював і

маловищанська цукроварня до цього 
не підготувалася. Тепер доводиться 
витрачати зайві кошти.

Питання про керівні кадри радгос
пів посіло чемне місце. Технічні на 
ради оглянули працездатність керів
ників радгоспу.
З приставкою буряків справа 

не гаразд.
На останній технараді багато гово

рили про копання та перевіз буряку, 
а також втаювання його плантато
рами.

З буряків, засіяних на землі націо
налізованого фонду, досі не викопано 
тільки 3,5 відс. Тимчасом, селяни 
плантатори не викопали близько 50 
відс. буряків, що загрожує вироб 
ництву.

Погано приставляють сировину цук
роварні. Постанови РПК та РВК в 
цій справі ще замало допомогли.

Зінов‘ївська та Першотравенська

Бурякспілки мабуть дали недосить 
чіткі вказівки своїм буряковим това
риствам. На ст. Шестаківка та Люд- 
милівка буряку не привозять. На ст 
Плетений Ташлик та Олейніково бра
кує вантажників, з-за чого затриму- 
вться відвантаження буряку.

Погано надходить буряк від радгос
пів. Завідувач гапсинським радгоспом 
т. Ветров недосить уважно ставиться 
до постачання буряків цукроварні.

Все це, загалом кажучи, гальмує 
роботу цукроварні й спричиняється 
до перестою вагонів настанціях.
Справжньо допомагати адмі

ністрації.
Буряк на 1930 рік законтрактовано 

в великій кількості, але зяблева оран- 
ка відбувається незадовільно. Цукро- 
комбінат віддав у розпорядження бід
ноти 200 волів та щось зорали досі 
на зяб тільки 50 відс. площі.

Техперсонал пасивно ставиться до

обговорення пекучих питань з вироб
ничого життя. Треба йому прокину
тися й більше допомагати адміністра
ції цукроварні. До технічних нарад не 
завадило б ще й притягнути робіт
ників.

Вулканов.

Робкорівські нотатки про всякі непорядки.
Там, де панує бруд.

В приміщенні гуртожитку про
мислової охрани дуже брудно. 
 Навколо порох, багато павутин
ня. Підлогу миють раз на тиж
 день. Постільну білизну рідко 
 міняють. Може так стоїть спра
ва й по інших гуртожитках цу- 
кроварні? Телефон.

Треба виділити відповідального 
товариша за розподіл та збере
ження літератури й передплачу
вати тільки конче потрібні 
книжки. Поліщук.

Хіба розпорядження їх 
не стосується?

Усім відомо, що адміністрація 
цукровавні видала розпоряджен
ня, щоб на терені цукроварні не 
блукала худоба та птахи. Відпо
відальні ж працівники, як ото 
технічний директор Плаксиць- 
кий, керівничий радгоспами Тар- 
навський та завклюбом Фугель 
на це розпорядження не зважа
ють. Вони завели в себе птахів 
та й в ус не дмуть.           Хмурий.

Пам'ятайте за обслуго
вування строкарів.

Культкомісія завкому цукро
варні мляво веде культурно-ви
ховну роботу серед строкарів. 
Товариші, виділені на цю робо-...

Дійдіть ладу в бібліо
теці.

У бібліотеці робклюбу бракує 
ладу. Довго доводиться чекати, 
поки книжку одержиш. Завідувач 
бібліотекою не обізнаний гаразд 
з письменниками. Він не знає, де 
яка книжка лежить. Голосних 
читань, бесід та художніх літе
ратурних вечорів у бібліотеці не 
відбувається.

Завком та партосередок, при
дивіться до цього, дійдіть ладу 
в бібліотеці. Абонент.

Впорядкуйте збереження 
літератури.

Адміністрація цукроварні пе-...

Зневажливо ставляться до важливої справи.
Партійні та професійні органі

зації цукроварні останнього часу 
 ...коло  обговорення 

питань соцзмагання, ремонту
ваня цукроварні, поширення

 3-ої позики індустріялізації, роз-...

повіді на цю тему не було жод
ного виступу.

Надалі нестерпна подібна неу
важність до питань оборони 
країни. Спостерігач.

