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ТРИДЕННИК ПЕРЕВІРКИ Г О

П овною х о д о ю - н а з у стр іч
"Н а с т у п н а ве сн ян а засівна к а м па н ія вим агає т р а к т ор

ного рем а н е н ту . 6000  т р а кт ор них  с ів а л ок зобов'я з у є ть с я  
д а ти  з а в о д  Будем о сп о д ів а ти с я, щ о це зобов'язання р о б іт 
ники "Че р в о н о ї Зорі" п о -б іл ь ш о в и ц ь к о м у  з д ій с н я ть ».

"Правда" 24-ІІ.

ЗОБОВ'Я ЗА Н Н Я  ВЗЯТІ П Е Р Е Д
М ІЦ Н ІШ Е  Н А Т

6000 тракторних сівалок на соціялістичні
лани.

По-більшовицькому здійснити це зобов'язання.
Зінов'ївське 21 лютого.

Своєчасний сигнал " Правди" про відставання "Червоної 
3орі" у виконанні програми з виробництва тракторних сівалок 
нами підхоплено. СКЛИКАНА З ЦЬОГО ПРИВОДУ НАДЗВИЧАЙНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ УДАРНИКІВ ЗАВОДУ "ЧЕРВОНА ЗОРЯ" В 3І-
НОВ'ЇВСЬКОМУ ВІД ІМ'Я 13 тисяч робітників  та адмінтех-
ПЕРСОНАЛУ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ ПОВНОТОЮ ЗДІЙСНИТИ ЗАВДАННЯ 
ДО ВЕСНЯНОГО ЗАСІВУ -Д АТИ ПОНАД 6000 ТРАКТОРНИХ СІВА
ЛОК НА СОЦІЯЛІСТИЧНІ ЛАНИ.

Скликаємо батальйони ентузіастів—ударників  другої 
більшовицької весни Організуємо масовий похід по мобіліза- 
ції внутрішніх ресурсів. Звернулася до робітників залізнич- 
ників із закликом забезпечити більшовицьку сівбу.

Президія надзвичайної конференції
заводу " Червона Зоря".

Редакція «Правди» відзначає хуткий відгук робітників 
заводу "Червона Зоря" .

Наступна весняна засівна кампанія вимагає тракторного 
реманенту. 6000 тракторних сівалок зобов'язується дати за- 
вод. Будемо сподіватися, що ці зобов'язання робітники «Чер
воної зорі» по більшовицькому здійснять.

Завод "Червона Зоря" , що був весь час в перших ше
регах кращих підприємств, повинен і зараз здобути пере
дове місце.

Ширше похід за економію палива!
Будівництво електростанцій в 

СРСР зросло втричі проти довій- 
ськового часу. Через електрифіка
цію, через енергетику ми поліп
шуємо й полегшуємо працю робіт
ників і селян, ширше торуємо 
шлях до нового.

Комсомольський осередок ЗРЕС' у, 
включившись в похід за економію 
й здешевлення електроенергії , ста
вить питання про раціональне ви
к ористання палива-вугілля та наф
т и - не лише на ЗРЕ С' і, але й за
кликає всі комсомольські осередки 
міста наслідувати приклад комсо
мольців ЗРЕС ' у

Не відсуваючи справи на задки, 
всі осередки мусять опрацювати 
питання про практичну участь в 
поході за вугілля та нафту.

Зараз ще багато підприємств ви
трачають величезну кількість ву
гілля та нафти за малого коефі
цієнту корисної роботи.

Осередки мусять поставити 
питання про перехід всіх та
ких підприємств на змінний 
струм районної електростанції 
Цим буде скорочено витрати 
палива.

Головну увагу треба звернути 
на економію електроенергії, звести 
до мінімуму зайві витрати. На 
зборах по житлокоопах треба по
ставити питання про зменшення 
витрачання електрики, організува
ти змагання на економію світла.

Комсомольський осередок 
ЗРЕС'у.

" Сіємо всією клясою "
Садовники допомагають під-  

шефному колгоспові.
—  За сівбу відповідаємо й

МИ— так одностайно схвалили ро
бітники силоцеху вислухавши ін
формацію про готування до сівби в 
підшефному колгоспі.

У колгоспі не все гаразд. 
Нещодавно робітники цеху ви 
явили там чимало куркуль
ських махінацій. Правління з 
куркульських підголосків за- 
арештовано. Колгосп лише за
раз спинається на ноги.

Збори схвалили відрядити на до
помогу колгоспникам ремонтну бри
гаду, придбати літературу для чер- 
вового кутка колгоспу, налагодити 
там радіо.

Бригаді наказали організу-
вати бідняцький актив та ви
турити куркульський елемент 
з лав колгоспних.

Друга біль шовицька сівба мусить 
покласти кінець куркулям й за
вершити суцільну колективізацію
села.

Бригада робкорів: Сліпченко, 
Твердоступ, Михайлов, Сметана, 
Березовський.

24 лютого. Збори 
комсомольців сило
цеху.

Нетерпляче чека
ють комсомольці ос
таннього питання—  
"мобілізація внутріш
ніх ресурсів".

—  Слово має весь 
осередок —  оголошує 
голова зборів. За
мість схвалювати 
резолюції, яких і без 
наших багато, ру
шаймо на суботник 
з мобілізації ресур
сів.

Заздалегідь приго- 
товлено місця, чітко 
розташовано сили.

До 6 годин 30 хви-
лин перевернули весь 
цех.

Зібрано б а га то  
брухту жовтої та 
чорної міді, зібрано 
й відремонтовано з 
розкиданих частин 
50 штук патронів, 
70 придатних лямпо- 
чок, 20 пробок, 350 
ізоляторів, багато 
дроту.

Весь цей матеріял 
гинув позакутках на 
становищі брухту, а 
для роботи випису- 
вали новий. КОЛи не 
було нового, говори- 
ли спокійно:

—  Нічим робити.
Другий комсомоль- 

ський суботник вряд- 
жаємо по всьому за- 
воду для мобілізації 
дроту, що його зараз 
не вистачає

Робкорівська ком
сомольська бригада 
силоцеху: Михайлов, 
Сметана, Березов- 
ський.Хто

переможе?
ДО КОМСОМОЛЬЦІВ ЗРЕС'У ТА 

ВОДЕЛЬТРАМУ.

Комсомолія всього Радянського 
Союзу активно допомагає партії в 
боротьбі за п 'я тирічку в чотири 
роки.

Розвинулася на всю широчінь 
боротьба за енерегетику. Треба за 
найменшої витрати енергії до
сягти найбільших наслідків, всіма 
засобами економити електроенергію 
та паливо.

Ленінський комсомол взяв шефст
во над електроенергією. В цій ро
боті повинні вести перед ми  
осередки, що безпосередньо 
зв'язані з виробництвом та спо- 
живанням електроенергії.

Комсомольці силового цеху заво
ду „Червона Зоря"  викликають вас 
на соціалістичне змагання з еко
номії енергії.

Умови:

Домогтися якнайшвидшого пере
ходу топок на буре вугіл
ля Зінов' ї вщини.

Досягти зменшення витрати па- 
лива на 20 відс.

Економ ити  електроенергію. 

Зобов'язуємося:

Пильно стежити за елект
роустаткуванням. Жод
ного перестою ми не 
п рипустимо.

Мобілізувати внутрішні ресур- 
си  - мідь, дроти, паливо.

Комсомольський осередок 
силового цеху.

ВЧІТЬСЯ В ГРОМОВА.
Нещодавно в ливарні «Ч ервоної Зорі» раптом виключили елек- 

троенергію. Зупинилися вентилятори.
Інженер Адамський, вбачаючи загрозу вагранкам, настоював 

перед майс тром Громовим, щоб вагранки було вибито. Громов не 
погодився, вважаючи, що справу ще можна врятувати.

— Д іла не буде- н астирливо твердить Інженер.
Коли дали струм, тов Громов розпорядився відчистити й пу- 

с тити вент илятори. Вагранки загули. За півтора години пішов 
чавун.

