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Домогтися зламу 
в роботі транспорту.

(з промови тов. КОСІОРА НА харківському ПАРТАКТИВІ 17 лютого).
Тов. Андреев досить вичерпно 

проаналізував становище на тран- 
спорті. Тим то я не повторювати- 
мусь, а тільки коротко зупинюсь 

на деяких моментах, що їх не зай- 
во буде ще раз підкреслити.

Якщо ще недавно становище на 
транспорті всі ми сприймали, так 
би мовити, теоретично, а на прак- 
тиці—хіба тільки тоді, коли їдеш 

поїздом і поїзд запізнюється, то
тепер ми відчуваємо перебої в ро- 

боті залізниць фізично—не вистачає 
вугілля заводам, фабрикам, сидимо 

в неопалених кватирах, неопалених 
установах, тощо. Утворюється таке 
становище, якого далі терпіти не 
можна, бо це є серйозна загроза 

всьому нашому народньому госпо
дарству, всій нашій роботі.

Особливо треба загострити пи
тання про транспорт у вас на Ук
раїні. Бо щодо цього Україна відо- 
грає першорядну ролю: ми даємо па
ливо цілій країні, даємо чорний хліб 
заводам і фабрикам, ми вивозимо ме
тали, залізниці України 
перевозять багато хліба, і зрозумі- 
ло, що перебої в роботі наших за- 
лізниць загрожують цілому рядові 
найважливіших галузей народнього
господарства.

Ось чому потрібні надзвичайні 
зусилля, щоб протягом найкоротшого 
часу вирівняти роботу транспорту. 

Колі говориш із великими ма- 
лими керівниками залізниць про 
становище на транспорті, то вра
жає якась, я б сказав, чудна по- 
кірність долі.—політичною мовою 
це називається опортунізм. Запиту- 
єш працівників транспорту: що 
можна зробити, щоб, наприклад, 
витягти вантажі з Дебальцева, хут- 
чіше розвантажити Лиман, або щоб 
Основа не затримувала по 200-250 
вагонів вугілля, а відвантажувала 
їх далі? Замість відповіді, люди 
розводять руками—мовляв, вину- 
вата погода, зміниться погода— 
зміниться й робота.

Я гадаю, що завдання партії 
тут подвійне.

Поперше- партія, робітнича кля- 
са, ціла країна мають повне пра- 
во загадати від залізничників, від 
робітників і правлінського апарату 
транспорту бойової роботи, справж
ньо більшовицького ставлення до 
справи. Хіба не видно, що на транс 
порті тепер усе послабло,—і дис- 
ципліна і керування. Цього нічим 
виправдати не можна. І ми, разом 
із робітниками нашої промисловости, 
повинні на ввесь голос сказати, чо
го ми від залізничників вимага
ємо.

Подруге—не на словах, а иа ді
лі треба допомогти транспортові, 
та не на 2—3 дві, а на довгий 
час, по-справжньому, щоб транс-

порт відчув цю допомогу. Треба 
"смугу відчуження" розбити, Зни- 
 щити. Партія повинна підняти ро
бітничу клясу на боротьбу за транс- 

порт, щоб він був так само близь
кий кожному робітникові, як за- 

вод, фабрика. Нам треба заглиби- 
 тись у потреби транспорту, в його 
 роботу, більше йому допомогти, а 
 не просто відіграватися на його 
 спині, коли йому важко, яК це 
 роблять деякі великі підприємства. 
Але з другої сторони і транспорт 
 повинен погодженіше, дружніше іти 
 в ногу з промисловістю, з народ- 
нім господарством у цілому, при- 
 стосовуватися до його потреб. А
для цього на транспорті, очевидно

 доведеться зламати дуже багато 
старого, що віджило.

Товариші, я не думаю, щоб ми 
від апарату транспорту зустріли 
менший опір нашим заходам, ніж у 
вугільний промисловості. Навпаки, 
через цілий ряд умов у минулому 
ми маємо ще досі на транспорті та
кий, я б сказав, протухлий бюро
кратизм, який у наших установах 
навіть рідко знайдеш; його про
бити буде надзвичайно важко і на 
це потрібні будуть великі зусилля. 
У цьому нам повинна допомогти вся 
залізнична робітнича маса.

Нам треба коло перебудування 
транспорту заходитися як слід, і 
вже найближчими днями забезпечи- 
ти грунтовий перелам у напрямі по
ліпшення роботи наших залізниць.

Нам тепер доведеться кинути на 
транспорт усе, що можна, не шко
дуючи нічого, відрядити туди міц
них робітників, яких ми тільки мо
жемо дата й примусити їх вивчи- 
ти транспорт. Хай ці нові люди, 
незаражені застарілими забобонами, 
допоможуть краще, доцільніше й 
простіше зорганізувати всю роботу 
на транспорті, щоб піднести його 
на рівень тих вимог, які ставить 
тепер країна.

Ва чули від т.т. Миронова й 
Андреєва, що ми маємо паротягів 
більше ніж треба, вагонів теж до
сить. Але основне—у поганій робо
ті всіх ланок транспорту, недо
статній трудовій дисципліні, пога
ній організації праці, поганому 
ремонті, в поганющому догляді 
паротягів й т. інш. Я б не сказав, 
що в нас становище на транспорті 
поліпшилось, певніше у нас є деякі 
тенденції до поліпшення, але на
віть ці тенденції ще мляво вияв- 
лені. Треба це зрушення, що його 
досягнуто на деяких дільницях ос 
танніми часами, закріпити й най
ближчими днями домогтися рішучого 
переламу на всіх дільвицях транс- 
порту, тоді ми зможемо виконати  
хоча б мінімум тієї роботи, якої 
від вас вимагає країна. А для цього 
треба справді змобілізувати всі сили, 
всі засоби. Проте, деякі керівники

залізничого транспорту, великі й 
маленькі, не від того, щоб рівняти
ся на погоду.

Я дуже прошу вибачити, може 
бути я теж зачеплю самолюбство 
деяких залізничників, але я мушу 
сказати й гадаю, що це правда, що 
наші залізничні партійні й профе
сійні організації значною мірою 
мають на собі сліди цієї "смуги 
відчуження".

Живого духу партійної роботи 
уваги до виробництва, того чи ми 
домоглися, правда ще в мінімальних 
розмірах, на ваших заводах і фаб- 
риках, не відчувається покищо в 
'партійних і професійних залізничих 
організаціях. Треба буде з допомогою 
всієї української парторганізації, 
впорснути їм трохи нової крові. 
трошки, як говорять "підшкипіда- 
рити» (сміх).

Має рацію тов. Андреев, говорячи, 
що все залежить від того, як ми 
візьмемося до діла. Щоб не спиняти, 
підприємств, не сидіти в холодних 
квартирах і заводах, ми мусимо всі, 
сили кинути на транспорт і вугілля 
і тоді ми з цих труднощів вийдемо 
з честю. Оплески).

На пленумі міської ради.
В зв'язку в постановою уряду про приєднання до Зінов'ївської 

міськради Компаніївського району, 23-го лютого відбувся організацій
ний об'єднаний пленум міськради VІ-го скликання разом з депутатами 
колишнього Компаніївського району.

Пленум вислухав та обговорив доповідь про приєднання Компа
ніївського району до Зінов'ївського та про завдання міськради третьо
го вирішального року п'ятирічки.

Після схваленої резолюції пленум обрав керівні органи міськ
ради VІ-го скликання.

До президії міськради обрано т.т. Дудківську, Бірюкова, 
Киріченка, Чайківського, Євдокимова, Йодка, Ні- 
кітіна, Шейнера, Висоцького, Матюшенка, Шустера, Біляєва, 
Забела, Іванова І. Ф., Радіонова, Бєлікова, Антімонова, Мель- 
нікова, Куриловича, Крайнева Чернишову, Щорбу, Загребу,  
Береземського, Гусака, Куропятника, Струкова, Лаженка, Ки- 
рилова та Рубіна.

На кандидатів президії міськради обрано т.т. Рєшілова. 
Жарікову, Бернгольца, Рижака, Худенка, Манера, Дмитрієва, 
Мирошніченка, Гельберга та Войтенка.

На ГОЛОВУ міськради обрано т. Бірюкова. На заступників голови
обрано тт. Кіриченка, Чайківського та Кірилова.

На секретаря міськради обрано т. Євдокімова

За делегатів на всеукраїнський з'їзд рад пленум обрав т.т. 
Дудківську, Бірюкова, Нікітіна, Іщенка, Шаровара, Мосюка, 

Черичанську, Мащенка.

За порушення директив, за негосподарність—до права.
МОСКВА 23. Сектор перевірки ви- 

конання ВРНГ СРСР передач проку
ророві республіки ряд справ, щоб 
притягти до відповідальности, осіб 
винних у порушенні найважливіших 
урядових директив та негосподар
ности. Працівників Союзсельмашу притя- 
гається до відповідальности за не- 
дозволен-недбайливе ставлення до

замовлення імпортного устаткування. 
Працівників Азнафти, а також бага
тьох заводів, серед них Маріупіль- 
ського металюргійного. Краматорсько- 
го "Красного Виборжца"і «Красного 
треугольника" притягається до від- 
повідальности за злочинне ставлення 
до директиви про мобілізацію вну
трішніх ресурсів.

Французькі лицарі Інтервенції прагнуть
втягти Німеччину до антирадянського фронту

 Нові заклики Д'ОрмЕСона 
 СКЛАСТИ ФРаНко-НІМЕцЬку 

угоду.
БЕРЛІН,, 21. Агентсво "Конті" 

повідомляє з Парижу вміст другої 
статті Д Ормесона, яку вмістять в 
паризькому щотижневику "Ероп 
Нувель".