„Висувають" ...
У робкоопі працює за учени

цю т. Орлова. Цій дівчині від
повідальні працівники робкоопу, 
як ото т. Лахман, не сприяють 
у роботі. Лахман ухиляється 
від виконання низки постанов 
спілчанської організації про ви
сування т. Орлової.            П—ко

Своє більше болить.
Старший міліціонер Фока ста

виться не по товариському до 
останніх міліціонерів. Замість 
того, щоб спецодежу, передусім 
віддати тим, що нічого не мають, 
Фока взяв одежу собі. Адже, є 
міліціонери, що й досі носять 
подерті сорочки. Вухо.

Засуджуємо ворожих 
агентів.

10 підкуркульників, що пра
цюють на гнітилах, у парович
ній та пакувальній, точать агі
тацію проти передплати 3-ої 
позики індустріялізації. Робітни- 
ки обурені з їхньої поведінки й...

кори бояться зажиму з боку ад
міністрації, бо вже такий факт 
трапився з робітником т. Сіль- 
ковим. Адміністрація виживає 
тих робкорів, що їхні дописи їй 
не до смаку.

Техперсонал збирається в ля- 
бораторії й часто точить воро
жу балаканину проти робкорів- 
ських дописів.

Таке ставлення до критики 
на гуральні—надалі нестерпне.

Робітник.

Дошка для... меблі.
У гуральні десь у закутку 

висять червона та чорна дошки. 
На дошках жодної зазначки. 
Треба, щоб дошки висіли на 
чемному місці й відзначити на 
них здобутки та прогалини зма
гання. Черговий.

Книгарня під замком.
Завідувач книгарнею т. Крем- 

повський уже місяць як зачи
нив крамницю та поїхав до Зі- 
нов'ївського. Цей факт пояснює 
тим що Кремповського злий...



Зінов'ївський Пролетар. Вівторок, 5 листопаду 1929 р. №  254 (1059)

Стати до змагання з робітниками.
Медробітники Зінов ‘ївського

тільки тепер фактично стають 
до соцзмагання. А тому доцільно 
спинитися на деяких практич- 
них питаннях змагання.

Головне— це показники зма- 
гання. Звісно, за головні показ-  
чики у медробітників мають 
правити якість їхньої роботи, 
якість обслуговування трудящого, 
Але як виміряти, як конкретно 
показати, що спраза кращає, 
гіршає, чи стоїть на місці? Аджеж,
числами тут нічого не покажеш 

треба відверто сказати, що 
безпосереднього обліку тут немає. 
У цьому сама головна трудність 
соцзмагання в медробітників. 
Одначе, є серйозні й дуже 
серйозні характеристики якости 
медроботи. Це — думка самих 
обслуговуваних трудящих мас.
От, по лінії вияву проле-
тарської думки за роботу мед- 
закладів і треба розвинути тепер
роботу.
Треба періодично вислуховувати 
доповіді медзакладів по підпри
ємствах, висвітлювати змагання 
в робітничих стінних газетах, 
пильнувати там робітничих ду
мок за роботу медзакладів, тощо.
Без такого найщільнішого зв‘яз- 
ку з робітничою масою нам за 
грожує небезпека опинитися в 
стані, коли „кукушка хвалит пе- 
туха за то, что хвалит он ку- 
кушку". А робітник тимчасом 
лаятиме нас.

Щоб наблизити медробітників 
до робітничої маси та залучити

 робітників до контролі над ро- 
 ботою медзакладів, цілком до- 
 цільно практикувати змагання 
 медзакладів із промисловими 
 п і д п р и е м с т в а м и .  Ніби то 
це неможливо: що, мовляв,
є спільного між „Червоною 
Зорею" та центральною полі
клінікою? Проте, це не так. Соц- 
змагання тут можливе з такого 
погляду. Кожна сторона бере 
на себе зобов'язання свого спе
цифічного характеру. Наприклад,
завод—збільшити продукційність, 
зменшити собівартість, тощо, а 
поліклініка — ліквідувати черги, 
бюрократизм, грубе поведіння, 
піднести труддисципліну та інш. 
Кожна сторона періодично має 
перевіряти, як виконує зобов'я
зання друга.