Твердість досвідченого майстра, старого в иробничника т ов. 
Громова перемогла і врятувала виробництво від збитків.

З цього прикладу мусять вчитися т і,  х т о по справжньому 
прагне чіт ко го й твердого керівництва цехом.

Р обкорівська бригада: Соловйов, Омельченко,  Ш ліфштейн.

РОБСЕЛЬКОРІВСЬКІ БРИГАДИ
ПАРТОСЕРЕДКИ, СІЛЬРАДИ, КОЛГОСПИ! НЕГАЙНО ВИП Р

Розпочали перевірку.
Редколегія та селькори М асля- 

никівської сільради розгорнули 
широку роботу по перевірці готу

вання до весняної засівкампанії. 

Селькори послали бригади до окре

мих колгоспів, щоб на місці пере
вірити їхню роботу.

На сьогоднішній день редколегія 

стінгазети має цінний матеріял, 

який характеризує перебіг готуван

ня до весни по Масляниківській 

сільраді. На 1 березня редколегія 

випускав спеціальну стінну газету, 

присвячену трьохденнику перевір

ки.

До перевірки залучено також 

актив колгоспників.

Селькорівська бригада.

НЕМАЄ ПОГОДЖЕНОСТИ.
Обознівські організації готу

ються до весняної сівби не 
колективно, а кожна окремо. 
Немає погоджености в роботі 
сільських організацій.

Так, комсомольська органі
зація працює сама по-собі, а 
правління колгоспу «Новий 
світ» саме по собі. Комсо
мольці розбилися на бригади, 
щоб зустріти весну по-більшо- 
вицькому, але управа кол- 
госпу на комсомольські 
бригади зовсім не зважає

Журавленко

Підготувалися
Артіль "Ч е рвон и й  кол ос ", В.-Ма 

това до сівби. Правління артілі в цілому

Підчас перевірки вияви
ком справні, посівматеріял очище 
бригадах та по кожній галузі роб

Колгоспники з артілі «Червоний 
сил, щоб відбути другу більшовицьку

ДИВЛЯТЬСЯ КРІЗЬ ПАЛЬЦІ.
Якщо спитаєш у керівників кол- 

госпів Веселівської сільради, як у
них справа з готуванням до сівби, 
то завжди почуєш відповідь: - У нас 
майже все напоготові.

Але, якщо роздивитися докладніше, 
то побачимо, що справа  далеко не 
так. Страховий фонд ще не весь 
зібрано, зерно не прочищено та не 
обмінено на чистосортне. Фуражу 
для коней майже немає. Колгоспни
ків не розподілено по бригадах, так 
само не розподілено обов’язки по
між окремими бригадами. Вози теж 
ще не відремонтовано.

Партосередок та сільрада дивлять
ся крізь пальці на таке становище.

Бригада.

ЧЕКАЄМО НА СПРАВЖНЮ 
ДОПОМОГУ.

Робітничий колектив ЗРЕС' у дещо 
вже зробив для свого підшефного 
с ела М атронівка В справі готу
вання до весняної сівби. В Матро
нівці відремонтовано всі плуги та 
пукери, виділено робітників для 
перевірки готовности до сівби, тощо.

Але цього всеж мало. Профорга
нізації ЗРЕС'у  повинні надіслати 
до свого підшефного села спеціяльн.  
бригади, щоб остаточно допомогли 
в готуванні до другої колгоспної 
весни. Ігн ат 'єв .
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готовности дО СІВБИ.

ч б ільш овицькому зас іву!
РЕД Л И Ц ЕМ  БОЙОВОї " П Р А В Д И "  П ЕР ЕТВ О Р И М О  Н А  М АШ ИНИ.
Т И С К  У Д А Р Н И К І В  К О М ПЛ Е К Т У В А Н Н Я !

КОМСОМОЛЬЦЯМ СИЛОВОГО ЦЕХУ.

В ик л ик п риймаємо.
Своєю чергою ставимо такі умови: комсомольський осе- 

редок силоцеху мусить організувати соцзмагання між по- 
заштатними монтьорами. В основу змагання покласти догляд 
за тим, щоб мотори не працювали зайво чи на холосту.

Виділити бригаду для щомісячного огляду частин варста 
тів та машин, які працюють від трансмісій, бо засмічення 
машин створює зайве навантаження на мотор.

Своєчасно виключати електрику в дворі, бо часто там 
електрика горить до 10 годин ранку, тобто за денного 
св ітла . КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ЗРЕС'У.

Чуєте ливарники?!
Ливарня " Червоної Зорі" 

й далі гальмує комплектуван
ня. Дірки в козирках для пе
редов и х висів надто малі, до- 
водиться ї х розточувати і це 
займеє багато часу.

Щодня 5- 6  робітників си
дять і розточують дірки—  
виправляють байдужість та 
неповоротність керівників ли
варні.

Невже трудно просто пос- 
тавити більші шашки до опок? 

Джемко, Кучбарський.

Тип „другорічника" до- арх иву

Академічні й виробничі завдання школи ФЗУ "Червоної Зорі" буде 
здійснено.                                                                        Бадьян.

У  з а т ін к у
СЛОВО ДО ВИРОБНИЧОГО СЕКТОРУ ЗАВКОМУ "ЧЕРВ. ЗОРІ" .

Порівняно до уваги, якої надають 
цехам та виробничим ділянкам за
воду - цехові контори, рахівничий та 
обліковий апарат весь час лишають 
у затінках.

Ц е х и  " Червоної Зорі" по 
удар ному борються за пром- 
фінплян, змагаються, шукають 
нових метод і можливостей. 
Цього зовсім бракує відділам 
та конторам. Холодок, байду
жість безвідповідальність, низь
ка труддисципліна, а подекуди 
й справді слонячі темпи—така 
основа невтішної характери
стики нинішнього стану кон
тор та відділів.

Які з цього наслідки? Ш тати ве
личезні, а роботи немає, робітний 
день недовантажено, звітність та 
облік хронічно відстають.

Вихід в тому, щоб подбати, 
про труддисципліну в конто- 
рах, вигнати з-за конторських 
столів всіх ледарів та  чужаків, 
не менше як раз на декаду 
скликати виробничі наради 
працівників обліку.

Виробничий сектор мусить 
подбати про організацію бри- 
гад-комунок з рахівничих пра 
цівників по відділах та конто- 
рах, широко розвинути соц- 
змагання поміж цими брига- 
дами. 

новий загін на фронті
комплектування.

У фарбарно - збірному  
цесі на анкерних сівалках 
зформовано батальйон 
ударників більшовицького 
засіву.

Батальйон вже став 
до роботи. 30  ударників 
працювали 3 з  пол. годи
ни на комплектування  
анкерних сівалок.

Бригада робкорів фар- 
барно-збірного цеху.

І ПЕРЕВІРЯЮТЬ ГОТОВІСТЬ КОЛГОСПІВ ДО ВЕСНИ
ВИПРАВТЕ ВИЯВЛЕНІ НЕДОЛІКИ. ПРИСЛУХАТИСЯ ДО ГОЛОСУ РОБКОРІВ ТА СЕЛЬКОРІВ.

лися добре.
,  В.-Мамайської сільради, ц ілком го- 
в цілому своєчасно почало готуватися .

виявилося, що сівалки, пукери ціл- 
очищено, робочу силу розподілено по 

узі роботи.

воний Колос" обіцяють докласти всіх 
цьку весну по-бойовому.

К о л го сп н и ки .

Г отуються  до сівби.

ПОСИЛЕНО ГОТУЄТЬСЯ.

СТЬОБНУТИ ТИХ, ЩО ЗАВАЖАЮТЬ

Плян весняної сівби по 

Веселівській сільраді було 

складено своєчасно та дове

дено колгоспам та одноособ- 

никам. Але раптом прибув 

землевпорядник та почав цей 

п л я н  перескладати, в наслідок 

чого підготовну роботу, а та

кож засипку насінньовхх фон

дів було дезорганізовано.