Д'Орменсон знову повертається до 
плану зменшення репараційних пла
тежів і скорочення військових бюд
жетів Німеччини і Франції на най
ближчі два роки.

Угоду між Францією і Німеччи
ною з воєнних питань Д'Ормесона 
бачить в обопільних угодах змен- 
шення збройних сил в рямцях тої 
загальної конвенції, яку складуть 
в Женеві. Проте, треба, розпочати 
дії в цьому напрямі.
 "Час не терпить—говорить далі 
Д'Ормесон,—невже справді дехто 
уявляє, що внутрішнє становище- 
Німеччини стабілізоване лише тому, 
що уряд Брюнінга діє з великою 
енергією? А чи подумали про те, що 
трапиться, коли в Прусії відбу- 
дуться нові вибори, на яКИХ зНоВ 
одержать перемогу Гітлер і кому
ністи? В пьому разі Европа зможе 
оплакувати мир. Тепер ще час 
діяти і подбати про те, щоб розум 
переміг.

Нам загрожує господарський 
потоп соціяльних наслідків,

якого відвернути не можна 
Дуже скоро війна буде мож- 
лива лише у формі війни гро- 
мадянської. Мова йде про те, 
щоб охоронити наш соціяльний лад

і зміцнити його. Політика миру і 
франко-пімецька угода лежать в 
основі суто-консервативної політики. 
В цьому розумінні я ладен і себе 
назвати консерватором».

ВІДГУКИ НІМЕЦЬКОЇ ПРЕСИ НА СТАТТЮ Д'ОРМЕСОНА.

БЕРЛІН, 21. "Берлінер Берзен 
Кур'єр», коментуючи нову статтю 
Д'Ормесона пише:

„Нан стає очевидним, як фран
цузи прагнуть зберігти нинішнє 
становище не тільки в самій Фран
ції, а й щодо міжнародніх догово
рів. Це прагнення таке сильне, що 
воно припускає навіть деякі жертви 
коштом власного націоналізму. 
Провідною силою тієї готоо- 
сти до жертв є безперечно 
страх перед радикалізмом вся- 
ких напрямів, особливо перед 
більшовизмом.
 Саме тепер Франуія насякана 
повідомленням про успіхи п'яти- 
річки та небезпекою переповнення 
ринку радянськими товарами, що 
загрожує Европі.

Пропозиція Д'Ормесона про «рівне» 
зМенШеннЯ військових бюджетів 
роззброєної Німеччини і надозброєної 
Франції дуже нагадує жарт, що 
його розставляли в Німеччині під-

час війни проте, як роблять ков- 
 баси з різної кількости конини та 
кролячого мяса, а саме брати на 
кожного кроля одного коня".

Офіціоз німецького міністерства 
закордонних справ "Дойче дипло- 
матіш політіше кореспондент" пи- 
ше:

"Пропизиція Д'Ормесрона по- 
винна витрати рішуче запе
речення ВІД Німеччини, не зва - 
жаючи на те, що вона насамперед 
стосується французької суспільно
сте. Ця пропозиція зміцнює праг- 
нення Франції обійти на наступній 
конференції в справі роззброєння 
справжнє обмеження озброєнь. 
Оскільки такі побоювання угрунто
вані показує щойно опублікований 
бюджет французького військового 
міністерства на найближчий рік. 
Бюджет не тільки збільшує війсь
кові видатки на 76 млн. франків, 
а є і при цьому виправдує фран- 
цузькі озброєння покликанням на 
війскові видатки Німеччини.»
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26, 27, 28 ПЕРЕТВОРИТИ в УДАРНИЙ ТРИДЕННИК
ВИКОНАТИ ПОВНОТОЮ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

ЯКНАЙБІЛЬШЕ РОЗГОРНУТИ СОЦЗМАГАННЯ, УДАРНИЦТВО ЗАЛУЧАЮЧИ НАЙШИРШІ 
КОЛГОСПНІ Й БІДНЯЦЬКО-СЕРЕДНЯЦЬКІ МАСИ ДО БОЙОВОЇ РОБОТИ.

ПРИМУСИТИ КУРКУЛЯ ЗДАТИ ХЛІБ 
ПО ТВЕРДИМ ЗАВДАННЯМ.

РАПОРТ
КОМІТЕТУ КП(б)У ЗІНОВ'ЇВЩИНИ, ЛКСМ ТА РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ 

"СОЦНАСТУП"
Завдяки розгорненій по-більшовицькі масовій роботі, залученню 

найширших колгоспних та бідняцько-середняцьких мас, мобілізації пар
тійних та комсомольських сил—бойове завдання по хлібозаготівлях по 
Лелеківській сільраді виконано. Зараз переключаємося на мобілізацію 
коштів. Надалі запевняємо, що всіх сил прикладено на вчасне вико
нання поставлених завдань. З доручення Я. Яловецький

На честь Черво- 
ної армії

В АДжАМЦІ ОРГАНІЗОВАНО 
на  2000 п. хліба ЧЕРВОНУ 

ВАЛКУ.
Аджамські колгоспи по- 

казують приклад бойової 
роботи. На честь святку- 
вання ХІІІ-х роковин Чер- 
воної армії аджамські 
колгоспники в подарунок 
Черв. армії організували 
валку на 2000 пудів хлі
ба. Організований поряд- 
зом з червоними прапора
ми аджмські колгоспники 
підвозили хліб до зсип
них пунктів.

Треба, щоб усі колгос
пи наслідували приклад 
аджамських колгоспників,

Грушевський.

І на далі по бойовому 
працюватимемо.

 С.-г. артіль «Комінтерн» (с. 
(Грузьке рапортує, що на .24 лю
того виконано пляна додаткових 
хлібозаготівель повнотою. Посівма- 
теріял і страховий фонд в основ
ному зібрано по колективах на 
100 відс. Ремонт реманенту закінче
но. Фуражем тяглову силу забезпе
чено. Позику "п‘ятирічка в чотири 
роки" реалізовано на 100 відс. 
Бідняцько-середняцькі господарства 
колективізовано на 85 відс. Роботу 
свою провадимо по ударному, засто
совуючи методи соціалістичного зма
гання. Обіцяємо надалі по бойовому 
викопувати всі поставлені перед 
нами завдання.

Голова правління М. Ричков, 
член правління Чегрін.

Не бути як Король.
Не всі робітники, що живуть в 

Масляниківці, свідомо ставляться до 
хлібозаготівель. Наприклад, Король  
Микола має лишки хліба, але не 
поспішав їх здати: здасть як кіт

наплакав та й чекає доки знов на- 
гадають. Невже не можна свідомо як 

личить робітникові, подати прик-
лад.

Сахаров.

В КУРКУЛЬСЬКИХ ЛАБЕТАХ.
В Покровській с.-г. артілі 

стоїть 20 скирд немолоченого хліба. 
Правда, молотьба зараз іде поси- 
леним темпом, але є люди навіть 
серед керівників села, які не то, 
що байдуже ставляться, а навіть 
заважають ударним темпам роботи 
Це наруч куркулям і підкуркуль- 
никам, які розперезалися во всю.

Уповноважений МПК поставив рі
шуче питання про залагодження 
транспорту, бо від нестачі тран
спорту не підвозилися снопи й 
машини стояли без діла, то на це 
не дуже зважали. А підкуркульник 
Моржановський заходився брудно 
лаяти уповноваженого й навіть на
кинувся на нього з вилками. (Ці
каво відмітити, що Моржановський 
вже сидів у Бупрі, тероризує село, 
особливо бідноту).

Моржановськпй не один. Знахаб
нілі підкуркульники й куркулі в 
Покровському не погано себе по
чувають. ПЛЯНовики ще й досі не 
виконали твердих завдань. Куркулі 
попролазили до колгоспів, щоб 
приховатися. Отже довелося повести 
рішучу боротьбу, поВикидати кур- 
кулів з КОЛГОСПІВ, а ДеякиМ довести 
тверді завдання, чого раніш не було 
вроблено, бо голова сільади не 
дуже натискує на куркулів. Чотири 
дні в сільраді не давали відомостей

Під крильцем комуни...
кУРКУЛІ пРИХОВУЮТЬ хЛІБ.

Декілька вишняківських курку
лів, не бажаючи вдати державі хліб, 
позвозили його до червоновершсько- 
го млина, що належить комуні 
„Червоний прапор". Діставши про 
це відомості, Вишняківська сільра-

куркульський хліб, дає таку від
повідь:

— „Ввиду того, что вы требу
ете список сколько принято на 
мельницу с вашего сельсовета 
зерна на перемол дать не мо- 
жем. Составляйте сами списки

Калинівські куркулі 
зривають хлібозаго

тівлі.
Калинівська сільрада не вико-  

 нала завдання по хлібозаготівлях 
до встановленого строку—до 20-го  
 лютого. Бойових ударних темпів  
не розгорнено. Про це красномовно  
свідчуть зведення про хід хлібоза- 
готывель за останні дні.

Куркулі й пляновики не вико- 
нують своїх твердих завдань по 
хлібозаготывлях. Тим часом ніяких 
заходів до них не вживають.

Ось декілька цифр, що характе
ризують заборгованість куркуль- 
ських господарств державі. ПЛяНО- 
вики повинны здати державі 
4669 пудів пшеницы, 1006 пудів 
жита, 1242 пуда ячменю, 2492 
пуди соняхів, 5211 пудів кар- 
топлі і по збору на культурні 
потреби 6.000 карб.