Змагання між ними також можна 
відбувати через щільніший обо
пільний зв’язок. Наприклад, по
ліклініка заходжується профілак 
тично обслідувати завод, опра
цювати заходи, що покращували 
б умови праці, розгорнути сан- 
освітню роботу. Робітники ж 
помагають поліклініці технічно 
своєю робочою силою, щоб при
стосувати її на найкраще обслу
говування пацієнтів, зобов'язу
ються активно одвідувати сан- 
розмови, організувати себе й 
розвинути роботу антиалькоголь- 
ного гуртка, осередку "Друзів 
дітей", поповнити свою бібліо
теку популярною медлітературою 
та інш.

Я. К.

9 листопада— неробочий день.
Тим що після революційних свят 7 та 8 листопада 1929 

року (дні пролетарської революції) тижневий день відпочинку 
випадає 10 листопада, а 9-те— робочий день із скороченим 
часом (6 годин)— Наркомпраці УСРР ухвалив, щоб 9 листо
пада 1929 р. був неробочий день для промислових підпри
ємств. 10 листопада 1929 р. вважати за робочий із скоро
ченим часом (6 годин).

Завокрвідділу праці ГУЛЯНИЦЬКИЙ.

Змиємо пляму надуживань та безгосподарности.

Останній з'їзд уповноваже
них скотомолочарської кооперації 
відзначив чимало хиб у роботи мо 
лочарспілки. Роботу управи виз
нано за незадовільну.

Сподівалися, що нова управа 
відживе старі безгосподарні ме
тоди роботи. Та, на жаль, цього 
не сталося й досі. Навпаки, 
штат більшає дуже хутким тем
пом. Цікаво, що його поповню
ють весь час колишні люди, а 
саме: вигнані з партії, з уста
нов, ті, що вийшли з Бупр'у, ко
лишні офицери, тощо (Андржі- 
євський, Хміль, Шевченко, Ко 
ширський та інш). Потрапили 
вони туди з протекції завзбут- 
відділу або заворгвідділу Яро- 
щука. Виходить так, що не 
управа в цілому керує, а сам 
Ярощук, бере на роботу, насам 
перед, „своїх" — підлабузників 
(Хміль, Миколаєнко).

Ярощук бюрократично ста
виться до співробітників спілки 
й товариств на периферії. Завів 
якусь чергу та блянки на одві- 
дувачів. Селяни зовсім їх не 
розуміють.

Тепер периферії треба грошей, 
а їх у спілки немає, бо "Доб-
робут" зменшив кредити, а уп
рава—спілки витратила 30 тис. 
крб. на будування новоукраїн- 
ського маслозаводу. Завод ще 
не робить, і 30 тис. крб. ле
жать, як некорисний капітал 
ось уже другий рік.

Спало на думку управі прид
бати автомобіля (яка ж то буде 
управа солідного кооперативного 
закладу, що без автомобіля ?!)
На нього разом з комерційною 
подорожжю Ярощука витратили 
близько 8000 крб. Тепер, як 
члени управи з своїми дружи
нами покаталися по району 
(Знам'янка, Нова Прага), авто
мобіль уже „непотрібний".

На день індустріялізації спів
робітники прийшли працювати 
та ...повернули додому, бо Яро-

щук заборонив. А профбюрократ 
Каширський—член місцевкому— 
повідомив окрфілії СГЛР, що 
співробітники відрахували зар
платню за цей день. Справді ж, 
того не було.

Зорганізували чимало комісій 
та підкомісій для чистки, вису
вання, реорганізації, та всі вони 
любісінько сплять. Члени їхні 
десь їздять „в ділових справах", 
або зайняті "серйозним" листу
ванням; про чистку ж та реор
ганізацію апарату—не чуть.

А як переглянути фахівців та 
півфахівців—більшість їх треба 
вичистити...

Дуже негаразд з висуванням. 
Висуванець Фельдман аж знеси
люється, борючись проти бюро
кратизму. Критики та самокри
тики бракує.

Хто одважується підтримувати 
лінію партії в молочарспілці, 
того негайно звільняють. Така 
доля спіткала й двох активних 
робітників Вовченка та Ядвичу 
ка, а їх можна було зробити за 
висуванців. Та вони не довпо- 
доби припали заворгвідділові, бо 
весь час прагнули критики та 
самокритики.