Треба добре стьобнути тих, 

хто не сприяв, а шкодить 

п ідготовній роботі до весняної 

сівби.
Г-и й .

Артіль „Червоний Орач"  (Олек- 
сандрівка, Черняхівської сільради)  
посилено готується до другої біль
шовицької весни.

Посівматеріял зібрано та пере- 
вищено повнотою. Реманент відре- 
монтована було на 15 лютого на 
80 відс. 

Колгоспники з артілі „Червоний, 
Орач" вийдуть в повній бойовій 
готовості на поле. Л -к .

ЗВАЖ И ТИ  Н А  ВИ ЯВЛ ЕН І Н ЕД О Л ІКИ .
Комсомольський осередок 8-ї сотні Недосить підготувалася також до 
Аджамки перевірив деякі дільниці весни й четверта дільниия артілі 
артілі ім'я Леніна в справі готування і ім’я Леніна. Артіль не подбала про 
дЬ сівби. І те, щоб забезпечити повнотою ко-'
/перевірка виявила, що друга ДІЯЬ 'ней фуражем, збрую не відремонто- 
Я н і артілі ім’я Леніна не готова довано цілком, немає посторонок тощо.1 
з- ізлу в поле. Фуражу для коней Управа артілі ім'я Леніна повинна 
н-.час, коні худі, збруї для коней ке зважити на виявлені недоліки та лік-! 
вистачає, та крім того ї ї  відремон-івідувати їх найближчим же часом, 
.товано Тільки на 50 відс. ' Комсомольська бригада. 1

Від масового 
відділу редакції.

Сьогодні, 28 лютого, об 4 
год дня до редакції газет и 
"Соцнаступ" в дуже важливій 
справі повинні прибути та кі 
т . т .:

Ге ршевич, Когон -Ін к у б а то р - 
н и й , Глезер, Моз и к а - цегельні, 
Л юбарський, Подольський — 
олійниця, Халфен, Чорномазов, 
Липянський — Союзхліб. Осов- 
ський- броварня, Ш е й н б о р т - 
гуральня, Р ябоконь, Берновек 
-  залізниця, Ш тейнберг, Вере- 
щ ага- З Р Е С , Смілянський Во- 
дельтрам,  Катербургський — 
друкарня. В олков — тракторна 
база, Слепак — П ромкомбінат, 
Підря д - к равці, Лойф -  ДД, 
Ста росельський-РТС, Левіт— 
т олева фабрика, Волошинов— 
" Більшовик",  Ал ьп ерт-п ром - 
кооперація, Г а мус, Догадько, 
Рябець, Шевченко - у ч бові зак
лади, Хейнсон,  К л ю в га н т -Ц Р К.

Масовий відділ  редакції.

ЗАБЕЗПЕЧИМО ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ 
Ф ІНАНСОВОГО ПЛЯНУ.

Покласти край злочинному право-опортуністичному ставленню 
до стягнення заборгованости з куркулів та крамарів.

На фоні господарчо-політичної об- 
станови в третьому році п’ятирічки, 
виконання фінансового пляну та, в 
першу чергу, пляна мобілізації кош
тів населення має величезне зна
чення. Від виконання фінансового 
пляна залежать темпи нашого бу- 
дівництва, дальший розвиток про
мисловости  піднесення сільського 
господарства.

Бюро міськпаркому, в своїй поста
нові, в достатній мірі характеризує 
неприпустиме становище з мобіліза
цією коштів на Зінов’ївщині.

Фінансовий плян не виконується 
через те, що сільські та міські ор- 
ганізації виявило в цій справі майже 
повну бездіяльність.

Роботу по мобілізації коштів не
досить розгорнуто, навіть і щодо 
куркульської частини села та щодо 
непманів та крамарів у місті. Особ
ливо кепсько виявляють куркульські 
господарства, кепсько провадять ін
дивідуальне обкладання куркулів та 
стягнення з них заборгованости.

Цій га небній право-опуртуністичній 
справі треба негайно покласти край 
Роботу фінорганів, сільрад у справі 
збирання сільгоспподатку та особливо 
в справі виявлення, обкладання та 
стягнення заборгованости з куркулів 
треба взяти під посилений г ромад- 
ський контроль,  притягнувши сюди 
широкі маси колгоспників, бідняків 
та середняків.

Треба оголосити нещадну боротьбу 
злісним неплатникам -куркулям та 
непманам аж до притягнення їх до 
суду. ‘

Я вже нещодавно віддав до суду 
низку злісних куркульських госпо- 
дарств за неплатіж податку куркуля 
Вітренка М иколу з Кам иш еватської 
сільради за те, що не сплатив недо- 
платів в сумі 301 крб. куркуля Віт- 
ренка І . І .  з села Компаніївки, що 
винен 301 карб., куркуля Крикуна 
Лавра з Ка мишеватки, що винен 
державі 614  крб. і т. д. і т. д.

Виїзна сесія нарсуду в козирівсь- 
кій справі засудила за злісний не
п латіж податків на різні строки кур
кулів Ф оменка П П.,  Р ижова І . С . ,  
Григорова Є . Г . ,  Коваля І . С .   Коваля
В . Д. та інших. Деяких з цих курку
лів засу джено на 4 та 3 роки.

Курк уль чинить скажений опір та

не хоче платити своєї заборговано
сти державі. Іноді цей опір виявля
ється у вигляді групового опору та 
змови.

Характерна справа буде цими днями 
розглядатися в Юр’ївці, де чотири 
куркулі Согач В . С., Русін А. X. ,  Го- 
рдовой  Л .М . та Нельга П . Г . умови
лись всі разом не платити своєї за
боргованости, не зважаючи на неод- 
норазові попередження з боку сіль
ради.

Цими днями розглядатимуться та
кож справу по звинуваченню крама
рів та непманів Котляревського, Ба- 
лаховського, С пектора, Печкіна та ін., 
які теж злісно ухиляються від спла
ти заборгованости по недоплатах та 
податках.

Ми і надалі вживатимемо найрішу- 
чіших заходів до куркулів, крамарів 
та непманів. Будемо не тільки опи
сувати та конфісковувати ї хнє май
но, але й притягуватимемо їх до 
відповідальности. Хай пам’ятає кур
куль та непман, що пролетарська 
держава має досить можливостей, 
щоб примусити злісних неплатників 
сплатити належні з них недоплати 
та податки.

Радянські, кооперативні та фінан
сові органи повинні негайно розгор
нути більшовицькі темпи в справі 
мобілізації коштів населення. Всі 
можливості на Зінов’ївщині є, треба 
їх тільки як слід використати та 
«домогтися переборення труднощів, 
для цього є тільки один засіб: - о р
ганізувати наступ на капіталістичні 
елементи по всьому фронту та ізо
лювати опортуністичні елементи в 
наших лавах, що заважають цьому 
наступові, що кидаються в паниці 
на всі боки та що вносять в партію 
непевність у перемогу» (Сталін).

Переборовши право-опортуністичні 
настрої та " ліві" заскоки всередині 
радянських, кооперативних та фі
нансових органів, організувавши ро
бітників, колгоспників, бідняків та 
середняків проти куркулів та крама
рів, що навмисно не хотять спла
тити свою заборгованість державі, 
ми забезпечимо дострокове виконан
ня фінансового пляну першого квар
талу на Зінов'ївщині.

І. Біляєв.

Недосить підготувалася та кож до 
весни й четверта дільниця артілі 
ім 'я Леніна. Артіль не подбала про 
те, щоб забезпечити повнотою ко
ней фуражем, збрую не відремонто
вано цілком, немає посторонок тощо.

Управа артілі ім'я Леніна повинна 
зважити на виявлені недоліки та лік- 
відувати їх найближчим же часом.

Комсомольська  бригада. 