Красномовні цифри. Вони свід
чуть що в Калинівці нема ударних 
темпів, нема більшовицького на- 
тиску на куркулів. Свій.

Комуна "Незамож- 
ник" відстає.

 Веселівська комуна "Незамож- 
ник" не може похвалитися вчасним 
виконанням бойових завдань. З хлі- 
бозаготівлями комуна відстає. Голо- 
ва комуни замість розгорнути ро- 
боту, подати гарний приклад, плен- 
тається в хвості, по—опортуністич- 
ному ставиться до хлібозаготівель
 навіть шкодить. Треба на це кому 
слід звернути увагу.

Петренко, Кеваношвіллі, 
Штукатур.

при выдаче справок из сельсо
вета. Коммуна лишних рабртни- 
ков не имеет для того, что бы 
составлять вам списки. Зерно 
сданное гражданином 
Куринным не возвращаем, а возвратим ему 
мукой. 

19/11-31 г. Голова коммуны 
(ПІДПИС).

Приемщик (ПІДПИС)
Цікаво, кому наруч така політи

ка правління комуни „Червоний 
Прапор". Треба, щоб цим питан
ням зацікавилась прокуратура.

М. Потапова.

З фронту готування до весняної сівби.
— В с.-г. артілі ім'я Леніна 

(Софіївська сільрада) правління не 
турбується про готування до 
сівби. Ще й досі реманент стоїть 
на степу під снігом. Треба проки- 
нутись та взятись до роботи. М.

— С.-г. артіль "Перше травня» 
Жеванівської сільради не вміє як 
слід господарювати. Близько 500 
пУДІВ картоплі гниє й нема кому 
доглянути

РІЗКИЙ.

— Не всі с-г. артілі с. Ад- 
жамки забезпечені машинами 
Сільрада чомусь про це забула. Слід

нове завдання по забезпеченню ма
шинами. О. Крикуненко.

— Коні Аджамських колгоспів 
не забезпечені як слід фура- 
жем. Так само нема догляду за 
кіньми, часто-густо годують сухою 
половою. На це треба звернути 
увагу. О.К.

— По Козирівській с.-г. артілі 
«Комунар» ще й досі не складе-
но календарного пляна по вес- 
нЯНІй сІвбІ. Колгоспники не знають 
про строки робіт.

Буксирник.

про куркулів. (Очевидно берігли їх 
—на развод чи що?).

Таке любязне ставлення до кур
кулів можна пояснити лише тим, 
що голова сільради жаліє куркулів 
і навіть... живе у них. Куркуль 
Володін, у якого жив на квартирі

головою... заорав своє майно кур
куль. Коли прийшли другого дНЯ 
до куркуля, то не застали його 
майна. Отже голова сільради, роз
стаючись з хазяїном— куркулем, оче
видно пустив рюмси й шепнув 
йому на вухо: — «Тікай, бо завтра 
прийдуть". Куркуль ВТІк, бо ГОЛОВа 
йому дОПОМІГ.

Взагалі голова Покровської сіль
ради не дбає про бойову роботу. 
Коли треба було скликати пленум 
сільради й обговорити про хлібоза
готівлі, то голова, не скликавши 
пленуму, пішов до університету, де 
він викладав лекції, за які, між 
іншим, одержує не малі гроші.

Наймити, біднота працюють по 
бойовому. Вони ведуть перед і в 
роботі по бригадах, і на молотьбі. 
Але правління артілі "Культзмич- 
ки", як і сільрада, пасуть задніх. 
Правління «Культзмички", за ви
нятком голови, недбайливо ста
виться до роботи.

Треба добитись переламу. Треба, 
щоб зі шляху бойових робіт було 
викинуто всякий намул, всякі пе
репони. Сільраді й правлінню артілі 
треба перемкнутися на бойові 
темпи.

Таким же, як Іванов, не місце в 
сільраді. Він не здатен керувати і 
по бойовому вести сільраду по на
кресленому шляху.

Незаможницьке око.

 голова Покровської сільради, почу- 
 вав себе прекрасно. Коли ж при- 
пекло і на куркуля Володіна по- 
 клали тверде завдання, то сталася 
 цікава пригода. Голова сільради 
 знавши, що куркулеві доведено 
тверді завдання, уночі забрав свої 
речі, щоб перебратися, а разом з Реманент в артілі ім'я Ворошилова (Калинівка) готовий до сівби.

да надіслала папірця до правління 
комуни з проханням дати список 
громадян с. Вишнякової, зерно яких 
знаходиться на млині.

 Водночас сільрада надіслала до 
зав. млина прохання видати зер- 
но пляновика Курінного В. Г., що 
він його повинен дати в рахунок 
хлібозаготівель. І от правління ко- 
муни "Червоний Прапор" разом з 
прийомщиком млина замість допо
могти сільраді виявити схований
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CTОРІНКА ОГЛЯДУ ПРОФРОБОТИ.

ОПОРТУНІСТИ МАРИНУЮТЬ ДИРЕКТИВИ ПРО Огляд 
РОБІТКОМ НАРЗВЯЗКУ ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ РОЗПУЩЕНО. 

РІВНЯЙМОСЯ НА УДАРНИКІВ ПЕРЕБУДОВИ ПРОФРОБОТИ—РОБІТНИКІВ ВОДЕЛЬТРАМУ.
Черепаха на мілині.Вдаримо по опортуністичному ставленню 

до огляду.
З ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЗІНОВСЬКОЇ ПРОФРАДИ ВІД 2О-ГО 

ЛЮТОГО 1931-ГО РОКУ НА ДОПОВІДЬ ПРО ПЕРЕБІГ ОБІГУ 
ПРОФСПІЛКОВОї РОБОТИ.

—Відзначити, що по завкомах олійниці, друкарів, ЗРЕС'у, робіт
кому зв'язку та грузному будівельників огляд профроботи проходить 
неприпустимо мляво й межує зі зривом.

Президія профради розглядає цю недбайливість з боку названих 
профорганізацій до проведеня огляду, особливо з боку ГОЛОВИ ро- 
біткому зв'язку, як опортуністичне ставлення до виконання 
директив вищих партійних та профспілкових органів.

Виходячи з цього, президія МРПС ухвалює:
— Робітком нарзв'язку за бездіяльність та зрив оглядової 

роботи профспілок розпустити, а справу про голову робіткому пе
редати до КК;

— завкомам олійниці, друкарів, ЗРЕС'у та групкому будівель
ників за неприпустимо-мляве керівництво оглядовою роботою вигол- 
сити догану;

— вважати за потрібне взяти на громадський буксир відстале 
керівництво названих завкомів і через голову завкомів звернутись без
посередньо до членської маси з листом про розгорнення оглядової ро
боти та найкраще проведення її;

— запропонувати культсектору МРПС в трьохденнпй термін 
скликати вес культактив ФЗМК та культбригадирів клюбів і червоних 
кутків з метою негайного повороту культроботи лицем до профспіл
кового огляду.

Безладдя—на показ.
Завком цегелень непрацездат- 

ний, не справляється із завдання
ми, що стоять перед профорганіза
ціями під третій вирішальний. До
сить підкреслити, що завком ніякі
сінької уваги не ввертав на соц- 
змагання й ударництво.

Ніякої масової культурно-вихов
ної роботи поміж робітників не ве
деться. Трудова дисципліна шку
тильгає. Роботу кидають за півго- 
дини перед гудком.

Завком одірваний од мас, не жи
ве інтересами виробництва, завдан
нями третього вирішального. Біблі
отека майже не працює, бракує 
будь-якої літератури. Нема шкіл і 
гуртків, нема зв'язку з клюбом.

Завком неспроможний скликати 
виробничої наради. Коли вже на
решті й скликали нараду, то з'я- 
вилося обмаль робітників.

Чимало політичних кампаній про
ходять повз робітників цегелень 
черев неповоротність завкому.

На поточному рахункові завком, 
має щось 1500 карб. Між тим, го- 
лова завкому відмовився видати 
культбригаді кошти на передплату 
журналів для читальні.

Треба невідкладно домогтися від 
завкому чіткої роботи, бо інакше 
йому ім'я—творець провалу.

Глезер, Музика, Кравцов.

Марш балачок.
 До олійниці прийшла оглядова 
 бригада, що її вирядила міськпроф- 
 рада. Бригаду зустрінув голова вав- 
 кому такими словами:
 —Я людина нова!

Секретар партосередку замість 
допомогти огляду роботи заходився
співати про «труднощі й не можли-
вість скликати збори в справі ог- 
ляду".

На засіданні завкому після інфор- 
нації бригади про значення огляду 
було утворено бригади в активістів. 
Хоча ми їх гаразд проінструктува- 

 ли—конкретної роботи щось не 
видно.

Десять день одвідувала бригада 
профради олійницю й тільки чула 
одні балачки. Між тим, у роботі 
завкому є що перевірити.

Промфінплан олійниці в січні, 
щодо якісних показників, не вико
нано й масу навколо цього не мо
білізовано. Перевірки соцзмагання 
й ударництва не ведеться. Навіть, 
загальних зборів, присвячених огля
дові профроботи, досі не скликано.

Невже олійниця претендує на пе
рехідний "приз" за слонячі темпи?

Бригада 
профради: Подольська, Галушко, Гама-
 ненко, Будніченко.

ось вона-опортуні- 
стична практика.

Керівники профорганізацій 
будівельників ПО опортуні
стичному поставилися до ог
ляду профроботи. Тричі скли
калося в справі огляду збори 
й лише під останній раз 
зібралося 52 товариша за
мість 700.

