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З ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМА ЦКК КП(б)У НА 
ДОПОВІДЬ ТОВ. ЗАТОНСЬКОГО.

1. Пленум ЦКК КП(б)У констатує, 
що попередні підсумки чистки та пе
ревірки КП(6)У цілком підтверджують 
правильність і своєчасність постанов 
листопадового пленуму ЦК і ЦКК 
ВКП(б) і 16 партконференції про ге
неральну перевірку та чистку лав пар
тії від усіх чужих, від тих, що при
мазалися, розклалися і тому подібних 
елементів та про залучення до партії 
нових кадрів передових робітників, 
робітниць і наймитів замість вичище
них, як обов'язкової умови перебуду
вання лав партії, щоб піднести її 
боєспроможність та готовість розвя- 
зувати найскладніші завдання рекон- 
структивного періоду в обстанові за
гостреної клясової боротьби.

Попередні підсумки чистки КП(б)У 
доводять, що українська парторганіза- 
ція, як і вся партія в цілому, здо
рова, політично виросла, нерозривно 
звязана з робітничою клясою і трудя
щими масами, і рішуче борючись з 
ухилами від генеральної лінії партії і 
перемагаючи труднощі, успішно ви
конує завдання соціялістичної рекон
струкції країни.

2. Пленум ЦКК відзначав високий 
інтерес до генеральної чистки партій
них та широких безпартійних робітни
чо-селянських мас через те, що парт- 
організюції широко пояснили і орга
нізували роботу та добрали до складу 
перевіртрійок найвитріманіших, авто
ритетних і звязаних з масами комуни- 
стів. Активність, яку під час чистки 
лав партії виявили маси, мала здо- 
ровий характер, а перевірка комуністів 
на одкритих зборах за широкої участи 
мас набагато піднесла авторитет партії, 
зміцнила звязок партії з масами і, не
має сумніву, сприяла широкому роз
витку самокритики внизу.

3. Разом а тим пленум ЦКК відзна
чає, що попередні підсумки чистки 
КП(б)У викривають наявність засмі- 
чености партлав соціяльно-чужими, 
тими, що заховали від партії своє ми
нуле, що примазалися, що обюрокра
тилися і розкладеними елементами, які 
гальмують успішне виконання зав
дань соцбудівництва та перетворення 
радапарату відповідно до завдань ре
конструктивного періоду, дискредиту
ють авторитет партії у трудящих мас 
і тим самим затримують приплив до 
партії нових шарів робітників близь
ких партії.

Чистка сільських і радянських осе
редків виявила наявність ряда хороб- 
ливих явищ, найпоширенішими з яких 
є факти морального і побутового роз
кладення, використання перебування в 
партії з особистою метою, відрив від 
партійного життя, партійну недисцип
лінованість та зрощування з клясовим 
ворогом.

піднесення теоретичного рівня пар
тійних мас за періоду реконструкції 
господарства та загострення класової 
боротьби, що неминуче викликав по
силення ідеологічного тиску клясово- 
ворожих нам сил.

6. Чистка виробничих осередків, що 
почалася, проходить так само за не
достатньої уваги та керівництва пар
тійних організацій, а в окремих ви
падках, за недооцінений значення 
чистки виробничих осередків. В ряді 
місць безпартійна робітнича маса бе
ре слабу участь у перебізі чистки і 
не як слід виявляв хиби роботи парт- 
організацій на виробництві, що в на
слідок кепської масової підготовної 
роботи для пояснення завдань чистки 
на підприємстві, незадовільною орга
нізацією роботи перевіркомів та слабо 
розвиненою самокритикою. У резуль
таті, здебільшого, немає ще того по
літичного піднесення робітничих мас, 
яке повинно бути за чистки виробни
чих осередків, що є опорне ядро 
партії.

Пленум звертав увагу всіх парті- 
них організацій і контрольних комісій 
на те, що треба у перебізі чистки ви- 
робничих осередків уникнути того 
щоб повторювати помилки та хиби, 
що були тоді, коли чистили сільскі 
та радянські осередки, добиваючись, 
щоб чистка виробничих осередків пе- 
ретворилася насправді на масові 
огляд партроботи на виробництві, на 
масову перевірку виконання директив 
партії виробничими осередками.

Треба усунути, особливо шкідливий 
у виробничих осередках формальний і 
поверховий підхід до тих, кого пере
віряють, спроби перетворення пере
вірки на політіспит, поринання у по
бутові дрібниці на шкоду тому, щоб 
виявити ролю кожного партійця у по
ліпшенні виробництва, зменшенні со- 
бівартости, піднесенні продуктивности 
праці та трудової дисципліни в бо
ротьбі з відсталими настроями в ро
бітничій масі то-що.

Вся перевірка осередків на підпри
ємствах повинна забезпечити очищен
ня їх від тих, що затесалися в робіт
ниче оточення ворожо-клясових еле
ментів, від елементів рвацьких, від 
провідників глитайського впливу на 
пролетаріят, від злісних прогульників 
та п'яниць і від елементів, що чинять 
опір соціялістичній раціоналізації.

Пленум особливо застерігає проти 
механічного підходу до числанних в 
робітничих осередках випадків, меха
нічних виходів з партії, пасивности в 
партроботі, несвоєчасної сплати внес
ків то-що.

Пленум особливо підкреслює, що 
прояви правого ухилу на практиці та 
примиренство до нього по окремих 
парторганізаціях, що їх викрила чи
стка, особливо в тій її частині кому
ністів, яка в своїй роботі безпосеред
ньо стикається з приватньо-капіталі- 
стичним сектором, вимагав все біль
шої мобілізації уваги всієї партії у 
справі викривання право-опортуністич- 
ної ідеології та рішучої боротьби з 
виявами правого ухилу на практиці 
та з примиренством до ухилів від лі
нії партії.

4. Пленум ЦКК звертає особливу 
увагу всіх парторганізацій на вели
чезні хиби, які є в перебізі чистки та 
перевірки лав партії.

Чистка ще не перетворилася на ге
неральний огляд партійної роботи. В 
цілому ряді випадків характеристики 
райпарткомів на осередки не відбива
ють справжнього їхнього стану і не 
сприяють виявленню хоробливих явищ 
у них. Перевіркоми поперед не вивчи 
ли глибоко осередків; ще й досі спо
стерігається сквапність, поверховий, 
формальний і в багатьох випадках, 
нальотний підхід перевіркомів до пе
ревірки, а, головне, невміння часто— 
густо піднести чистку на політичну 
височінь, використати іі для пропа- 
паганди партійности та організувати 
перевірку на засаді широкої самокри
тики мас з тим, щоб виявити роботу 
осередків і партійне обличчя кожного 
перевіряного.

Через це у процесі чистки залиша
ються великою мірою невловнені збю
рократілі елементи, недостатньою мі
рою викриті і на конкретному мате- 
ріялі не показані ухили від партійної 
лінії в практиці роботи радянських, 
господарських і кооперативних уста
нов.

Поруч цього пленум відзначав, що 
там, де перевірка та чистка ув'язува
лася з політичним загостренням зав
дань партії і на засаді цього виявила 
обличчя осередку та окремих його чле
нів, незмінно спостерігалася велика 
активність партійних та широких без
партійних мас і приплив до партії ро
бітників і наймитів.

Пленум особливо підкреслює, що 
чистка та перевірка радянських осе
редків проходить за занадто малого за
лучення робітників, за недостатньо 
розгорнутої самокритики, а часто-гу
сто в умовах кругової поруки та мов- 
чазности.

Все це не забезпечує повнотою то
го, щоб виявити під час чистки ра
дянських осередків людей збюрокра- 
тілих, ідеологічно нестійких, обивате
лів, "лакованих" та кар єристів. У ря
ді випадків хоробливі явища викривали
ся не під час чистки, а після неї, що 
викликало потребу повторити чистку 
не тільки окремих осередків, а й ці- 
лих районних організацій.

Пленум звертає увагу всіх партор- 
ганізацій на ці явища і пропонує вжи
ти всіх заходів, щоб усунути ці хиби 
на ходу чистки.

5. Чистка партії, що свідчить про 
зростання політичного рівня широких 
партійних мас, разом з тим викривав 
цонайсерйозніші хиби в налагодженні 
теоретичної роботи та політичного 
виховання не тільки рядових партій- 
ців але і серед частини партійного 
активу.

Підсумки чистки цілком підтверджу- 
ють правильность постанов ЦК ВКП(б) 
про партійну учобу і особливу важли- 
вість роботи парторганізацій в галузі

7. Все ще є нерозуміння того, що в 
тісному звязку з чисткою партії від 
негідних елементів стоїть завдання 
широкого залучення до лав партії пе
редових робітників, робітниць, найми- 
тів та бідняцтва.

Відзначаючи, що чистка сільських 
осередків не супроводилася потрібною 
роботою партійних організацій щоб 
залучити до партії наймитство, а по 
виробничих осередках вся підготовна 
робота так само дуже мляво ув'язу
ється з завданням вербування робіт- 

  ників до лав партії, пленум ЦКК 
КП(б)У ставить перед всією партор- 
ганізацією завдання добитися перело
му щодо цього, широко використовую
чи не тільки збори для чистки, але й 
всю масову роботу на підприємствах 
для пропаганди партійности та залу
чення до партії робітників.

8. Преса, що проробила велику ро
боту для того, щоб пояснити завдання 
та висвітлити перебіг чистки й мобі
лізувати увагу мас до участи в ній— 
останнім часои недостатньо освітлює 
перебіг та результати чистки по ра
дянських осередках і бере слабу 
участь у підготуванні та організації 
чистки партійних організацій на ви
робництві.

Преса не як слід критикує хиби у 
роботі перевіркомів, а так само і фак
ти, коли окремі партійні організації 
стоять осторонь чистки і як треба не 
допомагають перевіркомам.

Широко висвітлюючи негативні яви
ща та хиби парторганізацій і окремих 
комуністів, преса зовсім недостатньо 
розгортає перед масами величезну 
позитивну роботу партійних осеред
ків та партійців. Преса дуже слабо 
організувала участь робселькорівської 
армії в перебізі чистки, а багатоти
ражні й стінні газети питанням чи
стки майже не приділяють уваги.

9. Пленум ЦКК відзначає, що пар
тійні організації і керівні органи 
КСМ не вжили потрібних заходів для 
того, щоб залучити комсомольців до 
активної участи та до допомоги в 
переведенні чистки партії, в результаті 
чого комсомольці досі ще дуже слабу 
участь беруть у зборах для чистки і 
недосить роз'яснюють масам молоди 
завдання КСМ в звязку з генераль
ною чисткою та перевіркою партійних 
лав.

Пленум пропонує партійним орга
нізаціям добитися рішучого перелому 
щодо цього вжити всіх заходів до то
го, щоб була забезпечена активна 
участь комсомольців, особливо в чи
стці виробничих осередків.

10. Надаючи великого значення ор
ганізації своєчасного розгляду апеля
цій членів партій на постанови ко
місій для чистки і беручи до уваги, 
що в результаті розгляду апеляцій 
мають бути виправлені помилки, що 
їх припускають перевіртрійки, ЦКК 
звертав увагу всіх ОКК і ОПК на те, 
що треба старано розглядати кожну 
апеляцію, щоб оцінювати тих що апе
люють насамперед, з погляду віддано- 
сти їх пролетарській справі, як і 
здатности їхньої перемагати труднощі, 
вести за собою маси і особистим при
кладом її виховувати.