Комсомольський осередок 8-ї сотні 
Аджамки перевірив деякі дільниці 
артілі ім’я Леніна в справі готування 
до сівби.

Перевірка виявила, що друга діль 
ниця артілі ім'я Леніна не готова до 
виїзду в поле. Фуражу для коней 
немає, коні худі, збруї для коней не 
вистачає, та крім того ї ї  відремон
т овано т ільки на 50 відс.
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КОНТРЕВОЛЮЦІЯ ПІД ПОКРИВАЛОМ СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ ФРАЗИ 
Міжнародній соціяль-фашизм— другого Інтернаціоналу через свій загін— російських меншовиків вкупі з 
„Торгпромом“, „Промпартією", куркульською партією Кондратьева— Чаянова, за проводом І коштом між- 
народньої буржуазії, а в першу чергу французького імперіялізму, готували збройну інтервенцію проти СРСР,

реставрацію капіталістичного ладу, криваву диктатуру білих генералів.

С п і й м а н і   на гарячому органами ДПУ, меньшовики стануть 1-го березня перед пролетарським судом.

Справа контрреволюційної організації Г р о м а н а-Су х а нова.
МОСКВА, 26. Справу контррево

люц ійної організації «Союзне бюро» 
ЦК РСДРП (меншовиків) призначено 
до розгляду на 1-е березня цього 
року на 6 годин вечора (колонна 
заля будинку спілок). Спеціяльний 
судовий склад Найвищого суду Сою
зу РСР такий: голова —  т. Н. М. 
Швернік, члени— т.т. М . В .  Мура

нов, і В. Т. Антонов-Саратовський 
та запасні члени— т.т. А. В. Ар- 
тюхіна, і Т. П. Прянішніков (ро
бітник заводу «Динамо»).

Як державні обвинувачі, висту
пають т.т. Н. В. Криленко, Г. К . 
Рогінський, на оборонців призна
чено т. Коммодова й Брауде.

Обвинувальний висновок.
 У  с п р а в і  м е н ш о в и ц ь к о ї  к о н т р р е в о л ю ц і й н о ї о р г а н і з а ц і ї Г р о -  

м а н а ,  Ш е р а ,  І к о в а, С у х а н о в а  т а  ін ш и х .

Опубліковано обвинувальний вис
новок у справі, так званого,«Союз
ного бюра» ЦК РСДРП на 110 сто
рінках.

У  вступу обвинувального виснов
ку сказано:

«Процес «Промпартії» викрив 
перед цілим світом реальну небез
пеку інтервенції під загрозу якої 
поставлено СРСР і  робітничу клясу 
цілого світу. Процес «Промпартії»
викрив, водночас, зв'язок цієї контр
революційної організації в іншими 
такими ж контрреволюційними ор
ганізаціями й імперіялістичною 
буржуазією в європейських к раї нах, 
що ставать такі самі ц іл і збройної 
інтервенції. Репрезентуючи клясові 
інтереси куркульства, есерівсько- 
куркульська група Чаянова-Кон- 
дратьєва (ТСП) була одною з та- 
ких організацій. Не претендуючи на 
соціялістичні ярлики, обидві ці 
контрреволюційні угруповання: і 
група Рамзіна і  група Чаянова- 
Кондратьєва ставили перед собою 
завдання відновити капіталістичний 
лад способом збройної навали чужо
земних банд на СРСР.

Такі самі ставила собі третя 
контрреволюційна організація група 
російських соціяль-демократів— мен
шовиків, керована, так званим «Со
юзним бюром» центрального комі
тету РСДРП(м) ця контрреволюційна
організація, що утворилася з реш
ток колишніх меншовицьких орга
нізацій і з окремих меншовиків, що 
знову повернулися до політичної 
діяльности, остаточно оформившись 
до початку 1928-го року, налаго
дила старі зв'язки із  закордонно- 
емігрантським меншовицьким цент
ром (група Дана, Абрамович-Гарві),
вступила в такий самий одвертий 
політично-організований і  матеріяль- 
ний (для одержання грошових сум) 
бльок із «Промпартією», як і  гру
па Чаянова, але, у відзнаку від 
останньої, і  далі на словах прикри
валася соціялістичного фразою, далі 
про людське око фальшиво відмежо
вувалася від інтервентів.

Платформою, на якій  об'єднали
ся всі ці контрреволюційні угрупо
вання було:

а) поновлення к апіталістичних 
взаємин СРСР, як спільна ї м усім 
ціль контрреволюційного переворо
ту;

б) настановлення на інтервенцію, 
як на єдину  можливість і  щонай

швидше веде до ц іл і— шлях де по
валення радянської влади;

в) шкідництво, як основна мето
да контрреволюційної роботи все
редині СРСР і дезорганізаторська 
робота;

г) одержання матеріяльних засо
бів певного частиною і з одного дже
рела— «Торгпрому»;

д) організаційний зв'язок із про
відними колами західньої буржуазії
зокрема у меншовиків а керівними 
колами ІІ-го і нтернаціоналу.

У  цьому факті безпосереднього 
ідейного й організаційного бльоку 
соціяль-демократів— меншовиків із 
контрреволюційними організаціями 
промислової буржуазії («Промпар
тії») й есерівсько-куркульською 
групою (Кондратьева-Чаянова) і  їх 
ньою готовістю за допомоги зброй
них сил міжнародніх імперіялістів 
роздавити першу у світі пролетар
ську державу й придушити соція 
лістичну революцію виявилася вся 
буржуазна суть теперішньої соціяль- 
демократії, що продовжувала на 
словах дворушницьку політику за
перечування інтервенції, а на ділі 
брала безпосередню участь у підго
туванні інтервенції разом із імпері- 
ялістичною буржуазією за кордоном 
та ї ї  агентами в СРСР.

На підставі постанови президії 
ЦВК Союзу РСР з дня 15-го люто
го 1931 року прокуратура РСФРР 
надсилав справу про буржуазну 
контрреволюційну центральну орга
нізацію російських меншовиків, так 
зване «Союзне бюро» центрального 
комітету РСДРП (м)на розгляд спеці
яльного складу Найвищого суду Со
юзу РСР.

У  першому розділі обвинуваль
ний висновок подав процес утво
рення центральної буржуазної конт- 
революційної організац ії соціяль-де- 
мократів-меншовиків. Від настанов
лень на реставрацію капіталістич
них взаємін у Радя нському Союзі,
на базі першого періоду НЕП'у, 
зформульованих у виданій ще 1924 
року «Платформі РСДРП» меншо
вики ступнево перейшли, у зв'язку 
з перемогою розгорнутого соціялістич
ного наступу, до настановлень на 
збройне повстання всередині країни й 
збройну інтервенцію і мперіялістів. 
Поворотний пункт ц ієї  еволюції бу
ла організація «Союзного бюра» ЦК, 
що перейшов від метод політичної 
контрреволюційної агітації й спри
яння зростанню капіталістичних

елементів, до метод шкідництва й 
підготування чужоземної інтервенції.

У другому розділі обвинувальний 
висновок подав організаційну 
структуру й керівництво «Союзного 
бюра» контреволюційною діяльні стю 
меншовицької організації. Зізнання 
обвинувачених говорять про те, що 
утворене з і ніц іятиви зактивізова- 
них старих меншовиків у СРСР і 
за директивами закордонного мен
шовицького центру «Союзне бюро» 
організувало в цілому ряді цент
ральних господарських установ свої 
контреволюційні осередки, а також 
поширювало свого діяльність на 
периферію.

Третій розділ обвинувального 
висновку присвячено бльокові «Со
юзного бюра» з іншими контррево
люційними шкідницькими організа
ціями— «Промпартією» й есерівсь
ко-куркульського групою Кондра
тьева (ТСП). Мета цього бльоку—  
це координувати всю контрреволю
ційну діяльність, що мала ціль по
валити радянську владу й запрова
дити певний розподіл праці між 
цими трьома контрреволюційними 
організаціями.