Збори обрали трійку на пе
ревірку профроботи. Ця трій
ка повинна була разом з бри
гадою міськпрофради розпо
чати в 15-го лютого роботу. 
Однак, бригада, прийшовши 
об 5-й годині вечора, не поба
чила ні трійку, ні добровіль- 
ців. Почекали ми дві години 
й змушені були розійтися ні 
з чим. Бригада.

Демонструємо кон
кретні наслідки.

Робітниці торбинкарні днями 
затвердили висновки бригади 
з огляду роботи фабкому. Збо- 
ри робітниць визначили рішучі 
заходи, щодо покращання 
профроботи. В основу всієї 
роботи покласти масовість,— 
таку вимогу виставили на збо- 
рах робітниці.

Огляд збільшив число робіт
ниць, що закріпилися за ви
робництвом на третій рік п'я- 
тирічки, викрив перед фабко- 
мом і всім робітничим колек
тивом огріхи профроботи, нав- 
чив як треба їх ліквідувати.

Черне,  Хомутовська, 
Челядінова, Нетрябиць- 

кий, Гершенбліт.

Майже фейлетон.

З фотоапаратом на пляцу.
Комсомольський батальйон—на плівці.

Доповіді, гасла, постанови, рево
люції...

Волею трьохмільйонного комсомо
лу, керованого партією Леніна, все
союзний в'їзд наказав:

— Комсомолець — за військове 
навчання! Опануй військові знання 
й техніку!

Правду кажучи, в кімнатах місь
кого комітету комсомолу—в штабі 
п'ятитисячної комсомолії Зінов'їв- 
щини тільки й чути ділові короткі 
розмови про здыйснення цього важ
ливого наказа з'їзду. Говорили на 
пленумі, на засіданнях бюра, по 
осередках. Дійшли висновку: треба 
утворити разом в ТСО-Авіяхемом 
комсомольський батальйон з міських 
осередків.

Вечероми збираються комсомольці 
під визначені декадою дні до між
спілкового клюбу. Був на початку 
лютого—прорив. Явка надмірно мала. 
Натиснули па всі підойми. Явка 
значно збільшилася. 16-го лютого 
розподілили по роях, частинах, но
тах. Серце раділо: сподіванками про 
регулярне навчання іскрилося серце.

Збігла п'ятиденна в кінематогра
фічною хуткістю. 21-го лютого—

знову навчання. І про це саме 
виїмково—знаменне навчання доз
вольте забрати слово.

...Я прийшов до клюбу об при
значеній годині. Біля столу сиділа 
людина й реєструвала присутніх.

— Навіщо знову складати спис
ка, коли тільки п'ять день тому 
вже склали його?

— Бачте склали, передали й не 
стало...

Буває...Трапляється...Ну, добре,
пробачимо за це...

Нудні хвилини тяглися, наче 
шкапина. Об сьомій наказали ви
ладнатися... Вщух одразу гомін. Ко
лоною рушили на пляц до пам'ят
ника Леніна.

Зупинилися. Повернулися облич
чям до керівника. А мороз кри
жаними губами «цілує" обличчя 
досить відчутно...

— Ви знаєте що таке фронт?
— Ви знаєте що таке фланг?
— Слухайте, поясню...
Послухали. А що далі?..
Далі керівник визначив десяток 

комсомольців, почав муштрувати їх, 
а решті пропонував дивитися. Зви
чайно така метода не дала ніякої

користи; всього не побачили, всьо- 
го не почули.

Збігло пів години. Додумався то
ді керівник визначити командирів 
роїв. Почали й ці командири му
штрувати. Лунала команда: право
руч, ліворуч, кроком руш! Ось і 
все! А командир нашого рою, за
хопившись теоретичними пояснен
нями, повідомив усім:

— Кругом перевертаються через 
ліве плече!

Об восьмій годині вечора керів
ник наказав розійтися. Чути були 
справедливі докори з боку комсо
мольців. Адже, справді то було не 
навчання, а нікчемна біганина 
по пляцу. За це пробачити не мож- 
на!

Ми настоюємо на тому, щоб до 
чергового навчання батальйону кож
ному рою призначили доСВіДЧениХ 
командирів, які б за певною 
програмою навчали комсомоль
ців Тоді не тягтимуться хвилини, 
наче шкапина. Тоді буде міцна 
дисципліна в батальйоні й револю
ції переростуть у справжньо-ко
рисне живе діло. 

Ом. Антоновський.

Дослідний шруф на шахті буро-вугілля "Піонер".

Не покинемо Водельтраму до кінця 
п'ятирічки.

нова хвиля самозакріплення.
Бригада добровільців розгорнула огляд роботи завкому Водельтраму.
Трамвайну бригаду за волячі темпи профроботи нагороджено 

прапором з рогожки. Прийнявши цього «подарунка»—бригада заходилася 
натискувати на всі підойми. Всі групи трамвайної бригади уклали 
між собою соціалістичні угоди й майже всі робітники закрі
пилися за підприємством до кінця п'ятирічки.

В процесі огляду профроботи у вагонно-ремонтному цесі утво-
рено комунку з кращих ударників.

Робітники водогінного цеху одностайно закріпилися за підприємс- 
вом до кінця п'ятирічки й викликали всі цехи Водельтраму, зокрема 
робітників колії, наслідувати цей приклад.

Водогінний цех викликавши на змагання робітників колії, зобов'я
зався допомогти їм піднести профроботи.

Ударники весь час допомагають оглядовій бригаді конкретними 
порадами, скерованими на перебудову профработи.

Бригада: Безрукавий, Машоїц, Галушко, Ставицький, Швець.

винуватці зриву, ВІДПОВІДАЙТЕ!
Фабзавмісцкоми, закликані всіля

ко сприяти готуванню нових кадрів 
профробітників, зразково СприяюТЬ 
зриву цієї роботи. Вони не створю
ють потрібних умов для забезпечен
ня навчання слухачів шостимісячних 
профкурсів, що їх утворила проф- 
рада.

Товаришів, що вчаться на курсах, 
навантажують громадською роботою 
під день навчання, виділяють деле
гатами на конференції, відривають од 
учби.

Курси не домоглися досі звільнен
ня слухачів з роботи на вечірній

зміні. Були випадки, коли ФЗМК ви
голошували догану ударниками за не
відвідування курсів, хоча вони відря
дили цих-таки слухачів на село. Це 
трапилося з т.ОстровСЬКий, відрядже
ним на місяць на село.

Через недбайливість фабзавкомів, 
через гальмування з їхнього боку 
виконання постанов партійних з’їз
дів про підготування профкадрів, з 
курсів одсіялося 42 найкращих слу
хача. Тим-то довелося об’єднати дві 
групи в одну.

Мельман.

Міський робітком спілки нарзв'язок під 
останній час начебто завмер. Роботою це 
хових комітетів він не керує. Щоправда, 
крім цехкому телефонної станції, жоден 
цехком нічого не робить.

Соцзмагання та ударництво здійснюється 
кампанійським порядком. Працівники оголо
шують себе за вдарників, змагаються поміж 
собою, але наслідки змагання нікому не 
вІДОМІ.

Цехові комітети не обговорювали, навіть, 
промфінпляна на 1931 рік. Охорона праці 
спить летаргійним сном. Вона, мабуть, не 
помічає понадурочної роботи, що квітне на 
почті.

Культроботи бракує. Не дарма редколегія 
піднесла культкомісії «орден вола".

Висновок єдиний: профорганізація нар- 
зв'язку не спроможна підхопити іні- 
ціятиву мас і скерувати її на вико
нання бойових завдань третього ви
рішального. Амон.

Захисники рвачів і прогуль
ників.

Робітник млина "Союзхліб" №60 Бон
даренко виявив себе за прогульника. Після 
низки доган його звільнено з роботи. Па 
засіданні РКК розглядали конфлікта, що 
виник у зв'язку з цим. РКК примусила ад
міністрацію сплатити Бондаренкові двох- 
тижневу компенсацію.

За ламання правил внутрішнього ладу 
звільнено робітника Краснюка РКК насто
яла на тому, щоб Краснюкові сплатили 
гроші за два прогуляні дні і відновили його 
на роботі.

Завком не бореться проти рвацьких ух- 
, вал РКК. Адміністрація ж спокійно сила- 
 чує гроші й не вбирається зачинити двері 
прогульникам. Липянський.

Оберемо передових ударників 
до групкому.

Днями мали переобрати груповий комі
тет ЗРЕС'у. Комітет об'єднує 310 робітни
ків та службовців. Останні збори профак- 
 тиву відзначили погану роботу групового 
комітету. Ліквідаторські настрої поперед
нього голови групкому позначилися на спо
віщенні робітників про скликання зборів. 
Тому з'явилося тільки 70 товаришів на 
збори. 

Груповий комітет попереднього скликання 
зразково ловив гав. Голова групкому веш
тався більше в конторі управи електровні, 
ніж завертав на виробництво. Треба домог
тися стовідсоткової явки робітників на 
збори й обрати передових ударників до 
групкому. Фукс.
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СИГНАл ЧЕРВонозоРІВЦІВ НЕ ПОЧУТО.