Добре відчуває бюрократичний 
тягар і інженер Горнозатон- 
ський, що совісно ставиться до 
своїх обов'язків, не раз слушно 
визволяв спілку своїми раціона
лізаторськими заходами під бу 
дівельну роботу.

Та йому утворили такі обста
вини, що хоч зараз кидай працю. 
Всі огріхи, що сталися через 
управу або Добробут, окотилися 
на Горнозатонському. Отак хо
чуть забити цього доброго чес
ного працівника, що загрузає 
з бюрократичному оточенні.

Без втручання робітничо- 
селянської інспекції ганебну 
пляму бюрократизму, надужи
вань, безгосподарности в моло- 
чарспілці не змити.

Пчілка.

Подарунок Знам'янщини жовтневій річниці

Г

олова Знам'янського РВК тов.
Кисиль рапортує:

— Знам‘янський район готує Жовт- 
невим роковинам гідний подарунок.

Робітники знам'янських паротяжних 
майстерень ремонтують один паротяг 
і випускають його до Х ІІ-ої  річниці 
Жовтня. Зароблені з цього гроші вони 
віддають до фонду колективізації сіль- 
ського  господарства. Так само робіт- 

ники вагонних майстерень, ремонту
ючи 5 вагонів до Жовтневих Свят, 
зароблені з цього гроші віддають на 
колективізацію.

До XIІ-х роковин Жовтня майже всі 
села Знам'янщини буде колективізо
вано повнотою. Села Григор’ївка й 
Плоске віджили вже всякі межі на 
рілл і  Потяг до колективізації—вели
ким. Щоправда затримується оформлен
ня колективних об'єднань.

Жовтневими днями організується за 
прикладом Суботців кущ колгоспів у 
Дмитрівці.

Богданівський дитбудинок днями 
 свят оголошує цілковий перехід на 

т рудові процеси, завівши скотарство, 
птахівництво, бджільництво.

Диківська трудшкола, що подав гід
ний агрикультурний приклад не тільки
Диківці, а всьому району, повинна під 
Жовтневий ювілей розповісти всім 
довколишнім селянам при свої здо
бутки.

Трудове селянство Знам'янщини пе-  
редбачає віддати окружній червоній вал
ці ім'я Х ІІ-о ї річниці Жовтня 20.000 п. 
хліба.

8 го листопаду, о 7 год. ранку, до 
З інов‘ївського приїздить делегація ро- 
бітників та селян Знам'янщини з Жовт- 
невими подарунками. Врядімо ж їй 
гідну пролетарську зустріч!

Ом.

Ось хто гальмує  
житлобудівництво

В газеті „Зінов'ївський Пролетар" 
з 18 жовтня № 239 вміщено дописа 
„Кам'яна нечулість, що заслуговує на 
кару". Писали там, що через пово 
діння представника житлоспілки тов. 
Вдовченка та управи житлокоопера- 
 тиву ім'я Фрунзе 5 робітників колек
тивно виходять з членів житлокоопу: 

За привідцю ж був гром. Іванов. 
Це виявлено на засіданні управи жит- 
локоопу 20 жовтня.

Гром Іванов, що ставився а недо- 
 вір'ям до заходів радвлади, не вірячи, 
 що кооперація спроможна будувати 
нові доми, весь час—відколи був за 
члена житлокоопу не сплачував вне 
сків і сподіваючись, що йому, як не
акуратному платникові не дадуть квар
тири в новому домі—заздалегідь під
бурював робітників, агітував, що ніби 
то окржитлоспілка та управа житло
коопу ухвалюють неправдиву поста
нову про розділ квартир (а за це 
ніяких постанов не ухвалювано аж до 
20 жовтня).

Ті, що підписалися на дописі, на 
засіданні управи відмовилися виходи
ти з членів кооперативу, мотивуючи, 
що їх підбурив Іванов з корисливих 
інтересів. Весь актив кооперативу обу
рений з поводіння Іванова, визнав, 
що житлоспілка та управа житлокоо- 
пу нічого неправдивого не зробили, 
бо тов. Ходаков за статутом житло- 
коопу насамперед, має право на квар
тиру, бо він, як свідомий громадянин, 
відразу дав 650 крб., а також заохо
тив іншим пайовикам—через те цього
 року закінчили 8 квартир, що їх пося
 дуть 8 родин металістів.