Четвертий розділ обвинувального 
висновку присвячено шкідницькій 
роботі «Союзного бюра», яку про
вадили з погляду допомоги майбут
ній інтервенц ії у цілому ряді уста
нов, як ось: у Центросоюзі , де
шкідницьку роботу меншовицької 
організації спрямовано 1) на змен
шення наявних ресурсів і можли
востей способом складення непра
вильних розрахунків, 2) на затри
мання капітальних робіт (щодо бу
дівництва рибного господарства), 3)
на викривлення принципів розпо
ділу товарів, 4) на безпосередній 
саботаж мобілізації  внутрішніх ре
сурсів, на саботаж розвитку заго
тівель, у поставі нагляду за рухом 
попиту й зайвин товарів та інше; 
у Наркомторзі (Наркомпостачання), 
де меншовицьке шкідництво мало
за мету розладнати постачання ро
бітничим центрам (зрив хлібозаго
тівель і так далі), у ВРНГ, де 
шкідництво меншовицької організа
ц ії ставило собі за ціль зірвати 
соціялістичне будівництво; у дер
жавному банку ці завдання дезорга
нітарської діяльности «Союзного 
бюра» були— розладнати грошовий
обіг і неправильно розподіляти кре
дити; у  Держпляні, де контррево
люційна діяльність «Союзного бюра» 
виявилася в активних діях щодо 
запровадження в контрольних циф
рах і кон'юктурних оглядах воро
жих генеральній л ін ії партії пла
нових побудов і  свідомо-викривле
них кон'юктурних оцінок.

П'ятий розділ обвинувального 
висновку констатує, що контррево
люційну діяльність «Союзного бюра» 
фінансували з двох джерел: закор
донної делегації РСДРП і «Промис
лової партії». З ізнання обвинува
чених доводять, що кошги, так 
званої, закордонної делегації РСДРП,

приділені «Союзному бюру» скла
далися з субсидій німецької соціяль- 
демократичної партії, другого Ін
тернаціоналу й паризького «Торг
прому».

Шостий розділ обвинувального 
висновку присвячено питанню про 
закордонні зв'язки «Союзного бюра». 
Всією роботою «Союзного бюра» 
щодо шкідництва й підготування 
інтервенції безпосередньо керував 
закордонний соціяль-демократичний 
центр. Вирішальне значення в на
прямі роботи «Союзного бюра» мав 
приїзд до Москви двох членів за
кордонного ЦК меншовиків влітку
1928 року Абрамовича й навесні
1929 року Броунштейна. З участю 
Абрамовича й за його проводом 
«Союзне бюро» визначило свої 
принципові фактичні настановлення, 
які полягають в поваленні радян
ської влади в СРСР. Для цих цілей 
ухвалили це настановлення на
шкідництво й підготування інтер
венції, яке, по суті було настанов
ленням 2-го Інтернаціоналу й го
ловніших соціяль - демократичних 
партій Західньої Европи й, зокрема, 
керівних органів німецької соціяль- 
демократичної  партії, з якими за
кордонний центр меншовиків був у
найтіснішому зв'язку, одержуючи 
від них допомогу для своєї контр
революційної роботи.

Ц і обвинувачені, давши докладні 
зізнання, визнали себе за винних у 
поставлених їм  обвинуваченнях. 
Наприкінці обвинувального висновку 
так зформульовано обвинувачення: 

—  В іддається під суд спеція ль
ного складу Найвищого суду Союзу 
РСР таких:

1. Громан Володимир Густа-
вович, 56 років, син домашнього
вчителя, що дістав вищу освіту, 
під судом не був, з профес ії еко- 
номіст, колишній член президії 
Держпляну, член РСДРП з моменту 
і ї  утворення до 1922-го року в 
перервами, з 1926 року до 1930-го 
року знову член РСДРП(м).

2. Шер Василь Володимиро
вич, 47 років, дістав вищу освіту, 
під судом не був, колишній член 
правління Державного банку з 
1923-го року до 1930-го року член 
РСДРП(м).

3. Суханов Микола Микола-
євич, 48 років, син службовця, 
дістав вищу освіту, під судом не був 
(з професії літератор),член РСДРП(м) 
з 1917 року до 1920-го року 
(група Мартова), з 1929-го року 
член РСДРП(м).

4. Гінзбург Абрам Мойсейо-
вич, 52 років, син купця, дістав 
вищу освіту, під судом не був, з 
професії економіст, член РСДРП(м) 
з 1898-го року до 1921-го року і 
знову член РСДРП(м) в 1926-го 
року до 1930-го року.

5. Якубович Михайло Петро
вич, 39 років, походить і з  дворян, 
під судом не був, дістав середню 
освіту, колишній заступник началь
ника сектору постачання Нарком-

торгу СРСР, член РСДРП(м) з 
1918-го року до 1921-го року і з 
1927-го до 1930-го року.

6. Соколовський Арон Льво
вич. 47 років, з міщан, під судом 
не був, дістав вищу освіту, із 
спеціяльности-економіст, член ЦК 
об'єднаної єврейської соцпартії з 
1906-го року до 1920-го року й з 
кінця 1927-го року до 1930-го 
року член РСДРІІ(м).

7. Залкинд Лазар Борисович,
45 років, син службовця, під судом 
не був, дістав вищу освіту, із 
спеціяльности - економіст, Член 
РСДРП(б) з 1903-го року до 1907-го 
року й член РСДРП(м) з 1917-го 
року до 1921-го року й в 1924-го 
року до 1930-го року.

8. Волков Іван Григорович,
47 років, спп селянина, еолбшбій 
робітник, під судом но був, колиш
ній економіст ВРНГ СРСР, з 1902-го 
до 1905-го року член партії соція- 
лістів-революціонерів,член РСДРП(м) 
з 1905-го року до 1920-го року 
й з 1928-го року до 1930-го року.

9. Петухін Кирило Гаврило
вич, 46 років, син сільського 
кравця, під судом не був, із спе
ціяльности бухгальтер, з 1922-го 
рок у колишній член правління 
Центросоюзу, член РСДРП(м) з 
1905 року до 1918-го року й з 
1925-го року до 1930-го року.

10. Фінн-Єнотаєвський Олек- 
сандер Юр'євич, 58 років, син 
службовця, під судом не був, дістав 
вищу освіту, професор політичної 
економії, член РСДРП(б) з 1903-го 
року до 1905-го року й член 
РСДРП(м) в 1928-го року до 1930-го 
року.

11. Берлацький Борис Мар
кович, років 41, з міщан, під
 судом не був, дістав незакінчену 
вищу освіту, колишній член прав
ління Держбанку СРСР, член 
РСДРП(м) з 1904 року до 1930-го 
року (з перервами).

12. Іков Володимир Констян-
ТИНОВИЧ, 49 років, з дворян, ді
став незакінчену вищу освіту, по 
професії-літератор, член РСДРП(м) 
з 1901-го року.

13. Тейтельбаум Мойсей
Ісайович, 54 років, з міщан, під 
судом не був, дістав незакінчену 
вищу юридичну освіту, колишній 
старший директор у справах стан
дартизації експортних товарів НКТ 
СРСР, член РСДРП(б) в 1900-го 
року до 1907-го року й член 
РСДРП(м) з 1925-го до 1930-го 
року.

14. Рубін Ісаак Ільїч,45 років, 
професор політекономії. Член бунду 
з 1904-го року до 1920-го року, 
член бунду й РСДРП(м) з 1920-го 
до 1923-го року, член РСДРП(м) в 
1926-го до 1930-го року.

І. Перших десять в обвинува
ченням у тому, що, поставивши 
собі за мету повалити радянську 
владу в СРСР і поновити капіта
лістичні взаємини:

Далі на 4-ій стор.
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справа контрреволюційної  
організації   Громана-Суханова.