Залізничники, лікуйте гЛУХОТУ своїх керівників!
ПЕРЕБОРЮЙТЕ траНСПоРТнІ НЕПОЛАДКИ! ВИКРИВАЙТЕ СИМУЛЯНТІВ

і ПРоГуЯЬНИкІВ-ЗРИВАЧІВ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ!
РОЗГОРТАЙТЕ лЕнІНСЬКЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ! ПРИскорюйте 

РУХ ПОТЯГІВ! БЕРІТЬ БІЛЬШОВИЦЬКІ ТЕМПИ РОБОТИ!
З усією більшовицькою завзятістю, нещадно б'ючи по правій практиці, здійснювати відозву ЦК і Раднаркому про залізничний транспорт

Вдарити по опортуністичній практиці.
У відозві Центрального комітету 

партії про залізничний транспорт 
відзначено, що "за основне зав- 
дання масової роботи партійних 
і профспілкових організацій на 
виробництві має бути забезпе- 
чення нового підписання удар
ництва й соцзмагання, перене
сення, Як з промисловости, так 
і в середині транспорту, з од- 
нієї залізниці на другу зразків 
масової роботи та поширення 
їх на весь залізничний транс-
порт особливо в низовій вироб
ничій ланці—цех, група ремон
ту, ремонт колії, роз'їзні бри
гади і т. інш."

Партійна й професійна організа
ції станції Зінов'євське зовсім не 
дбають за виконання відозви ЦК, 
за розгортання Дарницького руху.

Місцевком станції об'єднує всього 
460 чоловіка, а соцзмаганням охоп
лено:- бригадними договорами—59 

чоловіка, індивідуальними договорами 
—286 чоловіка та сім договорів 
складено з іншими станціями. Таким 
чином до соцзмагання залучено 95 
відс. всіх робітників. На перший 
погляд відсоток цілком втішний. 
Але як що придивитися як же зма
гаються залізничнки, то можна 
сказати, що договори-договорами, а 
робота—роботою. Перевірки вико
нання соцдоговорів не ведеться.

Наслідком цього маємо занепад 
труддисципліни на станції, про
гули, спізнення на роботу, по
гане ставлення окремих робіт
ників до  СВОЇХ обов'яЗкІВ. За 
чотири місяці, наприклад, на стан
ції трапилося 55 випадків обриву, 
стоянки в шляху, тощо.

Були навіть окремі випадки, коли 
на чергування не прибували стрілоч
ники, запізнення деяких стрілочни
ків на роботу. В цьому виявили себе 
Грабарь, Мороз, Полтавцев та 
Демура. Вагар Колпаков відлу
чився самовільно від роботи.

Отже ми бачимо, що на станції 
Зіновївське бракує справжнього 
соціалістичного змагання, є лише 
гучні слова.

Керівні організації станції не 
мобілізують маси на покращення 
роботи транспорту. Так відозви 
надзвичайної робітн. конференції чер- 
вонозорівців не обговорено ні на збо- 
рах кондукторів, ні на зборах вагарів, 
що відбулися 22-го лютого.

Ми вважаємо, що це є наЙ-

Машиніст т.ОДАХОВСЬКИЙ—ударник.

Труддисципліна шкутиль- 
гає, цементують погано.
Комсомольська бригада влаштувала 

нічний рейд, щоб виявити, як пра- 
цюють паротяги.

Паротяг № 6476 було взято 
машиністом тов. михайловим піспя 
промивки в депа об 11 годині ночі. 
Виявляється, що правий та лівий 
апарати були розібрані через погану 
роботу слюсарів Дертієнка та Ли- 
сонка.

ПоТЯГ № 784 прибув на стан
цію об 10 год. 20 хвилин, а відпра
вили його лише об пів на першу.

Рейд довів, що із трудовою дис
ципліною на залізниці не все гаразд, 
що якість ремонту паротягів незадо
вільна.

Залізничник.

Організували бригаду.
Фізкультурники станції Зінов'ївське пе 

ребудували свою роботу відповідно до по 
кращення роботи транспорту. Фізкультур 
ники окрім того, що займаються фізкуль 
турою організували бригаду в складі това 
ришів Любюча, Москаленка. кОВАЛИН- 
сЬКОГО, Жердієва для ліквідації  спізнень 
поїздів, прогулів, прискорення маневрової 
роботи паротягів.

Також організовано бригаду, що стежи- 
тиме за порядком на залізниці. До цієї бри- 
гади записалися тт. Пекарський, Лушпа- 
ченко, Ковалимський, Берновек.

Робкорівська бригада:
Бригадир, Лалін Н.

'за ЗРИ8 СУБОТНИКП—ДВ ПРАВ А

новЧвсько для розвантаження 
прибуло 40 вагонів. Того ж 

• .таки дня робітники—вантаж
ники мали відпрацювати су- 
ботицва у відповідь на піхто- 
туваппя інтервенції проти 
СРСР. На суботнпЕ прийшло 
240 чоловіка, але через не
розпорядливість вагонів не бу
ло подано до місця розванта
ження, і отже всій робітни
кам не було чого робити.

Вимагаємо притягнути до 
права винних у зриві cj бот
инка 23-го лютого.

Мосейчуи, Малий, Овча 
рейки, Унцаїицев, Ко
вальов.

гшітіяпс™.
Па станції ЯЛМІШЛІЙ поїзди кза- 

дають незадовільно. Так, 16-го лю
того там склали поїзд № 974 не 
правильно і тому маневрові роботи 
тривали зайвих 40 хвилин.

Через неуважне ставлення було 
поставлено безтор мовний хвосто
вий вагон, чии вірвано роботу кон
дуктору__________ СІльчен ко.

Старий машипіст тов. ОСЇРЯНИН-"
ударинв.___________
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пагонів.
Дужо часто трапляються випадки, що че

рез погано вивантаження вагонів вривається 
роботу залізниці. Так, 18 лютого не можна 
було подати вагону, бо вітка коопгаху пе
ребувала в поганому етані. Снігу не прпбп- 
рають і паротяги пе можуть проходити. До 
вивантаження також погано ставиться ЗРКС, 
Союзхліб, «Червона Зоря».

Кл натура систематично вривав нормальну 
роботу по вивантаженню. Отже треба вжп 
ти найрішучігаих оаходів до шкідників, що 
ставлять гальма на шляху нормальної ро
боту__________________ Бачив.

Годі відставати.
Якщо за 20 днів лютого завдання із йшіезравої робіте 

на залізниці вннзнано на 114 відс, то паротягові бригади 
своє завдання ганебно зірвали, бонн виконали програму сіє 
69 бідс. КондуйтерсьнІ бригади теж саме виненали завдаю 
на 60 відс.

Перестої паротягів з кожним дном збільшуються. Замість 
дозволених перестоїв паротягу на залізниці 20 годин,—паро
тяги часте-густа перестоюють по 30- 35 годині.

Вантажний двір виконав своє завдання на 46 відс.
За причину ганебного зриву в лютому темо велику 

кількість прогулів, йідупад труддисципліни, брав твддзгоие- 
рівництва з боку робітному залізничників а вартім органі
зації. Не досить розгорнуто агітацію арз завдання транспорту 
за теперішнього періоду.

Залізничники годі відставати! Ліквідуйте прорив!

Взнтаиуть сівалки-_____

Піонерська вкладка.
справжнісіньким вияв правого 
опортунізму на практиці, не
бажання партійної та профе
сійної організацій оздоровити 
транспорт, поставити його на 
височінь завдань третього вирі
шального року ПЯТЙрІЧНН

Місячяиа покращеная роботи 
транспорту вже швидко закінчуєть
ся, але досі жодних заходів не 
вжито, щоб використати Його для 
ударної роботи. Залізничника на
віть не зобов\азалися докласти всіх 
вусиль, щоб виконати покладені па 
них завдання. МІСЦЕВКОМ та 
партосередок здають позиції, 
плентаються в хвості.

Робкорівська організація залізни
ці не мобілізувала себе на виконан
ня бойових завдань транспорту. 
Негідник Тагальський підриває 
роботу, розводить паніку, хникає. 
Звичайно, що справжні робкори не 
підуть за Нагальським, а будуть 
боротися ва ліквідацію вузьких 
місць на транспорті.

Рав назавжди на залізниці тре- 
бз покінчити з негнучкістю, нопо- 
воротливістю, нерозпорядливістю, з 
опортуністичною практикою, що 
панує у всій роботі на транспорті, 
у роботі залізничних організацій.

Перлій.

ї Ураховуючи величезне значення 
-транспорту, як однієї з головних 
-ділянок переднього господарства
5 мп яізгшрн, фабркчно-зазод- 
ТСЬКОЇ Сем^р'їЧНИ у відповідь на 
-івідозву ЦЕ партії, ОГОЛОШУЄМО

себе мабілієонанкми на бороть
бу з npspxsaми, на боротьбу 
■за здореанй параш. Ми до- 
е поможемо ліквідувати прорив І8 
і відвантаження сівалок, що стоять 
-навколо заводу.
£
6 21-го лютого перший загін 

ФЗС вирядив бригаду ів 17 
чоловіка ва роботу на заліз
ниці. Піонери вбирали депо, 
чистили колію від снігу. Га
даємо найближчими днями ви
рядити ще кілька бриіад і

’ допомогти чим можемо у ро-
1 боті залізниці.

в Піонерія закликає своїх батьків 
ь мобілізуватися на відвантаження сі- 
s валок до колгоспних ланів, на бо

ротьбу яа покращення роботи тран- 
“спорту.
“ П№рн фабрично заводське!
3 тжрічви К» 22.о
■j
очисгати гуніовкй транспорт

ЫД ЧУЖАКІВ.
В гужовому транспорті комбінова

ного цеху № 1 заводу «Черв. Зоря» 
є багато чужаків, що лише шкодять 
виробництву.

Розкуркулений куркуль Алексеен
ко, що в нього знайдено дома 3 пуд. 
сало, завжди на роботі плачеться, 
що, мовляв, немає чого їсти, немає 
чого надіти.