11. Відзначаючи, що послабилася 
увага партійних комітетів до чистки 
партії в результаті чого головний 
тягар проведення чистки ліг на плечі 
КК, пленум звертає  увагу всіх пар
тійних організацій та членів партії на 
неприпустимість зменшення уваги до 
найважливішого партійного завдання, 
яким є генеральна чистка та пере- 
вірка лав партії.

Орган Зіно' ївського ОК КП(б)У, Окрвиконкому, ОРПС і Міськради.
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„Ми ви м агаємо, щ об до ХІІ роковин Ж овтня тисячі селянськи х  підвід  
з сотням и тисяч пудів  х л іб а  вируш или єдиною  червоною  ва л ко ю ".

ПОНЕСЕМО  РЕВОЛЮЦІЙНУ ІНІЦІЯТИВУ В БІДНЯЦЬКО-СЕРЕДНЯЦЬКІ МАСИ.

І м ' я м  Х І І - и х  р о к о в и н  

Ж о в т н я .

 Коли навесні цього року ле
нінградський робітник Слобод- 
чиків запропонував відробити 
один день на індустріялізацію 
країни, пропозицію його ухва
лила робітнича кляса СРСР з 
нечуваним піднесенням та енту- 
зіязмом. Відбувся величезний 
всесоюзний суботник 6 серпня. 
як нове пролетарське свято.  
Мільйони трудящих мас дали 
пролетарській державі на сотні 
мільйонів продукції.

Тими ж днями з  надрах ро- 
бітничої кляси зросла й нова; 
пропозиція—виконати соціялі 
стичну п'ятирічку за 4 роки.

Це нове гасло стало тепер 
за стяг, що під ним робітнича 
кляса іде на бій за високі тем- 
пи індустріялізації, за хутку со- 
ціялістичну реконструкцію всього 
народнього господарства.

Революційний ентузіязм пока- 
зує щодень все нові н нові ак- 
ти великої пролетарської твор- 
чости.

Тільки цими днями луганські 
робітники своїм червоним еше
лоном в Москву, знову викли
кали небувалу хвилю інїціятиви. 
Ми є за свідків т о м , я к  з  у сіх

кінців країни надходять пропо-
зиції до пролетарських столиць, 
щоб відрядити ще грандіозніші 

ешелони нафти, руди, хліба.
Ми сьогодні відзначаємо нову, 

великої політичної ваги подію в 
нашій окрузі, що найщільніше 
в'яжеться з революційним підне
сенням мас. Групи селян бідня
ків і середняків села Митрофа- 
нівки, Новопразького району та 
Вершино-Кам’янки, Новгородків- 
ського району звернулися з про
позицією до окружкому КП(б)У, 
Окрвиконкому, Окрпрофради та 
КНС—організувати окружну бід- 
няцько середняцьку валку пше
ниці й жита ім'я 12 роковин 
Жовтневої революції.

В своєму листі товариші гово
рить, щоб на „день Жовтневих 
свят тисячі селянських підвід з  
сотнями тисяч пудів хліба виру
шили єдиною червоною валкою 
до міста, щоб останнім ударом 
закінчити виконання річного 
пляну харчових культур”.

Дана пропозиція—глибоко ре
волюційна своїм змістом.

Теперішня хлібозаготовча кам
панія відбувалася й відбувається 
в умовах жорстокої клясової бо
ротьби проти куркуля. Клясовий 
ворог всіма силами, навіть дохо
дячи до терористичних актів, 
намагався й намагається зірвати 
хлібозаготівлі. За проводом пар- 

 тії бідняцько середняцькі маси 
дала рішучу відсіч куркулеві, 
змусили його підкоритись ра
дянським законам, але ж оста 
точний опір куркуля ще не зла
мано. Він ще маневрує, він ще
чинить опір, він ще провадить 
свою підривну контрреволюційну 
роботу.

"Одним останнім ударом вико
нати річний плян харчових куль- 
тур до 12 роковин Жовтня"—це 
значить дати останній руйна- 
вний удар по куркулеві.
Пропозицією бідняків і сере

дняків сіл Митрофанівки та Вер- 
шино-Кам 'янки підхоплять в усій 
окрузі. Блискуча, революційна 
ідя організувати потужну окруж
ну червонувалку ім'я 12 роковин; 
Жовтня—це наслідок високої 
свідомости трудящих мас села у 
в е л и к у  соціялістичному будів- 
ництві країни, це наслідок висо- 
кого політичного піднесення нав-

О Р Г А Н І З У Й М О  В С Е О К Р У Ж Н У  Ж О В Т Н Е В У  В А Л К У  Х А Р Ч О В И Х  К У Л Ь Т У Р .

До Зінов'ївського ОПК, ОВК та редакцій газет „Червоний Шлях" та
"З інов'ївський Пролетар".

Дорогі товариші! Через кіль
ка день Радянський Союз свят
куватиме 12-ті роковини Жовт- 
 невої революції.

12 років робітники, наймит- 
 ство, біднота та середняцтво, 
 під проводом ленінської кому
 ністичної партії, будують першу 
 в світі соціялістичну країну— 
 батьківщину пролетаріята тру
дящого селянства всього світу 
       Ми—бідняки села Вершино- 
 Кам'янки, Новгородківського райо 
ну Антоненко Федосій, Гороб- 
ченко Зінько, Кляцький Сидор. 
Пелешок Йосип, Кульбашний 
І лько, Кляцький Андрій, Кас'я- 
ненко Свирид, щоб відзначити 
о цей знаменний день пропонує- 
 мо всім біднякам та середнякам 
Зінов'ївської округи організува
ти всеокружну червону валку 
харчових культур ім'я 12 роко
вин Жовтня.

В день самих роковин пропо- 
нуємо від кожної сільської вал- 
ки виділити та надіслати до м. 
 Зінов‘ївського делегацію бідноти 
 й середняків, щоб вони брали 
 участь у святкуванні Жовтне
вих роковин.

Просимо ОПК та окрвикон- 
 ком розглянути нашу заяву та 
 про наслідки її розв'язання по- 
 відомити нас через пресу. 

За повне виконання пляну 
XII роковин Жовтня!

За зміцнення союзу робітни
чої кляси з селянством. За 
зміцнення обороноздатности краї
ни рад!

Хай живе ленінська комуніс-

тична партія—керівник всіх
працюючих! Хай живе її непо 
хитна віддана опора—біднота!

П ідписи  селян  Антоненко 
Горобченко, Кляцький, Пелешок, 
Кульбашний, Кляцький А. Ка- 
с'яненко.

Вершіно-Кам'янські ініціятори жовтневої валки
Горобченко З . Пелешок 3., Кляцький А., Кляцький С.

Стоять: Кас'яненко, Кумбишний, Антоненко.

Підтримайте нашу ініціятив у.
Д о Зінов'ї всько г о  О к р у ж н о го  П а р тій н о го  К о м іт е т у , В и к о н ав ч о го  К о м іте ту , 
О к рп рофради т а  О кр КН С  та  редакцій г а зе т  " Черв. Ш л я х " т а  "З ін. П р о л е та р "

Відвертий лист.
Бідняцько-середняцький актив 

села Митрофанівки, Н-Празько- 
го району, зібравшися на обго- 
ворення перебігу хлібозаготівель

Кляцьний С.
—  ініціятор вершіно-кам'янської 

жовтневої валки.

по нашій сільраді, вислухав про
позицію т. т. Олійника Івана. 
Добридень Марії, Каніковського 
Овсія, Тимка Івана Мирон. та 
Мележика Митрофана про орга
нізацію перед Жовтневими свя
тами окружної червоної валки 
хліба, ім'я 12 річчя Жовтневої 
революції. Ухвалили цілком при-

ської влади. Це наслідок потуж
ного розгортання соціялістично
го наступу.

Ми мусимо організувати всі 
сили, щоб помогти, підтримати 
цей великий почин, що піде 
далеко за межі нашої округи.

Ми мусимо відрядити на село 
кращі пролетарські сили, щоб 
повністю виконати гасло ініція
торів пропозиції:—ЖОДНОГО СЕ-
лянського двору поза участю 
з окружній Жовтневий валці

 єднатися до ініціятиви вищеза
значених товаришів та зверну
тися з відвертим листом до ок
ружних партійних, радянських, 

 профспілкових та громадських 
організацій.

Наша округа ще й досі не 
виконала річного пляну заготів
лі харчових культур. Затягува
ти цю справу в глибоку осінь, 
 на нашу думку, ніяк ке можна, 
бо це поставить під сумнів ус
пішне закінчення до терміну, 
що його визначив уряд по хлі 
бозаготівлях.

Треба підняти негайно на 
бойову революційну височінь ак- 
тивність бідноти та середняцтва 
всієї округи з таким розрахун- 
ком, щоб одним останнім уда
ром закінчити виконання річно 
то пляну харчових культур до 
святкування 12 роковин Жовтня.

Ми вимагаємо, щоб пропози- 
 цію активістів бідняків і серед
няків нашого села було обгово
рено по всіх селах нашої окру
ги з таким розрахунком, щоб на 
день Жовтневих свят тисячі 
селянських підвід з сотнями ти
сяч пудів хліба вирушили єди- 
ною червоною валкою до міста 
під гаслом: "жодного селянсько- 
го двору поза участю в ок- 
ружній Жовтневій валці хліба!".

    Треба на цей день надіслати 
  на село сотні кращих пролета- 
   рів міста для організації валки. 
  Треба кращих активістів, хлібо
   заготівників відрядити в місто 

 до робітників та разом з ними
   святкувати 12 Жовтень.
 Наше село до XII  роковин
 Жовтня об‘єднується в один су
  спільний СОЗ і, як майбутня ве
  ли ка  хлібна фабрика, дає цю 
  ініціятиву всім селам округи,
  що їх охоплюватимуть тракто
рові станції.

Треба розгорнутим фронтом 
  будувати нове соціялістичне гос
 подарство. Бідняки й середняки 
  с. Митрофанівки закликають 
 приєднатися до їхньої ініціяти- 
  ви всіх.

Чекаємо на негайну відповідь. 
  Хто за нашу ініціятиву, пишіть 
 нам листи, присилайте до нас 
 свої делегації.

Вперед, за хліб, за тракто- 
рового коня!

Організуймо ж окружну чер
вону жовтневу валку!

Хай живе Ленінська партія 
більшовиків, під проводом якої 
будується соціялізм!

Пидписи ініціятивної  групи: 
Добридень М., Олійник Іван, 
Каніковський Овсій, Тимко Ів., 
Мележик М.

I V  пленум  окрви кон ком у.
Секретаріят окрвиконкому сповіщав, 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 8 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, заввідділі та інспектур повинні бути неодмінно.
На пленум запрошується членів і кандидатів ВУЦВК та

Ц В К  С Р С Р  щ е  ж и в у т ь  н а  т е р и т о р ії о к р у ги                    1— 4
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П Р О Ф С П І Л К И ,  Н А  П Е Р Е Д О В У  Л І Н І Ю  К У Л Ь Т У Р Н О Г О  П О Х О Д У

ПРОТИ НЕПИСЬМЕННОСТИ.

Відозва  ВУРПС  до  всіх профорганізацій та членів спілок України.
Шановні товариші! Завдання 

здійснення п'ятирічки, що зараз 
з великим піднесенням прийняті 
всією робітничою клясою—зав
дання реконструкції всього на- 
роднього господарства, поклада
ють велику відповідальність на 
кожну організацію, на кожного 
робітника. Здійснити велике 
гасло Леніна "догнати й пере
гнати" може лише країна, в якій 
кожен робітник, кожен трудящий 
свідомо ставиться до виконання 
своєї праці.