(Закінчення)
1. Утворили на початку 1928-го 

року контрреволюційну організа
цію, керовану «Союзним бюром»
ЦК Р СДРП(м), об'єднавши під ке
рівництвом останнього одночасно 
виниклі, раніше ними ж утворені в 
окремих установах і  наркоматах
СРСР контрреволюційні меншовиць
к і організації, продовжуючи утво
рювати такі і  далі, й, керуючи 
діяльністю останніх, спрямовували 
їх  на ту саму ціль— повалення 
радянської влади;

2. Налагодили способом відряд
ження закордон осіб і з свого сере
довища, а також способом передачі 
доручень і ншим способом, стосунки з 
К. Р. з контрреволюційною організа
ц ії меншовиків с-д. закордоном-за- 
кордонною делегацією Ц К РСДРП,
погодили з останніми свою діяль
ність, одержали від них листовні 
к ерівні вказівки й грошову допо
могу та брали участь у спільних
засіданнях і нарадах і з чле
нами цієї «закордонної деле
гації» Абрамовичем і  членом ЦК 
меншовиків Броунштейном та інши
ми особами, що приїжджали з за
кордону із контрреволюційною ме
тою;

3. На ту саме мету д ійшли зго
ди тактичного й програмового ха
рактеру з іншими к онтрреволюцій
ними організаціями, що діяли на
території СРСР, а саме Централь
ним к омітетом, так званої, промис
лової партії й Центральним комі 
тетом, так званої, «Трудової се
лянської партії», відповідно дого
ворювалися з ними про розмежу
вання сфер своєї контрреволюцій
ної роботи й діставали від них, а 
через них від «Торгпрому» мате
ріяльну й грошову допомогу;

4. В межах своєї  організації ске
ровували роботу свого власну, і,
керованих ними осередків, по нар
коматах та установах на шкідниц
тво в різних галузях народнього 
господарства, зокрема, Держпляні —  
в плянуванні, у ВР НГ— у керів
ництві промисловістю, Наркомторзі 
і  Центросоюзі— в постачанні й роз
поділі продукції й Держбанку— в
грошовому обігу, ставлячи за мету 
досягти максимальних утруднень у 
господарському житті країни, ство
рити кризовий стан у ній і ври
вати урядові пляни розвитку со
ціялістичної реконструкції народ
нього господарства;

5. Всю цю контрреволюційну 
діяльність скерували на полегшен
ня умов забезпечення найбільшого 
успіху збройної і нтервенції ззовні, 
на яку вони чекали від імперія
лістичних капіталістичних держав, 
погоджуючи до цього свою діяль
ність, з одного боку, з «Промпар
тією» й ТСП, що входили в свою 
чергу в безпосередній контакт з
«Торгпромом» у Парижі з імперія
лістичними колами керівної бур
жуазі ї  Заходу, що готували інтер
венцію, і, з другого боку з за
к ордонними меншовицьким емі
грантським центром, що також го
тував інтервенцію разом в керів
ними колами 2-го Інтернаціоналу, 
що стояли на погляді потреби ін 
тервенції;

6. Поширювали агітаційну літе
ратуру контрреволюційного змісту 
й ту, що одержували з закордону, 
і  заготовлювану власники засобами.

Описані злочинні д ії обвинува
чених передбачено арт. арт. 58— 2, 
58— 7, 58— 4 К К  РСФРР.

ІІ. Іков, Володимир Констян

ТИНІВ— з обвинуваченням у тому, 
що, будучи активним членом контр 
революційної організації меншови
ків і входячи в стосунки з цен
тральною контрреволюційного ор
ганізацією меншовиків у СРСР,
з «Союзним бюром» ЦК РСДРП, 
що складався із згаданих осіб, 
і погоджуючи з ними свою 
контрреволюційну діяльність, здій
снював з 1928-го року до дня
арешту контрреволюційну діяль
ність на території Радянського 
Союзу, щоб повалити радянську
владу, за керівництвом закордон
ного центру меншовиків с. д., під
тримував з ними систематичний 
листовний зв'язок, дістаючи від 
нього та розподіляючи грошові за
соби й керував місцевими підпіль
ними меншовицькими організація
ми, після арешту «Союзного бюра»
вживав заходів, щоб знову утвори
ти новий центр контрреволюційної 
меншовицької організації й всю 
свою діяльність спрямував, згідно 
з одержуваними директивами, на 
готування умов, що полегшували 
успіх інтервенції. Зазначені дії 
передбачено арт. арт. 5 8— 2, 58— 4, 
КК.

ІІІ. Тейтельбаум Мойсей Ісайо
вич— з обвинуваченням у тому, 
що бувши членом контрреволюцій
ної організації меншовиків і був
ши на службі закордоном у торго
вельних представництвах СРСР у 
різних містах Західньої Европи, 
ув ійшов, у стосунки із закордон
ним центром меншовицької контр
революційної організації, особисто 
дістав і передав директиви остан
ньої контрреволюційним організа
ціям меншовиків усередині СРСР—  
так званому, «Союзному бюрові », 
після повернення свого до СРСР
далі підтримував зв'язки з остан
нім, продовжував під ї хнім керів
ництвом свою контрреволюційну 
діяльність, передбачену арт. 58— 2 
і 58— 4 КК.

IV. Бі рлецький Борис Мар
кович— з обвинуваченням у тому, 
що за погодженням з Шером В. В.,
 увійшов до контрреволюційної мен
 шовицької організац ії в Держбан
ку СРСР і здійснював там, під за
гальним керівництвом централь
ної контрреволюційної меншовиць
кої організації— «Союзного бюра», 
керівництво шкідницького роботою 
в Держбанку, утворював шкідниць
кі осередки в п ідвідомчих йому
установах і провадив шкідницьку 
роботу, безпосередньо спрямовуючи 
ї ї  на утворення розладу грошової 
системи СРСР.

Взяв і виконав на пропозицію 
Шера доручення встановлювати
звязок між контрреволюційною мен
шовицькою організацією всередині 
СРСР і закордонним меншовицьким 
центром, способом особистих зус
трічей з к ерівниками закордонного 
меншовицького центру Даном і пе
редачі від імени останнього усних і 
листових директив до СРСР членам 
«Союзного бюра». Ц і д ії передба
чено арт. 58— 2, 58— 7, 58— 4 
КК РСФРР.

V. Рубін Ісаак Їльїч— з обви
нуваченням у тому, що, увійшовши
до контрреволюційної організації 
с-д. меншовиків і цілком поділяю
чи ї хні програмні і  тактичні нас- 
тави, брав участь у контрреволю
ційній (діяльності «Союзного бюра» 
РСДРП, участю на засіданнях, у 
виробленні відповідних директив 
для керівництва периферійними

ХІІ-й Всеукраїнський з 'їз д  рад . 

З ДОПОВІДІ ТОВ. ЧУБАРЯ.
(Закінчення).

тов. Сталін, «жодного ступня чужої 
землі не хочемо, але і своєї землі, 
жодної п'яди не віддамо».

Уряд і надалі буде прова

дити боротьбу за мир, але ми 
повинні завж ди бути напоготові 
та дбати про обороноспромож
ність країни.

Місце СРСР в світовому господарстві.
Нам треба здійснити п'ятирічку 

за чотири роки, щоб наблизитися до 
здійснення гасла «наздогнати і ви
передити економічний рівень пере
дових капіталістичних країн».

Ми повинні пам'ятати, що сказав 
XVI з'їзд нашої партії про темпи 
нашого розвитку. Він підкреслив 
величезне значіння більшовицьких
темпів соціялістичної індустріяліза
ц ії країни для забезпечення еконо
мічної самоцінности СРСР, для зміц
нення обороноспроможности проле
тарської держави і  відсічі всяким 
спробам інтервенції. Не зважаючи 
на всі перешкоди, ми спромоглися 
за останні два роки посісти нове 
місце у виробництві світового гос
подарства.