Всі робітники повинні піти за при
кладом т. Ходакова вступити до жит
лової кооперації. Цим вони поможуть 
 її розвиткові. Тов. Іванов повинен 
відповідати перед радянською сус
пільністю за свої ганебні вчинки.

С У Д.

„Змичка" Смичка з приватником.
Завідуватель бакалійною крамницею 

ЦРК № 5 гром. Смичок завів якнай
тіснішу дружбу з спекулянтами та 
мав з ними комерційні стосунки. Сми
чок продавав приватникам гостро де- 
фіцітний крам як цукор, олію тощо.

До крамниці № 5 приходили різні 
спекулянти, які навіть "допомагали" 
Смичкові одпускати крам пайовикам. 
За це Смичок видавав своїм "поміч
никам" рівні нормовані продукти без 
ніякого обмеження кількости.

До Смичка ходили спекулянти за 
крамом а різних кінців міста. Так, до 
нього на новий базар приходив кра 
мар Островський за крамом.

Кінець кінцем співробітники крам- 
ниці замітили злочинні порядки Смич- 
ка та вжили належних заходів. Смич

Клюб будівельників 6-го листопаду ВІДКРИТТЯ ВЕЛИКОГО

ОСІННЬОГО БАЗАРУ
НА КОРИСТЬ ЛІКВІДАЦІЇ НЕПИСЬМЕННОСТИ. РОЗИГРАШ НА 15000 КАРБ.

На якому буде розиграно ріжні коштовні та господарчого вжитку речі:
 ГОЛОВНІ ВИГРАШ І: 1) Велосипеди, 2) Зеркальні шафи, 3) Буфети, 4) Кравецькі машини, 5) Самовари,
6) Англійські ліж ки , 7) Чоловічі костюми, 8) Чоловічи та жіночи пальто, 9) Шевк, 10) Плащи, 11) Чоловіче 
та жіноче взуття 12) Одіяла, 13) 5 вигр. по 100 п. вугілля, 14) Портфелі, 15) Сервізи. Окркомісія.

КІНО
"Червоний Партизан"

61

Початок сеансу о 6 год. веч. 
Сьогодні демонструється 
виробництва арменкіно 
схід, драма на 6 част.

ХАДЖ І  КАРА
ДЕРЖКІНО

і м . Д З Е Р Ж И Н С Ь К О Г О

6 0

Початок сеансу о 6 год. веч. 
Сьогодні демонструється 
виробництво схід. кіно

З Е Л І М Х А Н
Міський театр 

ім. Ш Е В Ч Е Н К А

У к р а ї н с ь к а  о п е р а

Вівторок 5 листопада П Р Е М 'Є Р А

Севильський цирульник
У середу 6-го листопаду

урочисте засідання Міської Ради
по закінченню засідання вист. держопери 

Четвер 7 -го листопаду

Ч Е Р В О Н И Й  М А КНа всі виставу кр ім 
тої що відбудеться 6-го

Судовий Виконавець об‘єднаної камери Зінов'ївського 
              О к р у г о в о г о  с у д у   на підставі 

арт. 304 ЦПК оголошує, що 6-го листопаду 1929 року о 1-й годині дня 
він провадитиме:

з прилюдних торгів
майно, що належить гр. Павленко Е. 

яке міститься по Союзному провулку № 19 і складається з одного 
                     . . .  та флігеля негідного для житла. Оціно-

ка та спекулянта Островського було 
заарештовано.

Протягом 2-х днів суд, під голову
ванням т. Швартау, розглядав цю 
справу в показовому порядкові. За 
постановою суда Смичка ув’язнено до 
Бупру на 2 з пол. роки та Островсько- 
го на 2 роки.

З свого боку загальні збори спів
робітників ЦРК ще до суду виключи
ли Смичка з членів спілки та виділи
ли громадського обвинувателя.       А. Г.

Справочний відділ
на 5 листопада.

П
ок

уп
ці

П
ро

да
вц

і

1-а 6 %  вигр. поз. 1922 р.
за обліг. в 5 карб. . . 4-98½    —

3-а Сел. вигр. позика
1927 р. за обл. в 5 карб.