Ми маємо вже чудові докази 
того, що наша країна спромож
на на це. Досвід Луганщини 
яка в двох основних галузях 
промисловости вже виконала 
з перебільшенням річний програм 
виробництва, досвід "Червоного 
Путиловця", що має таке ж до
сягнення, яскраво свідчать про 
захоплення робітників та цілком 
спростовують всі вигадки правих 
ухильників.

Але на шляху до цілковитої 
перемоги стоїть наша недостатня  
культурність і, в першу чергу, 
неписьменність мільйонів трудя
щих. За декретом радянської 
влади ми мусимо рішуче усуну- 
ти цю хибу з нашого шляху. 
Державний плян ліквідації не- 
письменности, що об'єднує всі 
сили й засоби країни передбачає 
певні завдання в цій галузі й 
для профспілок; 300 000 непись-, 
менних мусять навчитися засо
бами всіх профспілок, 500.000 
чоловіка повинна навчити спіл
ка Робос.

Цілком ясно, що виконати та
ку величезну роботу тільки за
собами апарату Наркомосвіти, 
або за гроші профспілок, що 
складаються з членських внесків 
та культфондів підприємств, не 
тільки неможливо, а й недоціль
но, бо апаратними засобами 
можна навчити лише читати та 
писати, а наші завдання значно 
ширші: кожного неписьменного 
треба залучити до всього гро- 
мадського життя, треба зроби
ти його не лише письменним, а 
й свідомим громадянином.

Тому, президія ВУРПС, під
тверджуючи директиви, що їх 
уже дано місцевим профорганіза
ціям, складаючи відповідну умо 
ву з НКО, ухвалила звернутись 
до членів профспілок з закликом, 
щоб кожен письменний член 
спілки взяв на себе певний 
обов'язок в галузі великої роботи 
щодо лікнепу. Навчання непись-

менних, організація учбових за
кладів, перевірка роботи шкіл 
та груп, шефство над непись
менними, вивчення постановки 
роботи так з боку органів НКО, 
як і з боку профспілок, все це 
повинна провадити вся спілчан
ська маса. Завдання навчити не: 
тільки членів своєї спілки, а й 
допомогти наймитам, хатнім ро
бітницям покладається майже 
на всі міцні профорганізації 
України.

Завдання політвиховної робо 
ти лежать на всіх культурних і 
побутових установах спілок. 
Клюби, червоні кутки, біблітеч- 
ки повинні подбати про присто- 
сування частини своєї роботи 
 до обслуговування неписьмен
н их, своєчасно поставити лек- 
ції, що цікавили б неписьмен
них, утворити голосні читки, 
 придбати потрібну літературу, 
сприяти лікнепу шляхом заохо
чування тих, хто навчається, 
видаючи за краще відвідування, 
за більшу увагу та за більше 
притягнення до лікнепу непись-

менних, квитки на безплатне 
відвідування вистав, кіно та 
інш., утворювати спеціяльні 
екскурсії та вечірки тощо.

Дитбудинки, їдальні тощо та  
кож можуть і повинні надати 
відповідних пільг, як напр.: по
зачерговість відпуску їжи, пер
шочерговий прийом дітей до 
притулка, відвод при клюбі ок 
ремих дитячих кімнат на час 
занять в лікнепі тощо.

До всієї роботи треба притяг
ти якнайширші кола робітників, 
обговорюючи угоди та звіти на 
робітничих зборах, запроваджую
чи ширше самокритику, поши- 
руючи громадськість навколо пи- 
тань лікнепу.

* * *
Оголошуючи вищезгадану ві

дозву ВУРПС, — Окрпрофрада, 
звертається до всіх профоргані- 
зацій Зінов'ївщини, щоб вони 
негайно приступили до здійснен-, 
ня цієї відозви, керуючись в 
справі ликвідації неписьменнос- 
ти також директивами ОРПС,- 
яких було дано спілкам раніш.

ЛІКВІДАЦІЮ НЕПИСЬМЕННОСТИ ПІД 
КОНТРОЛЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Цими днями школами лікнепу буде 
 остаточно охоплено всіх неписьмен
 них та малописьменних міста. Через 
 кілька день в Зінов‘ївському працю- 
 ватимуть вже понад 200 шкіл та груп 
 лікнепу.

Отож, треба з самого початку ро
боти поставити справу ліквідації не- 
письменности під непослабну органі
зовану контролю пролетарської сус- 
пільности. Тому окруправа товариства 
"Геть неписьменність" за участю 
комсомолу організує масову перевірку 
та огляд всієї роботи по культпоходу, 
а також перевірку участи громад
ських організацій та державних уста 
нов в справі лікнепу.

Щоб цю роботу провести пляново, 
організується спеціяльні бригади лег
кої кінноти з активу товариства „ГН“ 
комсомолу, профспілок та за допомо
гою робкорів.

Перевірка та огляд роботи по 
культпоходу провадитиметься в двох 
основних напрямах:

1. Перевірка роботи райштабів та
організації навчання по школах і гру
пах в кожному районі зокрема: як
 працюють школи, як їх укомплектова
 но, соціяльний стан учнів, забезпе
чення шкіл підручниками, помешкан
ням, освітленням тощо, як учні від-  
 відують школи й т. інш.

2. Перевірка участи громадських 
організацій (профспілок, комсомола, 
кооперації) та державних установ 
(наросвіта, ДВУ, книгарня райспілки) 
в справі ліквідації неписьменности: 
яку конкретну участь беруть окремі 
організації в культпоході, скільки ви
ділено ліквідаторів—організаторів, як 
вони допомагають в організації та

комплектуванні шкіл, як організовано 
контролю над тим, як учні відвідують 
школи, як популяризується декрет 
ВУЦВК'у про обов'язкове навчання 
неписьменних, чи складено умову на 
лікнеп, як забезпечує наросвіта шкіль
ну мережу кадрами ліквідаторів, які 
вона організувала методичне керів- 
ництво та взагалі організацію всієї: 
справи щодо культпоходу.

Треба також перевірити роботу на
ших видавництв та книгарень ДВУ, 
райспілки в культпоході, як вони по
 стачають школи підручниками та зо- 
 шитами. Підчас перевірки не можна 
 залишити поза своєю увагою роботу в 
культпоході бібліотек, клюбів, театра 
та кіно.

В наслідок перевірки треба підсили- 
лити роботу організацій та установ в 
справі активної участи їх в культпо- 
ході. Перевірка повинна зліквідувати 
всі перешкоди, зосередити увагу гро- 
мадськости навколо завдань культ- 
походу.

Всю роботу по перевірці та огляду 
треба якнайширше висвітлювати в 
місцевій пресі. Конче потрібно орга  
нізувати кадри постійних лікнепівсь- 
ких кореспондентів з учасників бригад.
 Оце тепер комсомол, осередки това-  
риства "ГН“, а також самі неписьмен
ні виділяють з себе потрібні кадри 
легкої кінноти (не менш 100 чоловіка) 
Найближчим часом буде проведено 
інструктивні наради легкої кінноти,) 
після чого буде розпочато практичну, 
роботу щодо перевірки.

Справа ліквідації неписьменности 
повинна обернутися на справу самих 
пролетарських мас, на справу органі- 
зованої пролетарської суспільности. 

І .  Ч .

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

клюбу металістів скликається черговий пленум міської ради. 
Перядок денний 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, 
ВУЦВКта Окрвиконкому, що живуть у Зінов'ївсьному, а також 
при кріплених до секції та виборців. 1— 2.

Ур я д о в а  криза у  
Ф ран ц ії.

Даладьє відмовився формувати 
новий уряд.

ПАРИЖ, 29. Гавас повідомляє: 
"Постанову пленума ЦК соціалістич
ної партії про відмовлення від участи 
в кабінеті Даладьє ухвалено більшистю 
1. 590 проти—1461 голоса".

* * *
ПАРИЖ, 29. Гавас сповіщав "На

ціональна рада (пленум ЦК) соціялі- 
стичної партії постановив відмовитися 
від участи соціялістів у кабінеті Да- 
ладьє".

** *ПАРИЖ. 29. Як повідомляв агенст- 
во Гавас, Даладьє відмовився утвори
ти новий уряд.

Нова жертва угорських катів.
ВІДЕНЬ, 29. За офіційним угорсь

ким повідомленням, засуджений у про
цесі Санто до 3 ½  років тюрми ком
сомолець Олександр Леві, помер у 
тюрмі від знесилення і слабости сер
ця, Розтин тіла встановив, що без
посередня причина смерти ніби запа
лення легенів. Проте, гадають, що 
Леві помер від мук, що він зазнав у 
тюрмі.

Перед XII Жовтнем.
МОСКВА, 29. Інститут Леніна по

становив до Жовтневих роковин опуб
лікувати кілька досі невідомих Лені- 
нових документів. Один документ 
опублікують у Жовтневому номері 
„Правди". Другий в "Ізвестях". Один 
неопублікований Ленінів лист переда
дуть через ТАРС до решти москов
ської, провінціяльної та комуністич
ної закордонної преси. Крім того, ін
ститут Леніна постановив до Жовт
невих роковин видати популярну біог
рафію Леніна.

 * * *

Чехословацька компар
тія на парляментських 

виборах.
ПРАГА, 29. Жахливий терор бур

жуазії, що гальмував передвиборну 
агітацію компартії і ще не цілком 
усунені наслідки недавньої кризи пар
тії—ось передумови, що спричинилися 
до зменшення числа голосів, поданих 
на виборах до парляменту за комуні
стичних депутатів.

Все ж партія, як і перше насправ
ді масова партія чехословацького 
пролетаріяту. По місцях, де партія 
провадила останніми місяцями великі 
самостійні масові збори, вона мала на 
виборах не абиякий успіх. Це свід
чить, що за найважливішу причину, 
яка заважала успішній діяльності ком
партії, в опортуністичні традиції.

Важливий результат виборів—це 
банкрутство правих ренегатів, що не- 
спромоглися своєю розкладницькою 
діяльністю одірвати партію від основ
них мас революційного пролетаріяту.

Страйк школярів.
БЕРЛІН, 25. Кореспондент "Берлі- 

нер Тагеблят" сповіщає з Єрусаліма, 
що впоряджений по всій Палестині 
загальний страйк арабів поширився і 
на школи. Багато шкіл закрито. У 
місті Наплусі, де страйк був загаль
ний, поліція хватала дітей на вули
цях і приставляла їх до в'язниці.  80 
підлітків молодших за 16 років побили.

Страйкарі учні в Єрусалімі впоря
дили демонстрацію. Демонстрацію ро- 
зігнали поліція та англійські салдати.

ПАРИЖ, 29.29 жовтня до СРСР ви
їздить робітнича делегація, організо
вана від союзу „Друзів СРСР", а та
кож делегація робітниць.

Барикади в Будапештській
в‘язниці.

ВІДЕНЬ, 29. За відомостями „Роте 
Фане", політув'язнені в окружній тюр
мі Будапешту забарикадирувалися в 
камерах, щоб урятуватися від мук 
штучного харчування. Варта силоміць 
вдиралася до камер.

Не відставаймо від 
ленінградських пролетарів.

Ш И Р Ш Е  РОЗГОРТАЙМО ДОПОМОГУ 
БОЙЦЯМ ОСОБЛИВОЇ ДАЛЕКО СХІДНООЇ.