Якщо 1928 року видобуток ву

гілля, наприклад у північних шта
тах Америки, майже в 17 разів пе
ревищував наш видобуток, вже на
прикінці 1930 року він перевищу
вав видобуток вугілля в країні рад 
лише в шість разів. Витоплюванням 
чавуну Америка нас перевищувала 
в 13 разів, а тепер лише в сім, 
продукцією електроенергії— в 25, а 
тепер в 14. У Франції 1928 року
видобуток вугілля перевищував на 
50 відс. наш видобуток, а вже 
1930 року ми ї ї  перевищуємо май
же на 40 відс. (оплески). Німеч
чина по видобутку вугілля переви
щувала нас у чотири раза, а тепер 
лише 1,7. Цілком правильно за
значив тов. Сталін, що СРСР 
крокує семими льними кроками 
вперед до соціялізму.

Успіхи в галузі сільського господарства.
В галузі сільського господарства 

на Україні ми перевиконуємо пля
на п'ятирічки. За п'ятирічним пля
ном накреслювали зріст загальної 
засівної площі до кінця п'ятирічки 
— 28,1 млн. га, а вже 1930 року 
мали 27,6 млн. га, а на 1931 рік 
 накреслили довести ї ї  до 31,5 
 млн. га. Сільське господарство 
 Украї ни щороку озброюється склад
 ними машинами. Земельна площа, 
що охоплювали МТС 1930 року на 
Україн і— становила два мільйона га, 
на 1931 рік передбачається  8 млн. 
га.

1930 року на колгоспних ланах 
працювали трактори на 161.000 
кінських сил, а 1931 ро
ку цю к ількість ми доводимо до 
337.000 кінських сил. Ці досяг

нення маємо в наслідок того,що усу 
спільнення землі у нас розвивається 
швидкими темпами. До 20 лютого 
на Україні було усуспільнено по
над 46 відс. всієї ораної замл і, 
причому в Степу до 65, тим часом, 
коли за п'ятирічкою передбачали 
колективізувати до весни 1931 року 
лише 30 відс. ораної землі. Питома 
вага усуспільненого сектору 
в товаровій продукції зернових 
культур на Україні 1930 року вже 
становить понад 60 відс.

Завойовані нами досягнення в 
соціялістичній перебудові сільсько
го господарства разом з досягнен
нями нашої промисловости забезпе
чують здійснення гасла— виконати 
п'ятирічку за чотири роки.

Завдання третього року п'ятирічки.
За планом третього року п'я

тирічки валова продукція україн
ської промисловосте повинна скла
дати 7,3 млрд. карб. Це перевищує 
на 7, 5 відс. випуску продукції, що 
напроєктовано пляном на останній 
рік п'ятирічки.

Виробництво засобів виробництва 
мусить перевищити передбачення 
п'ятирічки на 8,8 відс. Загальне 
виробництво машин на Україні

майже досягав п'ятирічних завдань, 
а в галузі сільсько -господарського 
будівництва ми перевищуємо завдан
ня п'ятирічки.

1931 ріку на Україні розпочи
нають роботу понад 180 нових
підприємств,що їх розпочали бу
дувати попередніми роками. 
1932 року вони мусять дати на 
1 млрд. карб. додаткової про
дукції.

Вугілля, металюргія, транспорт.
Нам треба в третьому році 

п'ятирічки натиснути на такі 
ділянки— вугілля, металюргію , 
транспорт. Нам треба розпо
чати будівництво 14— 15 но
вих велетнів— к опалень у Дон
басі, будівництво понад півсот
ні середніх копалень; нам 
треба збудувати достатнє чис

ло конусових установок , про
вести реконструкцію металюр
г ійних заводів, збудувати 5 но
вих домен; нам треба збудува
ти 1931 року дві— три домни 
коло Дніпрельстану. Нові мета- 
люргійні велетні повинні розпо
чати будувати прискореними 
темпами.

організаціями меншовиків, зокре
ма брав на себе доручення, щодо 
листування з закордонною делега
цією меншовиків.

Взяв на збереження і  приховав 
таємні документи, одержані від за
кордонного центру с.-д. меншовиків, 
що передбачено арт. 58— 2, 58— 4 
і 58— 10 КК РСФРР.

Обвинувальний висновок за по
годженням з прокурором Найвищого 
суду СРСР затвердив прокурор Ро
сійської Соціялістичної Федеративної 
Радянської Республіки— тов. Н В. 
К риленко.

23 лютого 1931 року, м. Москва.

      Нам треба закінчити тракто- 
робуд, щоб уже наприкінці 
1931 року трак тори харк івсько
го тракторобуду орали на зяб. 
Нам треба з будувати т урбі- 
нобуд, алюмінієвий завод у 
Запоріжж і. Нам треба буду
вати і хемічну промисловість, 
що найбільше відстала, бо нам 
конче потрібно штучне угноєн
ня для сільського господарства ; 
нам потрібна хемічна про
дук ція для нашої промисло
вости. 1931 року треба закін
чити будівнцтво третьої черги 
на Штерівці, Зуївськ у електров
ню, збудувати лінію електро
передачі в Донбасі.

Треба збудувати приміщення 
майстерні для МТС (навесні 
1931 року ми матимемо 304 
МТС, до кінця року— 320).

Про ліквідацію округ 
і роботу районного 

апарату.
Тов. Чубар порушує питання про 

ліквідацію округ та роботу район
ного апарату. Не все гаразд в цій 
роботі. Спочатку залишилися майже 
всі райони, що були за округової 
системою, але потім з досвіду робо
ти з недоладностей, які виникла з 
великого числа районів довелося ї х 
скоротити. З'їзд повинен широко 
обговорити ті хиби, які є в роботі 
центрального і  районного апаратів, 
загостривши питання про боротьбу 
з бюрократизмом і тяганиною.

Треба звернути особливу увагу 
на встановлення чіткого зв'язку 
між центром і районом, районом і 
селом, в такий спосіб, щоб район 
передавав вказівки центру на село 
протягом 24 годин. Особливу увагу 
слід приділити шефству заводів над 
радянським апаратом,

Повести маси в біль
шовицький наступ.
Закінчуючи доповідь тов. Чубар 

підкреслює,що треба наполягати на 
провідні галузі господарства нашої 
країни —  паливну промисловість, 
металюргію, транспорт і сільське 
господарство. Під керівництвом ко
муністичної партії ми повинні по
вести маси у справжньо більшо
вицький наступ, що про суть його 
яскраво говорив тов. Сталін на XVI 
з'їзді партії.

Разом з партією, під ї ї  
проводом, ради, вся робітнича 
кляса, колгоспники провади
тимуть більшовицький наступ 
і переможуть всі труднощі, 
забезпечать побудування со
ціялізму і оборонять наше 
мирне будівництво від нападів 
імперіялістів на нашу країну. 
Наша боротьба за здійснення 
плянів соціялістичного будів
ництва набирав то більшої 
ваги, що більше імперіялісти 
зазіхають на країну рад і  
насамперед на Україну.

Я  певен, що імперіялісти не 
зможуть відібрати жодної п'яди 
землі радянської країни.

Ми збудуємо соціялізм, про
летарська революція переможе
в цілому світі. (Бурхливі тривалі
оплески).
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XII ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ з'їзд РАД.

ЗВІТ УРЯДУ УСРР
з ДОПОВІДІ тов. Чубаря

ПРО МІЖНАРОДНО ТА ВНуТРІШНЄ СТАНОВИЩЕ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
і ГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО В УСРР ЗА 2 РОКИ П'ЯТИРІЧКИ.

На XII всеукраїнському з'їзді рад 
виступив зі звітною доповіддю уря 
ду УСРР голова Ради Народніх Ко-

Попередні з'їзди рад—українсь- 
кий І союзний, що відбулися май- 
же два роки тому—розпочинає свою 
доповідь тов. Чубар—схвалили п‘я- 
тирічний плян соціалістичного роз
витку радянськії країн. Основні 
настановлення цих плянів зобов'я- 
зували нас рішуче збільшити інду
стріалізацію країни і поруч цього 
з метою утворення міцної підвали
ни для со ц іа л іс т и ч н о ї індустрії про- 
вадити соціалістичну перебудову 
сільського господарства, розгортаю
чи колективізацію, будівництво рад
госпів тощо. Над виконанням цих 
основних завдань за звітний період 
і працював уряд Союзу та уряд 
Радянської України. Комуністична 
партія встановила, що треба твер
до здійснювати п'ятирічний плян 
за так званим оптимальним варіян- 
том, виходячи з того, що умови в 
радянських республіках достатні для 
того, щоб міцними кроками будува
ти СоЦІЯЛІзМ.