з біж. купонами  . .            5-04 ½   — 
Вигр. поз. 26 р. за обл.
 100 карб. . . . 128-50 130-50

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

купонами . . . . .       25-54 25-64
1-а вигр. позика інду- 

стріял. 1927 р. за обл. в
25 карб.   25-42½    25-52½

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

в 25 крб.) . . . .  25-50 25-60
2-а вигр. поз. індустрі- 

ялів. 1928 р. безвідсоткова 
(за обл. в 25 карб.)                   25-50 25 60

Вигр. позика безвідсотк.
29 року за обл. в 100 крб.       100-85 101-25 

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

Примітка: всі ціни з біжучими ку
понами. 

Міськомгосп попереджує абонентів Водосвіту, що

тим які не сплатять по рахункам за вересень 
та попередні місяці до 9-го листопаду, буде 

припинено подачу води та світла
та буде нараховуватись пеня і гроші стягатимуться в безпереч. порядкові. 
З огляду повного завантаження станції, відпуск електроенергії неплат

никам відновлятись не буде аж до пуску нової електростанції.
Міськомгос.

З метою запобігти знищення електролічильників, через переванта
ження їх для потреб ілюмінації під час Жовтневих свят та пожежної 
небезпеки від цього перевантаження, Міськомгосп доводе до загаль

ного відому, що

будь яке д о в а н т а ж е н н я д л я  ілюмінації
електролічильників п о в и н н о  обов'язково провадитись з

Міськомгосп доводе до відому, що

М І С Ь К А   Л А З Н Я  Б У Д Е  Ф У Н К Ц І О Н У В А Т Ь   в  С Е Р Е Д У
6 го листопаду з 10 до 9 год. веч.

7, 8 та 9 листопаду лазня (баня) не функціонує. Міськомгосп.

У П Р А В А  ЗЦРК
доводе до відому членів—пайовиків Зін. Церобкоопу, що починая з

4-го листопаду ц. р. почнеться ________

В ІД П У С К К А Л О Ш
по забірних книжках в слідуючому порядкові:

5-ХІ з № 1 по 2000, 6-ХІ з № 2001 по 3000, 9-ХІ з № 3001 по 4000. 
Калоші видаються тим пайовикам які внесли диференційований пай з 
уплатою внесків за жовтень міс. та не одержали жодної пари ка
лош. Робітники, які належать до літ. „А" коли вони вже одержали 
хоча одну пару калош чи жіночу чи чоловічу—мають право ще одер
жати одну пару дитячих калош. Управа ЗЦРК

 
Шкідники хлібозаготівлі.

Суворо покарати свідомого шкідника.
За тов. Дем ‘яненка читачі „Зінов'їв 

ського Пролетаря" чули, ще коли 
він був за директора міськтеатру ім'я 
Шевченка.

Тепер його послали заготовляти 
хліб — на завідувача бобринецького 
заготпункту Союзхліба.

Та щось не хочеться Дем'яненкові 
працювати в районі. Надить його до 
міста.—"А хлібозаготівля хай зажде, 
не втече“.

Приїхавши до Бобринця, Дем'яненко 
одразу став саботувати. Поїхав у Зі- 
нов'ївське ніби то, щоб коней ліку 
вати. Сидів аж п'ять днів і подорожні 
гроші одержав.

Повернувшись до Бобринця, Дем'я-

ненко і вночі не спить, та все думає, 
як ще до міста поїхати.

— Та в мене ж приладдя до пи
сання немає, без гарної чорнильниці 
хліба не заготовиш. І знову потіг Дем‘я- 
ненко на Зінов'ївське. Сидів три дні 
й купив 12 олівців та чорнильницю 
собі на стіл. А як їхав, не забувся 
своєму заступникові шепнути: — Як 
хто мене питатиме, скажи, що поїхав 
по радгоспах.

Дем'яненко свідомо підривав хлібо
заготівлю. Цю справу передано слід
чому, Незабаром Дем'яненко сяде на 
лаву підсудних. Пролетарський суд 
повинен гідно покарати свідомого 
шкідника хлібозаготівлі. Треба, щоб 
суд був показовий. З. X—н.