Подарунки червоним бойцям.
ЛЕНІНГРАД, 29. Широко роз

горнулась кампанія збору кош
тів та подарунків для бойців 
Особливої Далеко-Східньої ар
мії. Робітники "Красного Пути-

 ловця" зібрали подарунків на 
18 тис. карбованців, "Красного 
 Треугольника" на 300 крб. і 
 т. інш.

535 к рб.— на подарунки бойцям.
Група активістів і співробіт

ників окртоварисгва „Культ- 
змичка” внесла 35 крб. у фонд 
Особливої Далеко-Східньої ар
мії й викликала Окрраду Культ- 
змички.

На цей виклик окррада ухва
лила на своєму засіданні від-

рахувати з коштів товариства 
500 крб.

Ці 635 крб. відправлено до 
Москви, до центральної ради 
ТСО Авіяхему, щоб купити 
Жовтневі подарунки для далеко- 
східніх бойців.

Низові осередки—слово за вами.
Окружна рада товариства 

"Культзмичка звертається до 
всіх своїх низових осередків з 
закликом підтримати ініціятиву 
групи активістів і співробитни- 
ків Культзмички.

Жовтнева допомога бойцям 
Особливої Далеко-Східньої ар
мії—це справа найширших ро
бітничих мас. Ми повинні дати 
почути нашим вірним варто
вим, що в нашому тилу робіт
ники й селяни Радянського Сою
зу пильно слідкують за подіями 
на радянсько-китайському кор 
доні, дивуються й радіють з пе
ремог Особливої Далеко-Схід
ньої армії й разом з нею суму
ють про ті жертви, що вона за
знає від бандитських куль.

Так організуймо ж допомогу 
бойцям Далекого Сходу, щоб во
ни ще бадьоріше, ще сміливіше, 
ще з більшою вірою охороняли 
наше велетенське соціялістичне 
будівництво.

Низові осередки "Культзички"  
—слово за вами!

Ми закликаемо вас ці жовт
неві подарунки організувати не 
тільки в місті, але й серед се
лян ваших підшефних сел.

Стрілецьке змагання.
3-го листопада стрілецька секція 

окрради ТСО-Авіяхему вряджає стрі
лецьке змагання, щоб виявити клясних 
польових стрільців з дрібно-калібрової 
зброї.

В змаганні беруть участь усі охочі. 
Стрільничані (тирові) стрільці 1 та 2 
кляси обов'язковим порядком.

Умови стріляння: стріляти з дрібно- 
калібрової зброї всіх систем на три 
вправи кожному стрільцеві.

Перша вправа—дистанція 50 метрів, 
набоїв 3 спробних, 10 залікових. Мета 
№ 6. Становище—навлежачки, з руки.

Друга вправа: дистанція 100 метрів, 
набоїв 3 спробних, 10 залікових, мета 
№ 7; становище-навпежачки, з руки.

Третя вправа: дистанція 50 метрів, 
набоїв 3 спробних, 10 залікових, мета 
№ 7, становище навлежачки, з стійки.

Трьом стрільцям, що матимуть кра- 
 щі наслідки, дадуть призи: перший
приз—кешеньковий годинник, другий—  
светр шерстяний, третій ковзани.

Всім, хто посядуть клясні місця , 
дадуть нагрудні знаки за стріляння 
та дипломи всеукраїнської ради.

Всі учасники змагання повинні при
бути 3 листопада на майданчик клюбу 
РТС об 10 год. ранку, взявши з со
бою дрібно-каліброві гвинтівки, набої 
та мети (мішені).

Актив Червонозорівського Рай
кому т-ва " Культзмичка" вно
сить 15 карб. 30 коп. на пода
рунки бойцям Ос Д.-Сх- армії та 
викликає всіх членів " Культзинч- 
ки" та робітників заводу "Чер
воної Зорі", залізниці, "Черв. 
Профінтерну, ФЗУ та Кіншколи.

Райради та осередки ТСО-Авіяхему, 
як військові, так і цивільні, повинні 
вжити заходів, щоб підготувати стріль
ців до змагання та постачити їм 
гвинтовок і, частинно, набоїв та мет. 

На коменданта стрільбища призна
чають завстрільниці окрради т. Пу- 
стовойта, що мав підготувати стрі
лецькі майданчики, щити, тощо.

Увага: Якщо буде негода 3 листопа
да—змагання відбудеться 10-го листо
пада.

Виріж і сховай.

З  1 листопаду перейти на  безперервний тиждень.
Бюро окружного комітету КП(6)У ухвалило, щоб усі партійні, радянські, 

професійні, кооперативні та інші громадські організації з 1 листопаду стали на 
безперервний робітний тиждень.

Розклад засідань провідних органів під безперервний тиждень.
1 -1 1 -2 1  . . . .  Бюро ОПК.
2 - 1 2 - 2 2 .  . . .          Партдень.
3 -1 3 — 23. . . .            1. Франція та президія ОПК.

2 Бюро ОК ЛКСМУ.
3. Масовий день профспілок.

4 - 1 4 -2 4 . . . .          Партосвіта.
5 -1 5 -2 5  . . . .  1. Фракція та президія ОРПС.

2. Засідання бюр РПК.
3. Бюра осередків ЛКСМУ.

6 -1 6 — 26 . . .                1. Секретаріат ОПН
2. Фракція та президія міськради.
3. Окруправи профспілок.

7 - 1 7 - 27 . . • •  Партосвіта.
8 — 18 - 28 . . . .  1. Засідання бюр партосередків.

2. Плянком
3. Масовий день міськради.

9 — 19— 29 . . . .  Партосвіта
10— 20— 30 .  1. Президія КК-РСІ.

     2. Управи кооперативних та громадських організацій.
              3 Комсомольські збори.

Всім організаціям та установам, що їх заведено до цього календаря, 
пристосувати своі засідання до нього.

Н А К А З
усім загонам легкої кавалерії від штабу ЛК при Жовтневому

райкомі.
Райштаб загадує негайно всім шта

бам легкої кавалерії осередків пере- 
вірити, як збирають тару-лантухи, 
брезенти та виявляють приміщення 
на зсипища хліба.

На те райштаб оголошує ударну 
триденку. Під цю триденку легка ка
валерія осередків організовує наскоки
на  підприємства,  установи, осередки

 урядової комісії про збирання ланту
 ха тари та виявлення приміщень на 
 всипища.

Треба перевірити, чи є злочини в ід  
підприємств, установ та поодиноких 
комсомольців, що байдуже ставляться 
до цієї справи.

На цю роботу треба мобілізувати
всіх легких кавалеристів.

З Б Р О Є Ю  МАРКСІВСЬКОЇ ТЕОРІЇ ЗМІЦНИМО БЕЗВІРНИЦЬКИЙ Ф Р О Н Т .

Проти казенного благодушія в розгортанні 
антирелігійної пропаганди.

„Святам" попівського мракобісія протиставимо 
бадьоре пролетарське свято Жовтня.

О з б р о й м о с я  н а у к о в и м  б е з в і р н и ц т в о м .
Надолужити прогаяне в антирелігійній роботі.

У нашій антирелігійній роботі ми 
щороку все більше від метод агіта
ційних беремося до поглибленого про- 
пагандистського опрацювання питань 
релігії та атеїзму. Трудящим масам 
треба точних знань, щоб успішно бо
ротися проти релігійної пропаганди, 
проти попівського та сектантського 
глузування з науки. Трудящим треба 
протиставити суто-наукові дані усім 
облудним вигадкам релігійних крутіїв,  
А, часом, трудящі, не маючи потріб- 
них знань, нездольні заперечувати 
найнеприхованішу попівську брехню.

Наприклад, у Зінов'ївському в мо
литовні адвентистів сьомого дня, на 
вулиці Луначарського, проповідник у 
своїй лекції «Спіритизм в освітленні 
біблії", щоб довести попівську вигад 
ку, як Єву спокусив змій, казав: „Ад- 
жеж, є птахи, що балакають, як люди 
й навіть гадюки в Америці є такі".

 вивчати історію релігій, основи при
 родознавства та марксівської філо- 
 софії.

Як у нас справа з антирелігійним 
навчанням в окрузі? Була думка зро
бити багато. Наприклад, антирелігій
ний факультет при ВРУ. Він ще й 
досі не працює, та, мабуть і не пра
цюватиме. бо немає потрібного числа 
слухачів. Хіба ж можна було набрати, 
як ректор ВРУ Шевцов на запитання: 
— Чи можна записатися до артире- 
лігійного факультету?—відповів: — Це 
ще мильна бульба, ще в кошторисі не 
проведено.

Окрпарком з цього року за дирек
 тивами ЦК КП(б)У, антирелігійні 
 гуртки завів до мережі партосвіти. 
Наслідки: в Жовтневому РПК до ан
 тирелігійного гуртка записався один 
товариш, у червонозорівському жод 
 ного. Товаришів, що скінчили антире 
 лігійні курси, використовують не як 
антирелігійників, наприклад тт. Бен- 
дерського, Фурсу. Це довід тому як 
ставляться райпаркоми до директив 
ОПК про релігійне навчання.

Низові осередки безвірників зло- 
 чинно-недбало ставляться до цієї 
 справи, не подаючи за свою роботу 
 жодних відомостей. До організації 
 учительського антирелігійного семі
 нару готуються надзвичайно прокво- 
лом. На антирелігійний факультет 
 партійні й комсомольські осередки та 
осередки безвірників мусять послати 
кращих найпідготованіших товаришів.

Треба зараз надолужити прогаяне

Звісно, проповідник навмисно не 
сказав, що птахи говорять механічно, 

не розуміючи, тільки повторяють те, 
що чули. Що ж до гадюк американ
ських, то це безсоромна брехня про- 
повідника, Дуже тяжко йняти віри, що 
ще й тепер є люди, які вважають це 
за правду. До всього беруться попи 
та сектанти, щоб довести правдивість 
„слова божого", ім доводиться не 
тільки говорити за птахів та гадюк, а 
навіть і  рибу навчати говорити по- 
людському (І).

А тому тепер, за певного пожвав
лення в релігійних колах, антирелі

Д о  в с іх  осередків та райрад спілки 
войовничих безвірників.

Наближаються дні дожовтневих свят. Осередки та райради спілки безвір
ників повинні взяти якнайактивнішу участь у святкуванні 12 роковин Жовтня, 
перевівши протягом цього часу урочисті збори з доповідями про „церкву та 
Жовтень", ряд лекцій на теми: „релігія та війна", " як релігія гальмує соціа
лістичне будівництво", влаштувавши спогади учасників громадянської війни 
про участь та ролю духівництва у білих арміях.

Матеріали до роботи осередків про участь у святкуванні Жовтня та 
тези доповідів вміщено в газеті „Безбожник", №  43 та в журналі "Безвірник" 
№  20. Всю свою роботу треба висвітлити в окружній та стінних газетах.

Голова окрради СВБ АГУПОВ.

Безвірники під святкування 12 роковин Жовтня.
Успіхи соціялістичного будів

ництва викликають скажений 
опір з боку релігійників. Без
вірники, викриваючи й борючись 
повсякденно з цією контр-рево- 
ційною роботою релігійників, на 
дні Жовтневих свят мусять по
вести велику роботу коло ви
явлення ролі релігійників під 
громадянську війну.

На цих конкретних випадках 
збройної боротьби релігійників 
з радянською владою треба 
показати, що сучасні виступи 
релігійника проти хлібозаготі
вель, позик, самооподаткування 
й проти всього соцбудівництва 
не в випадкові.