Колишній куркулякаМаркитан про
повідує:

— «Скоро не буде чого їсти, на 
що нам працювати».

Від Олексієнка та Маркитана не 
відстає Левченко, Ісавв, Швак і інші 
чужаки.

Отже правління трансгужу повин
но негайно переглянути склад пра
цівників гужового транспорту як у 
комбінованому № 1, так і на за- 

. лізниці очиститись від чужого шкід- 
1 ницького елементу. Бачив.Сшдач потягів—ставай залізнична 

—ударник—СТЕПОЗ.
6, ПО УДЙРМУ ВЗЯЛИСЯ Зй РОБОТУ.
J Після сбговсрення відозви ЦК партії про залізничний транспорт ба

гата запізнйчнпнів ЗіновЧдсьиого нзяярєя за ударну роботу по рзнонту* 
Аланию паротягів, вивантаженню вагонів, тощо.

22-га лютого зранну почали приходити ентузіасти для ремонту 
- паротягів. Машиніст Свндзінсьннй разом з бригадою працював на ранонгі 

7 годин.
5 Комсомольська організація виділила бригаду для ремонту в складі 
Т’. Рябононя, Иачуріна, Лушяагяка, Кіріченна та Каблукова Бригада при- 

-> ступила до робатм. Комсомольці викликали на свдізяістичке змагання деко 
. Бобринська.

Паровозні бригади ухвалили в лютому та березні відпрацювати по 
одному даю на ремонті.

Піонерія теж не відстав, надсилаючи бригади для допомоги в ро
боті. V Пекарський.
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кожну гайку, кОЖНУ деталь, на облік 
КОЖЕН ШМАТОК ЧАВУНУ й ВУГІЛЛЯ

Оточити увагою електрозварювальні варстати!

Лицем до електрозварювання.
Країна відчуває тимчасово труднощі в постачанні метали, у по

стачанні заводам сировини. Перед «Червоного Зорею» стоять величез
ні завдання—постачання соціалістичним ланам сільсько-господарських 
машин. Тимчасові труднощі з металом не повинні відбиватися на тем
пах роботи заводу. Ні в якому разі ми не маємо права послаблювати 
темпів збирання сівалок до другої більшовицької весни.

Партійний комітет заводу звернувся до всіх ро
бітників, звернувся до всіх осередків з тим, щоб по- 
силити мобілізацію всіх внутрішніх ресурсів. Заводсь
ка конференція ударників викликала весь робітничий 
колектив повести рішучу боротьбу проти марнотрат
ства енергії, палива, заліза, тощо. Заводська конфе
ренція заявила, що тільки за тих умов, коли кожен 
робітник господарським оком, стежитиме за процесами 
роботи, тільки за умов використання кожного шмат- 
 ку заліза, чавуну—завод впорається з величезними 
 своїми завданнями.

На порядку денному сьогоднішнього дня—електрозварювання. 
Цй величезний чинник мобілізації внутрішніх ресурсів ми не навчи
лися використовувати, ми недооцінюємо його ролю. Численні підпри
ємства Союзу розгорнули великий похід за електрозварювання. Елек
трозварювання дає можливість нам прибрати до своїх рук покидьки 
виробництва. Електрозварювання дає можливість використати весь 
наявний металь. Отже, ми закликаємо технічний відділ та всіх удар- 
ників заводу повернутися лицем до зварювальних машин, до автогену 
до еликтрики!

Треба навколо використання електрозварювання 
зосередити думку інженерів, техніків, майстрів домог
тися того, щоб кожну електрозварювальну машину 
було повнотою завантажено, щоб жодна хвилина не 
загинула, щоб навколо питання підготування кадрів 

електрозварювачів та автогенщиків енергійно вели ро
боту відділ кадрів та адміністрація ковальсько-гні- 
тильного цеху.

Матеріял на цвинтарі.
ОРГАНІЗУЙМО РЯТІВНИЙ РЕЙД.

На майдані валяються шматки Біля заготовного цеху валяються 
заліза, з якого можуть вийти вил-.арукальні лемеші під снігом. Пі
ки до качалок трактирної сівалки, іхто не піклується про те, щоб їх

Еузпя врадила суботника та ви-;врятувати. Тут таки є чимало роз
лучена матеріял, що ввстачив биібитих бульдозерних трибків—пудів 
майже на тиждень. Але на жаль,'з 200 першого нумеру чавуну, що 
ніхто цього не забирає, не знай- його можна було б перетопити, 
шлося досі господаря. Тимчасомі Наведені факти свідчать про те, 
Вукопспілка хотіла було цей на-що адміністративно-технічний пер- 
теріял собі забрати добре, що тов.сопал безвідповідально ставиться до 
Оселедченко категорично наказав'використання метали. Виробничий 
скинути цей матеріял назад з під-сектор завкому та заводоуправа по
від. і винні притягти до від нові дальности

Біля кузні стоїть цілий штабель тих, хто не використовує раціо- 
зааіиа років зо два й ржавіє. Знально матеріял, хто кидає металі 
нього вийшло б 300 валиків. -на призволяще. Черненко.

НА ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮ- 
ВАННЯ.

Довгий час до електрозварювання 
чимало підприємств ставилися з не
довірям. Багато знаходилося муд
ріїв, які запевняли, що з електро
зварювання нічого не вийде. Та на 
ділі бачимо інше: один Електрозва
рювальний варстат може заступити 
чотири-шість нютувальників.
 Наведемо другий приклад, що 
стверджує важливість електрозварю
вання. На одеському взводі зіпсу
вався дізель. Комісія, що оглянула 
дізеля, визнала за неможливе пола
годити його. Однак, інженер фахі
вець з електрозварювання взявся й 
цілком одремоитував зварюванням 
дізеля.

На заводі «Червона Зоря» окре
мі інженери й техніки теж ще до
сі недоброзичливо ставляться до 
електродугового зварювання.

Партійна та профспілкова органі
зації повинні стати на захист 
Електрозварювання, оскільки цей 
спосіб може заощадити чималі су
ми виробництву. Д. Трет'яков.

ПРЕМІЮВАТИ УДАРНИКІВ 
ЕКОНОМІЇ ВУГІЛЛЯ.

Зінов'ївська районна електростан
ція заходилася скорочувати витра
чання палива. Станцію опалюється 
не тільки запроектованою маркою 
вугілля І, але й примішується до 
нього великий відсоток антрацитного 
штибу, відсіву вугілля та шелухи.

В лютому заведено преміювання 
за заощадження палива. Заведення 
преміювання допоможе відзначити 
кращих ударників економії палива.

Спорудження другої водопідготов- 
ної устави дасть змогу живити 
казани виключно чистого водою. Це 
спричинить зменшення витрачання 
палива й продовжить термін вико- 
ристання казана.
 На жаль, приставка палива гу
жем не дає змоги робити сумісь 
вугілля так, щоб спалювання його 
 провадилося виключно на наукових 
 засадах. Осадчий.

Виробники браку 
угроблюють металь.

На тракторній базі помічалося 
з боку майстрів свідоме прихову
вання браву.

4- го лютого нічна зміна в при
сутності майстра Дудника зіпсу
вала близько десятка шатунних 
прогоників. А нам відомо, що кожен 
шматок криці марки МА 4—тепер 
надзвичайно цінний.

На третій зміні тов. Нежевенко 
понівечив кожух задньої напіввісі, 
що коштує 54 карб.

Токар Глєбов допускається весь 
час браку. Його девиз: одною шіст
надцятою менше чи більше—все 
єдно!

5- го лютого зібрався профактив
разом 3 майстрами й твердо ухва
лив повести найнещаднішу бо
ротьбу з приховуванням браку. 
Весь колектив мусить боротися за 
металеві ресурси, за бездоганне ре
монтування тракторного реманенту, 
потрібного до весняної засівкам- 
панії. Точка.

Летаргійний сон господарників- загроза 
будівельному сезону.

Минулий рік дав нам багатющий фінансування, заявки на будівельні 
досвід класичної недбайливости гос- матеріали та інші важливі моменте, 
порганізацій до справи своєчасного g практики минулих років ми 
оформлення угод на проведення будів- переконалися в тому, що господар- 
пицтва. В березні не можна було вики_ замовники починають оформ- 
певно скавати які будівельні роботи ЛЮВ(іТІІ передачу своїх замовлень 
має виконати та чи та організація, будівельним організаціям не на по- 
Справа не обійшлася, навіть, без чатку операційного року, а майже 
втручання прокуратури. під самий рояпал будівельного сезону.

Здавалося б, що па помилках Зрозуміло, що це ламає всі иляяя 
минулого року треба було б повчи- будівельних організацій. Вопи ши
тися й справжньо по діловому пос- бавлені вмоги виправдати остаточно 
тавитися до справи будівництва C80j- промфінпляни. Все це зле 
поточного року. „ позначається па своєчасному закріп-

ІІа превеликий жаль, справа сто-ленв{ робітної сили. Брак угод на 
їть інакше. Іосподарчі організації будівництво та відомостей про міс- 
сплять летаргійним сном байдужости цЯ будівництва позбавляє будівельні 
й недбайливости. організації вмоги використати зимо-

Справу виявлення об’єктів будів- ви^ час иа перевіз будівельних ма- 
ництва обговорюється ще з червня теріялів місцевого значення, що су— 
1930-го року. Обговорювали її на перечить постановам про викорис- 
засіданнях бюра партійного комі“ганвя транспорту до початку засів- 
тету, па засіданнях президії міської Еампанії. 
ради, обговорював будівельний ко- .и. ’ J „„ _ , , Факти сигналізують про те, щокітет, втрутилася знов до справ 3 • „’ . 1 .. арикрі помилки минулих років зно-прокуратура, але госпоріанізацп1 ‘ н . .. • . . *’Jl ’ 1 ву чають місце. Партійні та радян-
досі мовчать. ські органи повинні рішуче розбур-ІІляп будівництва по місту та г ‘ АJ ... . кати госноргацізаци, що заснули,району ва поточний рік орієнтовно . 1 . . ’ J ’1 3 . „а бо вже Лічені дні лишилися до бе-Z^міяьйвиів Жткаі: рвввя й *бв и“ві р"3"

ц» суму треба буде “о'‘аІИ бїАівельві |,<,б,,т“- 
скорегувати, враховуючи джерела Я. ГасЯНенКО.