ВИМАГАЄМО ПОКАЗОВОГО СУДУ.
Закупник Союзхліба Зеркалов 

систематично обкрадав Союзхліб. 
Одержуючи підзвітні суми, щоб 
купувати зерно, він свідомо, в 
подаваних Союзхлібові звітах, 
ставив фальшиві суми видатків і 
зайві гроші клав собі до кишені.

Непросипущий п’яниця, Зер- 
калов, в отакий спосіб витягав 
гроші з каси Союзхліба й на ці 
гроші пив. Часто бачили, як він 
був п’яний на роботі.

За ці зловживання Зеркалова 
було написано в „Зінов'ївському 
Пролетарі". Легка кавалерія 
обслідувала ці факти й довела 
їх. Зеркалова зняли з роботи. 
Організували також бухгальтер- 
ську експертизу, вона теж під
твердила, що Зеркалов обкрадав 
Союзхліб.

Підтвердили всі — крім суду. 
Об'єднана камера нарсуду у ве
ресні судила Зеркалова і всупе
реч усім документальним даним 
за його зловживання, засудила 
до 6-тимісячного умовного по
збавлення волі з двохрічним 
спробним терміном.

Другого ж дня Зеркалов, що 
через нього Союзхліб зазнав 
багато збитків, знову ж таки 
працював у тому ж Союзхлібі. 
Зеркалов підсміхув: — він знову 
має змогу підживатися у Союз
хлібі.

Прокуратура порядком догля
ду постанову суду опротестува
ла. Треба цю справу розглянути 
показовим порядком з участю 
громадського обвинувача.

Заготівники.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Сьогодні, об 6 год. вечора—райделе- 
гатські збори ж інорганізації "Черво
ної Зорі" в клюбі металістів.

Сьогодні, 5 листопада об 5 год. ве
чора відбудеться нарада секретарів 
та апоргів партосередків в дуже важ
ливих справах. Апоргам мати при собі 
докладні відомості про підсумки ком
плектування партосвітмережі по осе
редкам. Коли секретар або апорг від
сутній, мусять з'явитись їхні заступ
ники.

Жовтневий РПК.

Сьогодні 5 листопада в приміщенні 
ОПК (кімн. 20), об 7 год. вечора 
скликається нарада нацменуповнова- 
жених і товаришів, яких виділено для 
проведення 2-го культпоходу міста.

На нараду повинні з'явитись тт.: 
Гордон, Шумський, Скляревський, Лі
берс, Цукерман, Кваша, Шлимович, 
Пінус, Агронов, Габай, Бреслер, Бер
кан, Шварц, Барон, Плістін, Ж ито
мирський, Грановський, Змудь, Гольд- 
штейн і всі товариші, що брали участь 
в проведенні 2 культпоходу, а  також 
завклубами міста.

Попит на робсилу
на 5 листопада

Треба: швеців—8, кондукторів—8,
різників худоби—2, солодовників—1, 
бухгальтерів—2, помічник санлікаря— 
1, агент транспортник—1.

Викликається: Нікітін Д., Гайдаєнко, 
Когон Н., Короткова, Тініченко, Дун
дук, Чередніченко, Владовська, Гар
ник, Єременко, Сущінська, Хуторнюк, 
Бевз Неміровська, Журбінська, Дуд
ник, Вишневська, Стамбулова, Фалікс, 
Соколовська, Пітерман, Олійніченко, 
Царенко К.

У середу, 6 жовтня об 10 год. ранку 
в культвідділу ОРПС відбудеться на
рада з приводу громадської роботи ук
раїнської опери.

На нараді треба опрацювати та об
говорити плян обслуговування робітни
чого глядача акторами опери, влашту
вання конференцій, лекцій —концертів, 
тощо.

Крім того на порядку денному—пи
тання про організоване відвідування 
вистав опери членами професійних 
спілок та про шефство над місцевими 
частинами Червоної армії.

На цю нараду запрошується пред
ставників культвідділів, профспілок, 
ОК ЛКСМУ, політосвіти редакції 
„Зін. Пролетар".

В звязку з важливістю цієї справи 
прохання з'явитися обов'язково та 
своєчасно.