Осередки безвірників на сво
їх зборах, присвячених 12-тим 
роковинам Жовтня, на які тре
ба притягти якнайбільше ро- 
бітників, наймитів, незаможни-

лекції на тему „Релігія та вій
на", „Соцбудівництво та релі
гія".

Переводячи святкування під 
гаслами ЦК ВКП(б), безвірники 
мусять також виставити й без
вірницькі гасла: „Релігія—галь
ма п'ятирічки" „За безперервне 
виробництво та культурний 
відпочинок —проти пияцтва, по
пів і релігій".

Особливу велику роботу тре
ба повести коло з'ясування 
важливосги запровадження без
перервного тижня для вироб
ництва та в знищенні старого 
побуту. В стінгазетах треба 
вмістити спеціяльні кутки без
вірника на тему „Жовтень і 
церква", влаштувати кутки при 
клюбах, сельбудах та хатах-чи- 
тальнях.

Всі матеріяли про участь
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Ладнаймося під прапорами міжнароднього змагання.

ЗІНОВ'Ї ВСЬКЕ--М А Н ГЕЙ М .
Червонозорівці викликаю ть на м іж народнє револю- 
ційне змагання роб ітник ів  н імецького заводу с. г. 

машин Ланца.

Наша уг ода —  спільна програма революційної 
боротьби та перемоги.

До робітників з а воду сільсько-господарських 
машин Л а н ца в Мангеймі у  Н ім еччині.

Виробнича конференція роб іт
ників метал іст ів  об 'єднаних за 
во дів с іл ьсько го сподар ського  
маш инобуд івництва „Червона 
Зоря"- в З ін о в 'їв ськом у в ід  і м ‘я 
6000 роб ітників викликає на 
м іжнародне революційне со ц ія 
л істичне змагання роб ітник ів  
заводу  Ланца

Ми робітники "Червоної З о р і" 
беремо на себе зобов'язання 

 виконати накреслений роб ітни
чо-селянським урядом  СРСР  
п'ятирічний плян заводу  за 
3 роки.

Зобов 'язуємося протягом  др у 
гого  року п 'ятир ічки цілком 
 л ікв ідувати  неписьм енн ість  та  
 ма л о п и с ь м е н н іс т ь  серед роб іт 
 ник ів  нашого заводу. Т а к  само 
зобов 'язуємося  протягом  п 'яти
 річки повнотою колектив ізувати 
підшефні нам села О ситняж ку 
та  Сентово,

Роб ітникам  заводу Ланца ста 
вимо так і вимоги:

—  Посилити систематичну

антивоєнну а г ітац ію , ні в якому 
разі не припускати  на своєм у 
заводі виготовлення в ійськового  
обладнання, скерованого проти
 С РСР .

—  Повсякденно викривати  
зрадницьку ролю с оц іял-демо- 
кратичних проводирів проф 
руху, посилюючи все більше 
вплив революційної частини 
профспілок.

Ми пропонуємо вигнати фа
ш истськ і ор ган ізац ії з свого 
заводу, не припускати зв ільнен
ня з п ідприємств  революційних 
робітників, орган ізувати на за 
воді осередок „Друзів С Р С Р “ і 
встановити з нами— роб ітника 
ми заводу "Червона З о р я " не
розривний братський звязок.

Запрош уємо до себе на завод 
для складання революційної 
угоди делегац ію  роб ітник ів  за 
воду Ланца. В с і витрати , зв 'я 
зані з подорожою до С РСР , 
беремо на себе.

Зінов'ївський Пролетарій

 В и з в о л и м о  з м а г а н н я  з  п о л о н у  о п о р т у н і с т и ч н о г о  п р о в о д у .

БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ КОМСОМОЛЬЦІВ „ЧЕРВОНОЇ ЗОРІ"  Г А ЛЬМУЄ СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ ОГЛЯД.

На заводі кол. "Червоний Профінтерн"загасають вогники творчої ініціятиви.

Комсомол „Червоної Зорі" осторонь 
соціялістичного огляду.

Практичне виконання п'яти- 
річного пляна є найкраща від- 
повідь на жалюгідні наклепи 
правих ухильників—боягузів,
що розгубилися, спустили руки 
перед труднощами нашого гос
подарчого зрісту. Тому й мобі
лізація мас пролетарів на фронті 
спільної творчої боротьби за 
здійснення та перебільшення 
 накреслених темпів—в першо
рядне завдання.

Цю творчість мас можна як
найкраще організувати через 
перетворення в життя ініціяти- 
ви Леніна—соціялістичне зма
гання. Соцзмагання — форма 
справжньої великої мобілізації 
сил, уваги й талянтів широких 
пролетарських мас.

Комсомол перший взявся за 
здійснення ініціятиви Леніна, 
він перший з ентузіязмом та 
молодечим бадьорим завзяттям 
єдиним фронтом рушив в атаку 
за 7 та 17.

Комсомол „Червоної Зорі“ 
теж спочатку був у передових 
шерегах бойців змагання, мобі- 
лізував маси молоді та дорос- 
лих робітників. Однак, останньо
го часу помітно почав холонути 
запал комсомольських осередків 
у соцзмаганні.

Виявилося відставання й на
віть, байдуже ставлення окре- 
мих осередків до завдань ленін- 
ського змагання. Особливо це 
далося в знаки лід розгортання 
огляду змагання.

Більшість комсомольських осе
редків нестерпно, байдуже, фор
мально й, навіть, де-які по де
зертирському поставилися до 
проведення огляду. А з боку 
окружкому адже дано завдання 
осередкам та райкомам мобілізу
вати комсомольців і молодь для 
участи в огляді, організувати 
групи на допомогу оглядовим 
комісіям, обговорити на зборах

 комсомольців та молоді підсумки 
 господарчого року та змагання, 
опрацювати питання про безпе 
рервний робітний тиждень та 
одновладність на виробництві.

Всі ці питання ще й досі не 
опрацьовано. Комсомольців й 
 молодь до огляду в змаганні 
не залучено, в оглядових комі
сіях працюють лише поодинокі 
комсомольці.

Осередки механічного, ливар- 
ського, штампувального та стру- 
ментального цехів ніякої участи 
не беруть в огляді. Більшість 
червонозорівської організації ком
сомолу в справі огляду нічого 
не робить.

Більшість організації і провід 
осередків та райкому постави
лися до огляду як опортуністи, 
затираючи ролю змагання. Вони 
не усвідомили того, що зараз 
симулювати може тільки той, 
хто вагається, хто не вірить в 
здійснення темпів нашого будів
ництва.

П і д б и л и  п і д с у м к и  в и р о б н и ч и х  з д о б у т к і в .

Заводський комітет разом з заводо- 
управою „Червоного Профінтерну" 
врядив показовий вечір підсумків ви
робничого року.

На вечорі директор заводу т. Мель- 
ніков розповів, за яких умов доводи
лося виконувати програму протягом 
1928 29 року.

Програма заводу становила 2.700.000 
крб. Потім “зали додаткове замовлен-, 
ня на 57 000 крб. Програму, в цілому.! 
виконано на 104,4 відс.

Тут таки на вечорі заводоуправа 
преміювала кращих виробничників, що 
вели перед у соціалістичному змаган
ні. Ось ті товариші, що з них пиша
ються робітнича маса нашого заводу.

Рижак —організатор ударної бригади 
в слюсарському цесі. Його бригада 
піднесла в значній мірі продукцій- 
ність праві та зменшила охотою роз- 
цінки на 30 відс. Тов. Рижака наго- 
роджено срібним годинником.

Деморецький—столяр-бригадир бри
гади молоді, повнотою ущільнив свій

робітничий день. Йому видано гото
вальню.

Твердоступ—майстер лісопильного 
цеху—активний учасник виробничих 
нарад, бере участь у реконструкції 
машин. Він дістав ленінську бібліо
теку.

Андросов—ливарник—активний гро
мадський діяч, настирливо бореться за 
скорочення браку, дістав годинника.

Байда—майстер збірного цеху завів 
багато раціоналізаторських заходів в 
своєму цесі й виявив себе за гарного 
організатора. Йому видано готовальню,

Бутенко—бригадир збірного цеху 
повнотою виконав виробничу програ
му. Дістав годинник.

Голубенко — лісопильник, зменшив 
собі охотою розцінки на 25 відс. Його 
варстат найсправніший у цесі. Йому 
доручили портсигар.

Заходякові—активному вчаснику ви
 робничих нарад , бригадиру ударної 
 бригади видано грамоту.

Ніколаєвський.

Грабувати зараз хвилини й го 
дини на користь бездіяльности— 
це означає виймати цеглини з 
ссціялістичного будівництва. То
му кожен крок, кожна дія ком
сомольця та організації в цілому 
мусять бути зв'язані з виконан
ням конкретних завдань, з на
данням бойової допомоги партії 
в здійсненні п'ятирічки.

Байдужість і, навіть, зрив 
участи в огляді змагання—такі 
дії гідні лише опортуністів.

Треба з усією суворістю засу
дити це й негайно змобілізу- 
вавши всіх комсомольців та мо
лодь проглянути всі ланки орга
нізації, всіх її бойців, виявити 
в чому полягав їхня конкретна 
участь у змаганні, в чому їхня 
 допомога зміцненню виробничого 
фронту.

Ф. Козодеров.

Підписали угоду--

в и к о н у й т е  ї ї .

Адміністрація млина ВУКС'а 
порушує низку пактів колектив
ної угоди. Робітникам з ненор- 
мованою працею не надають 
вихідних днів.

Не видають спецодежі робітни
кам заліченим до штату місяць 
і два тому. За колугодою ж ад
міністрація зобов'язана видава
ти спецодежу протягом 3-х день 
з дня затвердження в штаті.

Вмивальників та баків з окро 
пом нема. Про кредитування 
робітників адміністрація не пік- 
лується. Приміщення заводсько- 
му комітету не надано.

Чи примусить будь-хто адмі- 
ністрацію млина виконувати під- 
писане нею зобов'язання?

Р о б ітн и к .

Сонливі, прокидайтеся!

Бюро партосередку слюсар
сько-збірного цеху весь час не 
спускає очей з керівництва со- 
ціялістичним змаганням. Майже 
на кожному засіданні бюра го
ворили про цю справу, давали 
конкретні вказівки. Так само 
обговорювали це питання на 
прилюдних партійних зборах.

Однак, не всіх членів партії, 
що працюють у цесі, охоплено 
змаганням. Були випадки, коли  

члени партії сами не подавали; 
виклика, а лише відгукалися на  
виклик безпартійних робітників.

Профбюро стоїть осторонь со- 
ціялістичного змагання. Жодно-  
го  разу воно не заслухало до-

На засадах
самоконтролю.

На об'єднаних зборах токар
ського та слюсарського цехів 
ФЗУ обговорювали питання про 
перебіг соціялістичного змаган
ня. Учні та інструктори нещад- 
 но викривали перешкоди на шляху 
 змагання.

Помічаються такі явища, що 
 учні не звязані з акордною ро
 ботою, симулюють. Тим-то збо 
 ри ухвалили широко розгорнути 
 самоконтроль.
     Всім учням треба слідкувати: 
один за одним, виявляючи де
зертирів соціялістичного зма
гання.

Збори викликали на соціялі- 
стичне змагання робітників ли 
варського цеху ФЗУ. М ак

Змагаються з бюрократизму.
В головній конторі заводу 

кол. "Червоний Профінтерн" ус
відомили змагання шкереберть. 
Службовці запізнюються на ро
боту, а табеля не регулярно 
ведуть.