150 БРАКОВАНИХ ПЛЯНОК
Кузня «Червоної Зорі» слабо бо-на мову чисел скажемо: 150 ПЛЯ- 

реться проти браку. Наприклад на-нон ПІШЛИ 3 брак.
різали в кузні плянки для гальм, а Треба посилити боротьбу проти 
поміж них бракованих більше, віжтпх, хто нівечить цінний матеріял, 
годящих. Перекладаючи цей факт|хто виробляє брак замість доброя

кісних деталів. Д.

БЕРЕЖІМО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ.
ЗРЕС ще не бореться за ощадне   пощастить.

витрачання енергії. Наприклад, у 
казановому цесі можна було б ско
ротити горіння лямп. Та ба—лям- 
пи не почищено, в абожурах пов
но вугільного пороху.

В машинному та інших цехах над
мірно велика кількість лямп. Всі 
вони горять тому, що тут вимика
ча розраховано на 5 лямп. Хочеш 
засвітити одну-дві лямпи—ніяк не 
НОРМИ ВИТРАЧАННЯ ПАЛИВА— 

ДОВЕСТИ ДО ВАРСТАТУ.
Зі дня відкриття районної елек

тростанції адміністрація ніяк не 
спроможеться довести до варстату в 
казановому відділі норми спалю
вання вугілля. Норми досі нікому 
не відомі, щоправда, може за ви
нятком техперсоналу. Палівничі, не 
знаючи норм, витрачають паливо 
на темну.

Адміністрація раніш було взяла
ся до заощадження палива. Вона 
застосовувала спалюванння низько
сортного палива. Наприклад, змі
шувало було вугілля виходячи з 
такого розрахунку: тоще—28,5 відс 
сумісі, штибове—28,5 відс, луш- 
піпня від насіння—28,5 відс., од- 
сів від вугілля 15 відс. На преве
ликий жаль, питання застосування 
подібної сумісі не популяризовано 
поміж робітників.

Палівничий.

За винятком інженера Осадчого 
ніхто на ЗРЕС'і не турбується за 
те, щоб марно не витрачали вугіл-

 ля. Підчас його чергування економ
но витрачається електроенергію.

 За грубими підрахунками можна 
було б заощадити близько 70 крб.

 на місяць тільки по одному відділу 
якщо не палити марно електрику.
 Сторонній.
 ПОКАЗОВИЙ ЕФЕКТ.

Передкове кермо—«вузьке місце» 
під укомплектування машин. На 
майдані лежало безліч покидьків 
труб. Механічний 2 почав з‘єд- 
нювати шматки рур для виготов
лення керма, але потрібного ефек
ту не домігся. За пропозицією тех-  
ніків цеху цю роботу переведено на 
зварювання за допомогою зварю- 
вальних машин. І тепер з великим 
успіхом вварюється кермо.

ДИВІТЬСЯ В ОБОЄ!
В комбінованому цесі №1 помі

чаються випадки крадіжки палива. 
Об 6 год. ранку спіймано грубницю 
Гончарову в відром конусу. Скла
дено акта, але інших заходів не 
вжито.

Треба повести боротьбу проти 
розжалування палива, а також за 
раціональне використання його. 
Адміністрації цеху й профоргані
зації на цій ділянці роботи безліч.

Б. Грановський.

ВИНУВАТЦІВ РОЗТРАТИ ME- 
ТАЛЮ-ДО ПОРАВА!

Комбінований цех №1 не 
може пишатися з мобілізації 
металевих ресурсів. Біля ко- 
мори Корсунського валяють
ся прогоничі різних розмірів 
без діла. Тут таки гине не 
один десяток терпугів, потріб- 
них виробництву.

Треба негайно утворити ко
місію, що переглянула б усі 
матеріяли, які валяються бі
ля комори й використала їх 
за призначенням: непотрібний 
металь ми повинні без будья- 
кого одволікання передати руд 
металторгові. За демобіліза
цію металевих ресурсів тре
ба винуватців відчутно стьоб
нути. Л.Л.

 Головотеси гублять 
варстати.

Заводові потрібні електрозварю- 
вальні варстати. Вісім місяців тому 
закупили їх і раптом один варстат 
зник.

Шукали по всіх цехах—не могли 
знайти. Днями начальник інстру- 
ментальського цеху тов. Науменко 
випадково викрив в одній з комор 
під сміттям запакованого ящика 
Виявилося, що в цьому ящиков 
лежав загинулий електрозварюваль
ний варстат.

Хто ж відповість на таке безгос
подарне ставлення до цінного устат
кування, що надходить до заводу?

Юрченко.

Минулий рік дав нам багатющий
 досвід класичної недбайливости гос
порганізацій до справи своєчасного 
оформлення угод на проведення будів
ництва. В березні не можна було 
певно сказати які будівельні роботи 
має виконати та чи та організація. 
Справа не обійшлася, навіть, без
втручання прокуратури.

Здавалося б, що на помилках 
минулого року треба було б повчи- 
тися й справжньо по діловому пос- 
тавитися до справи будівництва 
поточного року.
На превеликий жаль, справа сто-
їть інакше. Господарчі організації 
сплять летаргійним сном байдужости 
й недбайливості!.
 Справу виявлення об'єктів будів
ництва обговорюється ще з червня 
1930-го року. Обговорювали її на 
засіданнях бюра партійного комі
тету, на засіданнях президії міської 
ради, обговорював будівельний ко
мітет, втрутилася знов, до справ 
прокуратура, але госпорганізації 
досі мовчать.

Плян будівництва по місту та 
району на поточний рік орієнтовно 
зверстано в сумі близько ВІ- 
СІМ мільйонів карбованців: 
звичайно, цю суму треба буде ще, 
скорегувати, враховуючи джерела

фінансування, заявки на будівельні 
матеріяли та інші важливі моменти.

З практики минулих років ми 
переконалися в тому, що господар
ники—замовники починають оформ
лювати передачу своїх замовлень 
будівельним організаціям не на по
чатку операційного року, а майже 
під самий розпал будівельного сезону. 
Зрозуміло, що це ламає всі пляни 
будівельних організацій. Вони поз- 
бавлені змоги виправдати остаточно 
свої промфінпляни. Все це зле 
позначається на своєчасному закріп
ленні робітної сили. Брак угод на 
будівництво та відомостей про міс
ця будівництва позбавляє будівельні 
організації змоги використати зимо
вий час на перевіз будівельних ма
теріалів місцевого значення, що су
перечить постановам про викорис
тання транспорту до початку засів- 
кампанії.
 Факти сигналізують про те, що 
прикрі помилки минулих років зно
ву мають місце. Партійні та радян
ські органи повинні рішуче розбур
кати госпоргацізації, що заснули, 
бо вже лічені дні лишились до бе
резня й треба бути напоготові роз
почати будівельні роботи.

І. Гасаненко.

Кузня «Червоної Зорі» слабо бо
реться проти браку. Наприклад на
різали в кузні плянки для гальм, а 
поміж них бракованих більше, ніж 
годящих. Перекладаючи цей факт

на мову чисел скажемо: 150 пля- 
нок пішли в брак.

Треба посилити боротьбу проти 
тих, хто нівечить цінний матеріал, 
хто виробляв брак замість доброя
кісних деталів. Д.

На майдані валяються шматки 
заліза, з якого можуть вийти вил- 
ки до качалок тракторної сівалки.

Кузня врадила суботвина та ви- 
лучила матеріял, що вистачив би 
майже на тиждень. Але на жаль, 
ніхто цього не забирає, не знай- 
шлося досі господаря. Тим часом 
Вукопспілка хотіла було цей ма- 
теріял собі забрати добре, що тов. 
Оселедченко категорично наказав 
скинути цей матеріал назад з під- 
від. 

Біля кузні стоїть цілий штабель 
заліза років зо два й ржавіє. З 
нього вийшло б 300 валиків.

Біля заготовного цеху валяються 
кpyжальні лемеші під снігом. Ні
хто не піклується про те, щоб їх 
врятувати. Тут таки є чимало роз
битих бульдозерних трибків—пудів 
з 200 першого нумеру чавуну, що 
його можна було б перетопити.

Наведені факти свідчать про те, 
що адміністративно-технічний пер
сонал безвідповідально ставиться до 
використання металю. Виробничий 
сектор завкому та заводоуправа по
винні притягти до відповідальности 
тих, хто не використовує раціо
нально матеріал, хто кидає металі 
на призволяще. Черненко.



Зінов'ївськ. філія Держбанку  повідомляв, що взв'язку в ліквідацію Компаніївського 
району—Компаніївський Райсельбанк ліквідовано в  
20 лютого в. р. З цього часу фінансування колгоспів 

та інших установ буде перенадиться безпосередньо 
Зінов'єською філією Держбанку.

Всі установи, організації та особи, що мають претензії до 
вол. Компніївського Райсельбанку повнені заявити Зі- 

нов'ївській філії Держбанку.
Керуючий Держбанком Волович.