КВ ОРПС.

ТОКАРНЬІЙ станок
по дереву, очень изящный ,  ножки чу- 
гуные, бабки медные по случаю выезда 
спешно продастся. Зінов'ївськ, Садовая 
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	ПРОЛЕТАР

	Організовано комісію для перевірки лінії прокуратури та суду.

	ПОСТАНОВА БЮРО ОКРУЖКОМУ КП(б)У.



	№ 254 (1059) вівторок, 5 листопаду 1929 року. № 254 (1059)

	ПЕРЕТВОРИМО РАЙОНИ НА САМОСТІЙНІ ГОСПОДАРЧІ ЦЕНТРИ

	З доповіді тов. Голубятникова.

	Не залучали маси до реорганізації.

	Зростає значіння райвиконкомів, сільрад.


	БІЛЬШЕ МАСОВОСТИ ТА ГРОМАДСЬКОЇ КОНТРОЛІ.

	Зразково-досвідний район— Ново-Український.

	Позитивні показчики Н.-Україн- ського району.

	Все підпорядкувати рільництву та скотарству.


	УРОЧИСТИЙ ПЛЕНУМ МІСЬКРАДИ.

	ПІД  ЖОВТНЕВИМ  ПРАПОРОМ ЛАДНАЙМО  ВАЛКУ.

	Підтримуємо революційну ініціятиву

	Чернявський.

	Таурин. 

	Червоною валкою зу-  стрінемо свята.

	Дудник.

	Валку забезпечімо тарою

	Від окрштабу червоноі валки.



	ЧЕРГОВА УДАРНА РОБОТА.

	Партійний актив мусить озброїтися знанням більшовизму.

	Скласти умови для теоретичної учби партійного активу.

	Як активістові піднести свої знання.

	Вівторок, 5 листопаду 1929 р. № 254 (1059)

	"ЗІНОВ' ЇВСЬКИЙ ПРОЛЕТАР "


	5 листопаду 1929 р.





	 Революційними  діями  розіб'ємо практиків опортунізму. 

	У відповідь на плаксійство й вагання—в бойовий наступ.

	Відкрийте шлях творчій критиці.

	У лабетах спекулянтів кряхтить олійниця.

	Спиною до робітничого споживача.

	Репенко.


	Ворожі агенти в колегії оборонців.

	Ми чекаємо на відгук колективу радянських оборонців.

	Оборонці нерадянського штибу.

	Пасма.

	Близький.

	Прикрі огріхи підчас ремонтування.

	Чому виникають зайві видатки?

	З приставкою буряків справа не гаразд.

	Справжньо допомагати адміністрації.

	„Висувають"...


	Своє більше болить.

	Засуджуємо ворожих агентів.

	Робітник.

	Дошка для... меблі.

	Книгарня під замком.


	Стати до змагання з робітниками.

	Я. К.

	9 листопада—неробочий день.


	Змиємо пляму надуживань та безгосподарности.

	Пчілка.

	Голова Знам'янського РВК тов.

	Кисиль рапортує:

	Ось хто гальмує житлобудівництво

	„Змичка" Смичка з приватником.

	Клюб будівельників 6-го листопаду ВІДКРИТТЯ ВЕЛИКОГО

	НА КОРИСТЬ ЛІКВІДАЦІЇ НЕПИСЬМЕННОСТИ. РОЗИГРАШ НА 15000 КАРБ.

	"Червоний Партизан"

	61







	ХАДЖІ  КАРА

	ім. ДЗЕРЖИНСЬКОГО

	60

	ЗЕЛІМ ХАН

	Українська опера

	ЧЕРВОНИЙ МАК

	з прилюдних торгів

	тим які не сплатять по рахункам за вересень та попередні місяці до 9-го листопаду, буде припинено подачу води та світла

	будь яке довантаження для ілюмінації

	МІСЬКА  ЛАЗНЯ БУДЕ ФУНКЦІОНУВАТЬ  в СЕРЕДУ

	УПРАВА ЗЦРК

	ВИМАГАЄМО ПОКАЗОВОГО СУДУ.

	ПОВІДОМЛЕННЯ

	Попит на робсилу


	ТОКАРНЬІЙ станок