Зокрема, це стосується служ
бовців Головахи, Рубінського, 
Мексіної Ф., Слоневського. Го
ловбух іноді приходить до кон
тори на цілу годину пізніш, ніж 
це визначено правилами внут
рішнього ладу.

Між іншим, головбух Корсун- 
ський часом допускається бю
рократичних вибриків. 23-го 
жовтня він наказав прибираль- 
ниці принести йому сирників.

Прибиральниця відмовилася це 
робити, бо ніколи їй було. Кор- 
сунський аж запалився: мовляв, 
ти мене не слухаєш, я тебе на 
виступці поставлю.

Є в нас ще один бюрократ— 
технік Іванов. Коли йому підно
сить гінець папірці, то він при
мушує його вдруге підійти. Не 
лічить йому розписуватися від
разу в тім, що одержав па
пірці.

— Ви ж бачите, що  мені ні
коли,—заявляє Іванов. Бачите, 
шо я балакаю!

Коли ж, нарешті, буде зріза
но бюрократичні коріння в го- 
ловконторі?

Ситник.

Д руж ніш е наполяж емо на  теорію  й практику .
Збагатімо цехи командними кадрами з  р о б і т н и к і в .

Готуємо досвідчених майстрів, приймачів та
монтерів.

На об'єднаних заводах „Чер
воної Зорі" широко розгорнула
ся підготовна робота до від
криття курсів у справі підне
сення кваліфікації майстрів, це
хових приймачів та монтерів.

Курси мають на меті підготу
вати нашій промисловості, а 
зокрема, заводові придатних до 
керівництва цехами майстрів, 
досвідчених приймачів та вправ
них висококваліфікованих мон-

 терів для спроби молотарок та 
 сівалок.

Щоб забезпечити відвідування 
 та працездатність слухачів цих 
курсів, професійні й партійні 
організації повільняють їх од 
навантажень. Заводоуправа, з 
свого боку, теж піде на зустріч 
з тим, щоб слухачі найкраще 
вивчили та засвоїли визначений 
їм курс. Ш абаш віл і.

Безперервну роботу заводимо в Ф ЗУ.
З 1-го листопаду школа ФЗУ 

має стати до практичної й тео- 
ретичної роботи за цілком но-

механіці 198 проти 180, техно
логії 270 проти 252, сільгосп- 
машинознавству 36 проти 24.

роботою. Зокрема викладачі шко
ли повинні так пристосувати 
свою роботу, щоб їхні лекції по 
інших школах не видбивалися 
 зле на теоретичному навчанні 
ФЗУ. Л. Бондаренко.

Утворімо завод
ське бюро інжене

рів і техніків.
Більшість інженерів "Червоної 

Зорі" є членами ІТС райкому 
металістів. Заводський комітет 
безпосередньо цим колективом 
керувати не може, бо в нас не
ма заводського бюра ІТС.

Хоч і голова та секретар 
секції ІТС металістів працюють 
 на "Червоній Зорі", однак, про
' 

Здобутими наслідками не обмежимося.
Масова перевірка соцзмагання 

на ст. Зінов‘ївське розпочалася 
ще 29 вересня. Тоді ж організу
вали оглядові бригади по цехах 
та тимчасову контрольну комісію.

Під перевірку наслідків соція- 
лістичного змагання по службі 
тяги, на зборах було 60 відс. 
загального числа робітників.

Депо ст. Зінов'ївське змага- 
єсься з Фастівським депом. У 
нас організовано 31 бригаду па- 
ротяжників та 30 бригад мас
тильників. Раціоналізовано вико
ристання робітної сили, змен
шилися прогули, майже позбу
лися зовсім пиятики.

Робітники уважніше ставлять
ся до паротягів та вагонів. На 
паротягах дійшли заощадження 
палива в розмірі 10 відс. Витра
чання матеріалу зменшено на 
25 відс.

 Кондукторські бригади зма- 
гаються з бригадами ст. Сербка

З числа організованих 3-х 
ударних бригад дві розпалися, 
бо де-яких ударників закликано 
до таборних зборів.

Служба руху змагається з 
станціями Одеса—порт та Гол
та. Служба позбулася прогулів 
на 100 відс. Є досягнення в ца
рині навантаження та розван
таження потягів.

Щоправда, збільшилися спіз
нення в царині відрядження по
тягів. Цій службі ще треба ба
гато чого домогтися, щоб поліп
шити свою роботу.

Служба телеграфа змагається 
із ст. Помішна. Прогулів та 
спізнень на роботу служба ціл
ком позбулася. Через ущільнен
ня робітного часу заощаджено 
114 крб. Прискорено рух теле
графної кореспонденції.

В цілому, підсумки соцзмаган-
н я  н а  в с і х  с л у ж б а х  с т .  З І Н О В ' Ї В -

Соціялістичне змагання під бойкотом.

Доки пануватиме бала- 
канина?

Токарський цех мусив перей
ти на операційну роботу. Однак, 
цього не зроблено. Чуєш тільки 
балаканину, хоч є вже певна 
постанова виробничої наради.

Багато робітників відмовля- 
ються обробляти малу кількість 
напівфабрикатів. Наприклад, ні
коли цех не обточує 20—30 
вальниць А 110—115. Він вима
гає від ливарні, щоб подавали 
їх цілими сотнями. Ливарня, 
в свою чергу, стільки дати не 
може, а, тимчасом, робота за
тримується.

Ковальський цех раніш був 
ударний. Тепер робітникам нічо
го робити й вони рехтують 
прути.

Чистопробне зловжи- 
ванння.

Нещодавно з "Червоної Зорі" 
привезли токарський варстат. 
Він був розміром трохи довше 
за вільну площу. Адміністрація, 
не довго замислившись, розпо
рядилася зрізати половину вар
стата. В такий спосіб пошкодили 
дороговартий токарський вар 
стат.
Хоч багато писали, а 
доводиться ще раз.
Інженер Сокульський захо

пився шкідництвом. Про Сокуль- 
ського багато писали, ще більше 
говорили. Однак, профорганіза
ція по примиренському ставить
ся до цього бюрократа.

Ударні бригади слюсарів Захо 
дякіна та Чуракова скликали 
нараду в справі раціоналізації 
робот, що ухвалила як само 
найдоцільніше розташувати вар- 
стати в цесі кол. "Пахар". Сокуль
ський з цим погодився, але по 
станови наради не виконує.

Так бойкотує він пропозиції 
робітників, брутально поводить
ся з робітниками, зокрема з мо
лоддю, підриває своїми "прин
циповими" постановами соціялі- 
стичне змагання.
18 змагаються, а 70— ос

торонь.
Багато розгордіяшу в слюсар

ському цесі. Майстрі заявляють:
— Зараз змагатися не можна,

Цех, полонений браком 
— Що ми можемо зробити?—

знизує плечима адміністративно- 
технічний персонал заводу кол. 
"Червоний Профінтерн", коли 
докоряють за надзвичайно вели
ку кількість брака.

Та хіба можна мовчати про 
те, що ливарня випускав на 60 
відс. браковані вироби? З 100 
одлитих коліс до молотарок 
тільки 40 коліс годящих. З 150 
кол. А. 20—браку 90 штук.

Ударні бригади слюсарського 
цеху через брак деталів стоять 
без роботи. Ливарня ж нещадно 
бракує сотні державних карбо
ванців.

Приміром, під організацію 
ударної бригади в слюсарському 
цесі до неї прикріпили члена 
ІТС тов. Жужа. Та жодного ра
зу бригада його не бачила.

Сплячка на бойовому 
фронті.

Робітничі маси не мобілізова
но на боротьбу за 11 та 25. 
Випуск продукції після оголо
шення змагання зменшився. Це 
означав, що змагання—на зад
вірках.

Трудову дисципліну підтри
мують тільки ударники. В них 
не помічається прогулів. Взага
лі по слюсарському цеху 
12 відсотків прогулів. Бу
вають й перестої по 2—3 годи
ни на день.

Заводський комітет та культ- 
комісія формально ставляться 
до змагання. Вони не поміча
ють того, що загасає критика, 
щодо стінгазети дописують 4—5 
чоловіка.

Коли на „Червоній Зорі" бу
ли збори робкорів об'єднаних 
заводів, то виявилося, що ред
колегію ніхто не обирав, а її 
культкомісія сама затвердила. 
Так розповів голова редколегії 
"Рехтовки" тов. Любомирченко.

Новому директорові заводу 
тов. Мельнікову—висуванцеві з 
40-річним стажем завком та 
партосередок зовсім не допома
гають. Доводиться йому часом 
блукати в міжпланетному про
сторі.

Висновки з цього зробити не 
тяжко. Треба дати по руках 
тим, хто гальмує велике зма
гання мас. Треба опортуністів, 
що працюють на словах і при
криваються фразами, прибрати 
з шляху змагання.

Іс. Погребижський.
Г. Фукс.

бо ми переходимо до «Червоної 
Зорі".

Отож і виходить, що завод ні 
з ким не змагається. В слюсар
ському цесі працює 88 робітни
ків, з них залучено до змагання 
— 18. Індивідуальних викликів 
нема. У змаганні беруть участь 
з 22 партійців тільки—4, з 37 
комсомольців тільки—5.

Будь-якого обліку бракує. 
Визначити продукційність праці 
не можна.
Ім змагання— холостий 

випал.
Конторі та технічному персо

налу змагання—холостий випал. 
Технічні керівники захоплюють
ся в кабінетах анекдотами, а 
де-хто, як наприклад, Шпілевой 
під робітний час, проходячи через 
міст, дивиться годинами як 
ловлять рибку.

Змагання між інженерно-тех
нічними робітниками не органі
зовано. Вони не здійснюють 
шефства над робітничими бри
гадами.
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ЗА ВСЯКУ ЦІНУ ВИКОНАТИ 
НОВУ БІЛЬШУ ПРОГРАМУ.

У відділі місцевої  промисло
вости, хоч, загалом, програму 
виконали на 100 відс.—одначе, 
в поодиноких підприємствах 
має мо хиби, що їх треба віджи
ти. Як переглянемо показники, 
побачимо, що навіть, одержавши 
цілковите фінансування, під 
приємства не всі виконали свої 
зобов'язання. Собівартість по 
ВМП замість запроєктованих 
7,8 відс. зменшили на 5,2, по 
підприємствах більше людей 
проти пляну, зарплатню теж  
збільшили. Виріб на одного ро  
бітника замість запроектованої 
суми 4314 крб. становитиме; 
тільки 3690.

Звісно, добре, що наші під
приємства беруть нові кадри 
робітників. Тільки негаразд, що
їх погано використовують, бо
робітник однак на підприємстві 
перебуває 8 годин. У цьому 
винні, як заводоуправа, так і 
обслугува л ь н ий персонал, що 
несвоєчасно постачають мате 
ріали, струменти та рисунки. 
Бракує також кваліфікованого 
техперсоналу. По деяких під
приємствах зовсім немає, також 
я у ВМП.

На 1929—30 рік майбутній 
комбінат мусить виконати прог
раму на 9.104,3 тис. карб, за
мість 3.736 тис. минулого року. 
Як буде така робота, як і торік, 
сподіватися виконання 9 мільй- 
онної програми та зменшення 
визначеної собівартости не мож
на.

Головні умові, щоб виконати 
програму такі: дати потрібне
число кваліфікованого техпер
соналу, раз буде заведено без
перервний тиждень, госпрозра-

хунок та цехбюджет. Треба 
своєчасно постачати матеріяли; 
щоб була добра робота вироб
ничих комісій та нарад, щоб 
партійні та професійні органи 
разом з профактивом брали ак
тивну участь у роботі.