ЗІНОВ'ЇВСЬКА ФІЛІЯ
Всеакраїнської Авто-Моторної школи

ім. тов. ЛОЗОВСЬКОГО, 
ОГОЛОШУЄ набір до школи 500 учнів до 1/111*31 р. 
Прийом буде провадитися виключно через УППР, за кла
совим принципом, а саме: дітей робітників, вихованців 
дитбудинків, дітей кол. політкаторжан та заслано-поселен- 
ців, дітей інженерно-технічного складу підприємств або 
будівництва, дітей постійних робітників радгоспів, батра
ків, дітей членів робітничої кооперації, працюючих по 
спільних майстернях, дітей службовців, колгоспників, бід
няків та середняків, а в разі недостачі вказаних кате
горій—також дітей кооперованих вустарів-поодиночек та 

інших напівпролетарських категорій населення.
Прийматися до школи будуть підлітки зрістом з 14 до 
16 років (в окремих випадках до 17 років) з освітою від 

4 до 7 груп.
До заяв треба додавати: 1) довідку про рік народження, 

2) довідку про соцпоходження, 3) довідку про освіту. 
Медогляд учнів буде провадитися при школі.

Курс навчання в школі для закінчивших 4-5 груп—3 роки 
для закінчивших 6-7 груп—2 роки.

Основне завдання школи—підготувати кваліфікованих ро
бітників по автомоторній справі, отаких кваліфікацій: 
слюсарна, товарна, електро-мотажна, бляшано-мідяна, 

дерево-подеревочна.
Матеріально учні школи забезпечуються, згідно існуючих 

законоположень про ФЗУ.
Адміністрація Авто-Моторної школи звертається з прохан- 
ням до УППР, секції наросвіти, інспекції праці, міському 
ЛКСМ та до профорганізацій,—взяти саму активну участь 
з справі набору учнів, щоб до 1-го березня ц. р. забез
печити на всі 100 відс. набір в 500 учнів та підготувати 

до 1 травня—набір в 1000 учнів.
Адміністрація школи.

6 "СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ НАСТУП"

TEAТР."Кадри"
Гастролі української державної драми.

Після дешевенької продукції— 
оперети—вистава "Кадри" в місь
кому театрі ім'я Шевченка колек
тивом укрдерждрами, безперечно, 
притягує увагу робітничого гля
дача.

Насамперед, про саму п'есу. Вона 
надзвичайно актуальна, співзвучна 
сучасним завданням боротьби за- 
кадри нових пролетарських фахів- 
ців. І. Микитенко—автор п'єси 
"Кадри" зумів показати всупереч 
Констянтинам Терехіним справжньо 
класово-цінних людей в радянського 
ВИШ'у.

...Вони прийшли з     шахт, млинів 
і села на самому початку відбудов
ного періоду й взялися до учби. 
Вони прийшли—сини пролетарів і 
бідноти, партизани, що власними 
руками робили пролетарську рево- 
люцію, переборювати труднощі на 
шляху розв'язання проблеми кадрів 
Тип борця й тип обивателя— боя
гуза надзвичайно вдало змальовано 
в п'єсі контрастними фарбами.

Боротьба за кадри є складова ча- 
стина загального процесу класової 
боротьби. Саме тому перед гляда
чем наочно розгортається опір 
клясово-ворожої професури, що 
вважав:

— Той хто ще не втратив по
чуття людської гідности, не пови
нен навчати голодранців.

Робітничий глядач чує ворожий 
зойк, чув й те з якою силою про- 
летарське студенство-ректор-біль-
шовик заглушать 
сичання агентівбілогвардіЙщини.  

П'єса «Кадрі» відбиває процес 
рішучої чистки ВИШ'ів від воро
жою елементу, що прошиваються 
до них. Студент Смола—в минулому 
надхненник єврейських погромів, при
тиснутий ПОДІЯМИ ДО СТІНКИ, ро3- 
криває своє справжнє клясове облич- 
чя. Йому немає місця в лавах но- 
вих радянських фахівців.

За те «вуркаган» Костя, що під 
дитячі роки за копійки чистив ка
зани пароплавів стаючи за поміч
ника- палівничого студенського гур
тожитку, готується вступити до 
робітфаку.

Секретар партійної групи Терен— 
тип справжнього бадьорою більшо
вика, що штурмував неминучі 
труднощі, не шкодуючи свого здо- 
ров'я. Він помер від сухоти на пe- 
редодні самого випуску. Трагізм цього 
моменту досить чітко відбито у 
виставі.

Заключний акорд п'єси—кадри, 
випущені з ВИШ'у їдуть до шахт 
заводів, віддаючи свої молоді сили 
й знання на творче будівництво, їм 
на зміну прибувають теж молоді 
пролетарі штурмувати висоти науки 
й техніки.

П'єсу "Кадри» мусять бачити 
широкі кола пролетарів студентів і 
трудової інтелігенції Зінов'ївщини. 
Цю, безперечно, змістовну виставу, 
не зважаючи на окремі огріхи—у 
виконанні вдало подає глядачеві 
колектив української держдрами, 
що став на шлях функціонального. 
театру.

Ом. Ан., Є. Перлін.

БУДУЄМО НАШІ РАДЯНСЬКІ ДИРИЖАБЛІ.
На загальних зборах паРтосередку|Тут же таки на дирижабль «Клим 

та комсомольського осередку рай-» Ворошилов» внесено 11 карб, 
коопінспілки вислухано доповідь про! Тов. Б-»кіа вніс 3 карб., т. т. Рук- 
ХШ-ті роковини Червоної армії. берг, Кушанівська, РезІїсьниЙ, Гу-

— Кожен комуніст, кожен комсо г.тїнєьикй, Ходорс»сьпим, Мургвчии, 
молець повинен вивчати військову.;БабвИІв Т8 ЄТС>^Ж8УК£ внесли по 
справу, так постановили збори 1 карб.

Секретаріат Зінов'євської міськради повідомляє, що 
на підставі постанови ВУЦВК'у та РНК УСРР, від 3 го 
лютого 1931 року—Компаніївський райвиконком ліквідо- 
вано 20 лютого ц.р.; з цього часу керівницто сільра- 
дами кол. Компаніївському району здійснюєтся безпо- 
середньо Зінов'євською міськрадою.

Всі установи, організації та особи, що мають пре- 
тензії до кол. Компаніївського райвиконкому, повинні 
заявити про це до фін. бюджетної секції міськради.

Секретар Зінов'євської  
міськради Євдокімові. 1—3.

Повідомлення.

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ 
КОМІСІЇ МК ЛКСМУ

26-го лютого, об 3-й год. дня від
будеться засідання приймальної ко- 
місії МК ЛКСМУ. На засідання по
винні прибути члени комісії т. т. 
Овчаренко — (43 полк) Маченистов, 
Матвеєнко та Дзюба ("Черв. зоря").

Викликається секретарів осередків 
друкарів, технікуму комосвіти, цукер
кової фабрики, інкубаторного заводу, 
водельтраму, радгоспу "Черв. Зоря", 
місцтрану, олійниці, «Більшовика- 
нархарчу та будівельного технікуму.

Голова приймальної комісії— Третяков. 

Завтра 26-го лютого об 6 г. вечора 
в кабінеті КДР відбудеться нарада 
ватажків юних піонерів міста та села.

Явка всіх ватажків обов‘язкова.
Міськбюро КДР.

Сьогодні, 25 лютого о 6 год. вечора в 
приміщенні театра відбудеться  засідання  
худради. 

явка для членів худради обов'язкова та 
своєчасна.

 Сьогодні, 25 лютого, об 6 год. вечора в 
кабінеті партробітника МОК відбудеться 
заняття семінару іі керівників початкових 
партшкіл. Всі керівники повипні прибути 
обов'язково.

Персонально викликаються  такі тт. На- 
заренко—ІНО, Клименко—наросвіта, Гольд 
фельд—друкарня, Вишневська — наросвіта, 
Сорель та Скляревський— нарсуд, Гаренко- 
індустр. технікум. Лазаренко, Антецький 
ЦРК, Письменний—електр. станція, Про 
хоренко- цукеркова фабрика, Маляренко— 
міськрада.

Попит на робсилу
на 25 лютого.

Треба: перукарів — 1, рахівник-діловод 
знайомий з латинською мовою—1.

Викликається: Кордон Є. Д.

Підлітки, які приняті до автомоторної 
школи повинні сьогодні 25 лютого об 10-й 
год. ранку з‘явитись на медогляд до школи 
по вул. Гоголя № 52. 
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Ганьба дезертирам
Протягом січня в 1 радлікарні дезерту- 

вало два лікарі- Бердичевська та Чер- 
нявкер. Бердичевська примостилася на по
саді в Одесі.

Загальні збори співробітників лікарні 
ганблять дезертирів та виключили їх 3 
членів спілки. У Бердичевської ухвалено 
відібрати забірну книжку та повідомити про 
це на місце теперішньої роботи.

А.Крангач.

На загальних зборах партосередкУ 
та комсомольського осередку РАЙ- 
коопінспілки вислухано доповідь про! 
ХШ-ті роковини Червоної армії.

— Кожен комуніст, кожен комсо- 
молець повинен вивчати військову.; 
справу, так постановили збори

(Тут же таки на дирижабль "Клим 
Ворошилов» внесено 11 карб.

Тов. вніс 3 карб., т. т. Рум-
берг, Кушанівська, Рейнський, Гу- 
мвнський, Ходоровський, Муравчик, 
Бабенко та Стороженко внесли по 
1 карб.