До речі, на цей рік гадають 
знову прийняти близько 1.000 
робітників. Отож, їм треба з'я 
сувати завдання та програму, 
що її мають виконати підпри
ємства.

Всі хиби, що були досі, треба 
за всяку ціну віджити. Наприк
лад, завод "Змичка" своєї прог- 
рами в першому півріччі не ви
конав, мусів був надолужувати 
в другій половині, а це робити 
дуже тяжко. На цегельні не 
довезли глини на зиму, щоб
можна було спочатку сезону об
робляти виготовлений восени 
матеріал, що сохнув би в гли
нищі. На броварні своєчасно не 
заготували ячменю, на цукерко 
вій фабриці—сировини. За дріб
ні підприємства нема чого й 
говорити.

Окрторг та ВМП по лінії 
ВРНГ мусять вжити заходів, 
щоб підприємствам безперебійно 
постачали потрібні матеріяли. 
Аджеж, до промкомбінату з цьо- 
го року заводять: інкубаторний;
завод, "Червоний Металіст", 
гудзикарню, панчішню, поліграф- 
виробництво, добувну промисло- 
вість (глина, граніт, вапно, то 
що). Своєчасний початок робо- 
ти на всіх цих підприємствах 
забезпечує виконання програми 
та зменшення собівартости, як 
по цих підриємствах, так і, за
галом, у всьому промкомбінаті.

М. Струков.

До уваги державним, 
кооперативним закладам 
та громадським органі

заціям.
Зінов'ївська міська комісія для пе

реведення святкування 12 роковин 
Жовтневої революції оголошує, що за 
постановою президії міськради з 28 
жовтня, увесь транспорт державних, 
торгово-кооперативних закладів, під- 
приємств та громадських організацій 
Зінов‘ївського, як от: автомашини, 
площадки, фаетони, тощо, з 7 год. 
ранку 7 листопада надходять у відан- 
ня голови міської комісії тов. Танке- 
вича.

А тому всі державні, торгово-коо- 
перативні заклади, підприємства та 
громадські організації не пізніш, як 
3 листопада мусять подати голові 
міської комісії тов. Танкевичу (міськ
рада) відомості про наявність тран
спорту. що його треба дати у відання 
міській комісії під Жовтневі свята. 
1—2 Міська комісія для переведення 

Жовтневих свят.

Обслідування посеред- 
бюра та соцскладу без- 

робітних
     За постановою президії міськ- 
 ради організовано комісію для 
 обслідування роботи посеред- 
 бюра та виявлення соціяльного 
 складу всіх безробітних, щоб 
зняти з обліку нетрудовий чу
жий елемент.

Обслідування треба відбути з 
 активною участю трудящих мі
 ста, а тому прохаємо всіх тру
 дящих подавати заяви в комі
 сію про ганебні вчинки апарату 
 посередбюра, а також на тих 
 безробітних, що незаконно про
 лізли й стали на обліку у по- 
 середбюрі.

Заяви на адресу комісії по
 давати секретареві міськради. 
(буд. міськомгоспу, 3-й поверх, 
 кімн. № 16). 1—2 

 Відгуки в справі тов. 
Услистого.

Новоукраїнський райінспектор нар- 
освіти тов. Колесніченко недозволен
но злочинно ставився до Інформації 
окрінспектури наросвіти про роботу в 
своєму районі.

За найяскравіший приклад його став
лення править факт у справі т. Усли- 
стого. Його ше в червні цього року 
засудив народній суд, а окрнаросвіта 
 про це довідалась тільки 20 жовтня з  
газет. Райінспектор наросвіти, що 
знав за цей факт, не тільки не пові
домив окрінспектурі наросвіти, а й не 
вжив ваходів, щоб виправити клясову 
лінію.

Наслідком отакого зловмисного не- 
інформування окрінспектура наросвіти 
не мала змоги своєчасно реагувати на 
цю справу. До речі, ніяких відомостів 
від інших організацій вона не мала. 
За видимо нарочите мовчання та не- 
інформування про справу вчителя 
Услистого, інспекторові наросвіти тов 
Колесніченкові оголошено сувору дога
ну в пресі, а також ухвалено терміно
во зняти питання перед президією РВК 
та ОВК, щоб зняли його з роботи.

Лист до редакції.
Я, піп із села Грузького Назарев- 

ський Павло, був за служебника ре
лігійного культу понад 20 років. За 
цей час я пересвідчився, що релігійні 
забобони за царату правили эа най
головніше знаряддя, щоб підтримува
ти царську владу й затемнювати на
род. Тепер релігійні забобони не 
тільки не потрібні, а й шкідливі.

Усвідомивши собі це, я поклав 
зректися попівства. Прохаю поверну
ти мені всі громадські права. Споді
ваюся, що, вийшовщи на вільний 
шлях, я здатний буду працювати на 
користь трудящим, не буду шкодити 
радянській владі в її надзвичайно 
тяжкій роботі коло перебудування жит
тя на нових соціялістичних підвали
нах. Назаревський Павло. 

С. Грузьке, 21 жовтня.

Хто вступає до партії .
До Червонозорівського райпаркому 

поступили заяви про прийом до кан
дидатів партії т т. Грабовського Є. Я., 
Подольщука П. Е.—сл. зб. цех. Фіска 
П. П.—заготов. цех, Коткова Д. С.— 
допом. цех, Броуна М. М.—штампу- 
вал. цех, Гричковського О. I., Плюща
С. Л.,— Черв. Профінтерн, Овчарен-
ка М. Д , Джулая С. X.—ст. Зінов'ів- 
ське, Гайдамаченко В. Н.  Дидова В. Т., 
Волошіна I. С.—вартова охорона, Ко- 
зодьорова Ф. П., Катигроба О. М., 
Марченка I. А., Федорченка П. Я., Те- 
лежінського 1. О. Овчарова I. ф.,—ли
марський цех та про перевод до дій 
'сних членів партії т. т. Кубишкіна 
Ю. К.—сл. збірн. цех, Логвінова В. П.,

Козицького А. К., Григоренка М. М. 
Канашка П. Я.—допом. цех, Гур'єва 
В. С., Плінського К. Ф., Семе 
нюка П. А.,—столярний цех, Мамаєва 
Л, О.. Зеленського М. П., Сергеєва І 
Могілевського М. Л., Лазаренко С. Г. 
Нікіфорова Г. Н.—ст. Зінов'ївське 
Компанійца М. І.—штампувал. цех.

До партосередку ВМГ поступила 
заява від Ракітіна Л. Я, про бажання 
вступити до партії та тов. Грушев- 
ського А. С. про перевод в дійсні 
члени партії.

Осіб, що знають будь-що про зазна 
 чених товаришів, просимо повідомити 
партосередок.

НАШЕ ЛИСТУВАННЯ.
Ці дописи не підуть: Голодницького 

—"Про комісію на "Черв. Зорі" по 
боротьбі з бюрократизмом".—Пишіть, 
що комісія зробила. 26—"Настрій в 
апараті окрфо", Правдивого—"Заява", 
Постельняка — "Міць Гершзонова", 
Мак—"Більше уваги хлібозаготівлям" 
спізнилось. Зерна—"Нам непотрібні 
голодранці в колективі", Лещінсько- 
го, Златковської та Подруль—виклик 
— не піде. Робітники освіти—"Рапорт 
робітників освіти Компаніївського рай
ону"—написано загальними фразами.

Ці дописи послані на розслідування: 
М. А.—"Неохайне ставлення управи 
ЦРК до зауважень робітників прилав
ка", Соршера—"В порядлу обговорен 
ня"—до управи ЦРК, Нетерплячого— 
"Виженіть з лав спілки", Колючого— 
"Про робітника "Червоної Зорі" Ло- 
диміра", Павленка—"Завелися підла 
бузники", В. К. — "Підзвітні суми", 
В. Грудзицького "Пише одне, а ро
бить інше"—до завкому "Черв. Зорі", 
Комсомольця—"Обурення"—до проку- 
ратури, Мак—„Відповідні організації 
зверніть увагу" —до посередбюра, Гри- 
гора—„Міськрада мабуть не баче"—до

міськради, Робітника—"Більше уваги 
ОМХ" до відмісцгоспу, Іполіта—"Про 
рівнянські два млини"—до рівнянсь 
 кого РПК, Д-цех—"Засмічують лаві 
металістів", Капранова (ст. Помошна 
„Как выполняют постановление"—до 
ОК ЛКСМ, Робітника—вашу заяву 
про домовласника надіслано до від 
місцгоспу.

Ікса— автора замітки " Как это наз 
вать" просимо надійти до редакції.

Ці дописи радимо подати до 
стінгавети:

Браїловського "Райкоопспілка іс 
нує, але громадської роботи нема". А 
Чорномазова Про роботу пекарів, 
переходять до хлібзаводу". Ю. Гірша— 
"Один будує, а другий руйнує". В 
Ситника . "Прожилкооп № 3.

Ці дописи не підуть;
Шила—"Летять державні гроші" 

Наблюдателя— „Двоє на одну", А.— 
"Робота ком. Подлотнього С. П., "На 
боротьбу проти ледарів" без підпису 
та адреси, Гольбановського—"Не від 
стаємо"—спізнилось, А. Сок. "По би 
ковському прикладу"—без фактів.

ПОВІДОМЛЕННЯ.
Сьогодні, 31 жовтня, о 4 год. дня 

відбудуться цехові закритті партзбори 
з таким порядком денним: 1. Доповіді 
позаштатних інструкторів по обсте
женню цехпартосередків; 2. Обгово
рення пропозицій бюра РПК про ро
боту профбюра; 3. Місцеві питання.

Червонозорівський РПК.

З 13 жовтня окрмузей та лекційно 
екскурсійне бюро перейшли на безпе
рервний тиждень.

У п'ятницю. 1 листопаду об 6 год. 
вечора при ОК ЛКСМУ (заля засі
дань) відбудеться загально-міська на
рада осередків—шефів над селом. Яв
ка секретарів осередків шефбригад і 
представників по виїзду обов'язкова.

ОК ЛКСМ.
У п'ятницю 1 листопаду об 6 год 

вечора в приміщенні ОПК відбудеть
ся міський зльот легкої кінноти ком
сомолу та активу »ГН“ з приводу ор
ганізації масової перевірки всієї робо
ти по культпоходу проти неписьмен- 
ности по місту.

На зльот повинні з'явитись: робко 
ри, комсомольці, актив товариства 
„ГН", студенти, учні шкіл лікнепу, 
яких виділено по осередках та шко
лах для перевірки роботи лікнепу. 
Відповідальність за явку покладаються

на секретарів осередків комсомолу 
„ГН" та вчителів шкіл лікнепу.

31-го жовтня та 1 листопаду об 6 
год. вечора в приміщенні міськради 
скликається семінар шефського акти 
ву товариства Культзмички в справі 
сприяння організації машино-трактор 
них станцій та проведення свя та 12 
роковин Жовтня. На семінар шефосе 
редки виділяють по 3 —4 чоловіка 
яких в обов'язковому порядку відряд 
жають на семінар. Виділені товариші 
виїздять на село.

Попит на робсилу
на 31 жовтня.

Треба: Слюсарів 5 розр.—1, токарів 
5 розр.—1, механік кравецьких ма
шин—1, швеців—10, бляхарів—1, ді
ловодів—2, рахівників—8, фармацевт 
асистент—1, конторник- діловод—1,
прийомщик металу—1, бухгальтер—І. 
продавець паперу—1, комерційний 
конторників—3, переписчиків вагонів 
—1, вагарів—1, землекопів—2, тесля
рів—2, вчителів 1 го концентру—2 
вчителів 2 го концентру—1.

Викликаються: Одинцова Е., Корсун- 
ська Л.. Гаарилова О, Мещанінов, Ко- 
пиленко А., Патрикеєва М., Витулер. 
Слепак П., Д'яченко, Плопа, Лірцман 
Р., Гущіна, Нестеренко, Хевроліна.

Зруйнуйте попівське кубельце.
В житлокоопі № 1 на Преоб- 

раженській вул. № 60 живе по
півське кубельце: Любов Кади- 
сєва-Кириловська з своєю ма- 
тір'ю. Любов Кадисєва мала 
батька попа—не аби-якого попа, 
а поміщика. Він за громадян
ської війни на Уралі зорганізу
вав загін з 800 попів, що би
лися проти червоних. Та не 
встояли ці попи проти натиску 
Червоної армії, мусіли тікати. 
Зосталася донька з матір'ю 
Ховаючись від селян, вони 1920 
року зайшли на Україну й весь 
час чекали "своїх" (найбільше 
ждала Любов свого нареченого, 
офіцера, що втік з білими). Та 
не діждалися. І 1924 року на
думали Кадисєви їхати на Урал 
шукати "своїх". Та там їхнє 
діло не вкипіло, вони поверну
лися назад.

Тепер ті Кадисєви прошилися

 до спілки, одна виховує нашу 
 зміну—дітей, а друга в лікарні 
доглядав хорих робітників.

Якнайкращий довід за їхню 
роботу заява 7 громадян жит- 
локоопу № 1, заадресована до 
|житлокоопу № 1: „Прохаємо
 управу житлокоопу виселити 
громадянку Любов Кириловську, 
 що порушує громадський спокій,
 свариться з усіма сусідами, 
 тягне всіх до суду, часто-густо 
 загоджується битися, багато 
жителів через неї вибралися”

Житлоспілка мусить зруйну
вати оце кубельце. А проф
 спілки повинні подбати, щоб 
пролетарські профквитки не ви- 
 користовували наші вороги. 
Окрадмінввіділ мусить позбави- 
ти їх виборчих прав, а страх- 
каса пильнувати, щоб попад'я, 
часом, не дістала пенсії.

Максим Чудний.

Червоний агітпункт  за работою.
Як почали демобілізацію червоноар- 

мійців 1905 року народження, десь 20 
вересня при ст. Знам'янка став знову 
працювати червоний агітпункт.

За планом, склали умову з осеред- 
 ками ЛКСМ, щоб вони посилали до 
агітпункту чергових. Домовилися з 

 управою робклюбу, щоб 10 відс. усіх 
місць забронювали агітпунктові на кі- 
носеанси та вистави. Відкрили бібліо
теку, її весь час поновлюють літера
турою. Є гри, як от, доміно, шахи, 
тощо. Потім поставили радіоприймач 
репродуктор. Вечорами в залі агіт
пункту лунають концерти та доповіді 
радіом.

Трохи негаразд з черговими члена 
ми ЛКСМ на агітпункті. Вони погано 
ставляться до роботи, часто спізню
ються, а то й зовсім не приходять. 
Ті ж, що приходять, зовсім не цікав
ляться інструкціями про чергування, 
не виконуюють обов'язків чергового, 
кидають роботу і йдуть, куди хто 
схоче.

Завагітлункту залучив до роботи 
художників, вони понаписували пля- 
кати, календарі, лочепляли мапи, сло 
вом, як слід впорядкували агітпункт. 
Самі червоноармійці в зошиті заува
жень та побажань агітпунктові пи
шуть про хиби, що вони їх завва
жили.

 Агітпункт проти минулих років мав 
багато досягнень. Червоноармійці тут 
мають змогу культурно розважатися, 
піти в кіно чи на виставу (безплатно) 
почитати газети, журнали, пограти в 
доміна, шахів та інше.

Треба ще більше розвинути культ
освітню роботу тепер, як ідуть до ар
мії призовники 1907 року.

Гуленко Іван.

Справочний відділ
на 31 жовтня.

Пок
упц

іП
род

авц
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. 
 в 100 карб. 128-50 130-50

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

купонами 25-50 25-60
1-а вигр. позика інду- 

стріял. 1927 р. за обл. в
25 карб.                           25-36 25-46

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

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

яліз. 1928 р. безвідсоткова 
(на обл. в 25 карб.) в       25-45½  23 55½  

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

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

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

Сертифікат. держ. труд, 
ощадкаси за обл. в 10 крб. 12-54 13-58

Приймається передплата
НА ЛИСТОПАД  І ГРУДЕНЬ МІСЯЦІ

НА ЩОДЕННУ РОБІТНИЧУ ГАЗЕТУ

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

61

Сьогодні художня картина 
Межрабпом фільм 

у гол. ролі Маліновська таЕггерт

Д ЕРЖ К ІН О
і м .   Д З Е Р Ж И Н С К О Г О

60

Початок сеансу о 6 годині 
вечора

демонструється

МЕРТВА ПЕТЛЯ
драма з циркового життя на 10 част.

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

К Р И В И Й ПАН
За романом

ЛЬВА толстого.

" З і н о в ' ї в с ь к и й  П р о л е т а р "

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 
—  журнал —

що виходить що 
-------тижня-------„О Г О Н Е К“

ПЕРЕДПЛАТА ПРИЙМАЄТЬСЯ:
в експедиції газети (вул. Леніна, 35, телефон №  268), уповноваже- 

ними, рознощиками газет, які мають відповідні посвідчення, а

Міський театр  
ім. Ш Е В Ч Е Н К А

В зв'язку з запізненням прибуття майна 
і складніх технічних установок 

В І Д К Р И Т Т Я  СЕЗОНУ

УКРАЇНСЬКОЇ ОПЕРИ
Сьогодні 31-го жовтня йде

ТАРАС БУЛЬБА
П'ятн. 1 листопаду

Червоний мак
Субота 2 листопаду

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

КВИТКИ ПРОДАЮТЬСЯ, АБОНІМЕНТИ ДІЙСНІ.

ДО ВІДОМУ ВСІХ ГРОМАДЯН.

Гуральня почала продавати качани від кукурузи,
громадяни, що бажають купити цих качанів, повинні звертатися до 
контори гуральні з 8 до 4 год. щоденно. Адміністрація.

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

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

с к о р о ч е н о

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

лічені державні підприємства:

А) бувші трести:
1) Харчотрест,в складі пивоваренного, солодовенного і овочово-ква- 

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

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

3) "Цеглотрес т "—  в складі Зінов'ївських цегелень: № 1 кол. Бон- 
фельда 1 № 2 кол. Нсміровського.

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

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

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

Б) Підприємства нетрестованої промисловости 
в м. Зінов ївському:

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

 В) Підприємства, що відійшли від Зінов'ївського 
видавництва "Червоний Шлях".

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

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

Управитель П ромкомбінату М. Струков. 

Правління Зінов'ївського Скотомолочарсоюзу 
доводе до відому всіх товариств та громадян, що з 1-го листопаду

Ск отомолочарсоюз переходе на безперервній тиждень
Міськогосп д о в о д е  до загального відому, що 2 листопаду 
                                                   цього року о 3 годині дня в приміщенні Місь- 

комгоспу 2-й поверх провадитимуться

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

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

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

майна Міськомгоспу 2-й поверх.
______________________________________  ___________________________


	ПРОЛЕТАР

	КИЙ АПАРАТ.

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

	№ 250 (1055)	ЧЕТВЕР, 31 ЖОВТНЯ 1929 РОКУ. № 250 (1055)

	„Ми вимагаємо, щоб до ХІІ роковин Жовтня тисячі селянських підвід  з сотнями тисяч пудів хліба вирушили єдиною червоною валкою".

	ПОНЕСЕМО  РЕВОЛЮЦІЙНУ ІНІЦІЯТИВУ В БІДНЯЦЬКО-СЕРЕДНЯЦЬКІ МАСИ.



	Ім'ям ХІІ-их роковин Жовтня.

	ОРГАНІЗУЙМО ВСЕОКРУЖНУ ЖОВТНЕВУ ВАЛКУ ХАРЧОВИХ КУЛЬТУР.


	ПРОФСПІЛКИ, НА ПЕРЕДОВУ ЛІНІЮ КУЛЬТУРНОГО ПОХОДУ

	ПРОТИ НЕПИСЬМЕННОСТИ.

	Відозва  ВУРПС  до  всіх профорганізацій та членів спілок України.

	І. Ч.

	Пленум міської ради.


	Урядова криза у Франції.

	Даладьє відмовився формувати новий уряд.

	Нова жертва угорських катів.

	Перед XII Жовтнем.

	Чехословацька компартія на парляментських виборах.

	Страйк школярів.

	Барикади в Будапештській

	в‘язниці.

	535 крб.—на подарунки бойцям.

	Низові осередки—слово за вами.

	Стрілецьке змагання.



	З  1 листопаду перейти на  безперервний тиждень.

	НАКАЗ



	ЗБРОЄЮ МАРКСІВСЬКОЇ ТЕОРІЇ ЗМІЦНИМО БЕЗВІРНИЦЬКИЙ ФРОНТ.

	ЗІНОВ'ЇВСЬКЕ--МАНГЕЙМ.

	Наша угода — спільна програма революційної боротьби та перемоги.



	 Визволимо змагання з полону опортуністичного проводу.

	БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ КОМСОМОЛЬЦІВ „ЧЕРВОНОЇ ЗОРІ" ГАЛЬМУЄ СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ ОГЛЯД.

	На заводі кол. "Червоний Профінтерн"загасають вогники творчої ініціятиви.

	Комсомол „Червоної Зорі" осторонь соціялістичного огляду.

	Підбили підсумки виробничих здобутків.


	Підписали угоду--

	виконуйте її.

	Сонливі, прокидайтеся!

	На засадах

	самоконтролю.

	Змагаються з бюрократизму.



	Дружніше наполяжемо на теорію й практику.

	Збагатімо цехи командними кадрами з робітників.

	Утворімо заводське бюро інженерів і техніків.

	Соціялістичне змагання під бойкотом.

	Доки пануватиме бала- канина?

	Чистопробне зловжи- ванння.

	Хоч багато писали, а доводиться ще раз.

	18 змагаються, а 70—осторонь.



	ЗА ВСЯКУ ЦІНУ ВИКОНАТИ НОВУ БІЛЬШУ ПРОГРАМУ.

	М. Струков.


	Обслідування посеред- бюра та соцскладу без- робітних

	 Відгуки в справі тов. Услистого.

	Лист до редакції.

	Ці дописи радимо подати до стінгавети:

	Ці дописи не підуть;

	ПОВІДОМЛЕННЯ.

	Попит на робсилу

	на 31 жовтня.


	Зруйнуйте попівське кубельце.

	Максим Чудний.

	на 31 жовтня.


	Приймається передплата

	НА ЛИСТОПАД І ГРУДЕНЬ МІСЯЦІ

	„Червоний Партизан"

	61

	ім.  ДЗЕРЖИНСКОГО

	60




	МЕРТВА ПЕТЛЯ

	КРИВИЙ ПАН

	ЛЬВА толстого.
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	Гуральня почала продавати качани від кукурузи,

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