Робітнича кляса в спілці з ос
новними масами селянства, добре 
усвідомивши настановлення п'яти- 
річки, з нечуванним піднесенням за
ходилися здійснювати програму со- 
ціялістичного будівництва, розгорну
ли вперту боротьбу—за індустрі- 
ялізацію країни, за суцільну ко- 
лективізацію, за ліквідацію на цій 
базі куркульні, як кляси.

допомогли нам за цей звітний 
період, за два роки напруже
ної робити, не лише виконати 
передбачення п'ятирічки, а й 
перевиконати їх. Насамперед 
ці додаткові можливості вия
вилися серед індустріального 
пролетаріату, що розгорнув 
ударництво, соцзмагання, вису
нув зустрічні промфінпляни.

стичних ділянок нашого господар
ства. Комуністична партія за під
тримкою всієї робітничої кляси 
розтрощила "лівий" і правий ухил, 
ліквідувала фракційну боротьбу, 
яку провадили опортуністи всере
дині партії.

Боротьбу партії на два 
фронти та зосередження голов
ного вогню на правій небезпе
ці, як—основній, підтримали 
мільйонні маси. В цій боротьбі 
партія зміцнилася, поповнила
ся новими загонами кращих 
представників пролетаріату, 
ударниками, змінила свій про
від мільйонами масами в бо
ротьбі за соціялізм. Класовий
ворог дуже помилився, розра
ховуючи на розкол партії.

Ка п іта ліс ти н а м а га ю ть ся з ір ва ти н а ш е  
со ц іа лісти ч н е б уд ів н и ц тв о .

Загострення класової боротьби 
всередині СРСР йде поруч загост
рення наших взаємин з капіталіс
тичним оточенням. Останнім ча
сом капіталісти провадять господар
ську бльокаду Радянського Союзу, 
щоб зірвати соціялістичне будів
ництво. Але на цьому боротьба сві
тової буржуазії не обмежується. 
Основне завдання капіталістично
го світу—готування збройного нас
тупу на СРСР. Весь капіталістич
ний світ тепер лютує в корчах за
гальної—економічної кризи. Ця 
криза вихоплює щораз країну за 
країною і викликає загострення кла
сових суперечностей.

Статистика вже зареєструвала 
понад 35.000.000 безробітних у 
капіталістичних країнах, а скільки 
ще безробітних не зареєстрованих. 
Шукаючи порятунку ватажки сві
тового капіталу йдуть шляхом даль

шого утиску робітничої кляси, ско
рочують заробіток робітників, за
бирають від безробітних ту злиденну 
допомогу, що була раніше.

Капіталісти вживають надзвичай
них заходів у боротьбі проти про- . 
летаріяту, проти революційних орга
нізацій.

Яскравий приклад цього—так 
звана „пацифікація" на Західній 
Україні, де польська буржуазія ра
зом з українською вчинила погро
ми революційних і напівреволю- 
ційних організацій, ліквідувала ма
су культурних установ. В умовах 
світової кризи капіталісти шука
ють порятунку в тому, щоб розтро- 
щити революційні організації і доб
ре озброїтися для нападу на Ра
дянський Союз, бо капіталістична 
система не може вишукати поря
тунку в себе.

Р із н і м ето д и в б о р о ть б і к а п іта ліс тів  
п р о ти к р а їн и р а д .

Підривна робота, яка виявилась 
в процесі „Промпартії" не далі 
для імперіалістів бажаних наслід- 
ків, бо до 1930 року, на який го 

 тували наступ, ДПУ—вартовий про- 
летарської революції—спромоглося 
 приборкати шкідників, агентів імпе 
ріялізму.

Імперіялісти не раз намагались 
спровокувати Союз на війну, але 
і з цим не пощастило.

Наші пляни на 1931 рік ляка- 
 ють світову буржуазію і вона, щоб 
мобілізувати сили для інтервенції

старанно оброблює в цьому напрям
ку громадську думку своїх країн.

Папа римський закликав до хре
стового походу на СРСР. „Благо
честивий папа" "закликав" людство 
в братерскої любови" поміж себе 

—знову розпочати самознищення.
Крім папи, імперіялісти мають 

щось подібне до мами. Це світо
ва соціяль-демократія, соціяль-фа- 
 шизм. Вони змагаються з папою 
вишукуючи нові гасла боротьби про
ти країна рад, зокрема гасло про, 

 так звану, примусову працю в Ра
дянському Союзі.

П р о „ п р и м усо в у п р а ц ю "  і „ р а д ян сь ки м  
д ем п ін г" .

Боротьбу проти радянського ек
спорту капіталісти провадять під 
різними гаслами. Найбільш пошире
но брехню, нібито радянський крам 
вироблюється примусовою працею. 
Англійські консерватори навіть ут
ворили спеціальне товариство «бо 
ротьби проти примусової праці в 
СРСР», до якого входять вчений 
професор, лорд, епіскоп, княгиня 
Трубецька—білогвардійка і інші, Є 
також відома ліга Обера в Швей- 
царії для боротьби проти комуніз- 
му, що поширює всілякі нісенітниці 
про те, що робиться у нас.

Зводячи наклепи на Радянський 
Союз, капіталісти одночасно збіль 
шують по всіх країнах виробництво 
бойових знарядь, військових речей, 
будують військові заводи. Капіта-

-лісти всього світу скрізь галасують 
 про червоний імперіалізм, щоб при- 
 ховати готування наступу на СРСР. 
 Проте останніми часами імперія- 
лісти цілком одверто заявляють про 
 потребу зірвати виконання п'яти- 
річки, бажаючи, щоб 160 мільйонів 

 населення СРСР повернулися в 
 ярмо до панів.
 Часи, коли буржуазія глузувала 
з нашої п'ятирічки, минули. Тепер
 увесь світ з великою увагою сте-
 жить за її виконанням, визнаючи 
 все її значіння. Капіталістичні
країни потрібують ринків для збуту

зайвої продукції. Тому вони хочуть 
підкорити собі СРСР. їй для цього

 потрібна війна, а ми, як казав

О сн о в н і п о к а з н и к и  
д о сягн ен ь  Р а д ян сь 

к о го С о ю з у.
За проводом комуністичної пар

тії країни рад за останні два роки 
не лише виконали, але і перевико
нали завдання п‘ятирічки. Чого ми 
досягли в жорстокій боротьбі за 
більшовицькі темпи проти опорту
ністичних мінімалістських наста
новлень правих?

Ось основні показники досягнень 
перших двох років здійснення п'я
тирічки, показники, що їх мусять 
засвоїти не лише трудящі нашого 
 Союзу, але і цілого світу. В СРСР 
за ці два роки цілком злікві- 
дованого безробіття.

Значно зросла зарплата ро
бітників. Продукція промис- 
 ловости перевищила більш ніж 
на 5 відс. передбачення п'яти 
річки на 1929-30  р. На підставі 
зростання соціалістичної ін
дустрії зміцнилася провідна 
роля важкої індустрії в ціло
му народньому господарстві й 
в перебудові сільського госпо
дарства. Соціалістичний сек
тор сільського господарства— 
колгоспи та радгоспи—вже 1930, 
року дав близько 50 відс. всієї 
това ювої продукції сільського 
господарства. Народній прибу
ток зростає більше, ніж пе
редбачалося за п'ятирічкою 
За два роки в цій галузі ми 
вже перевищили на два відс. 
передбачення п'ятирічки.

На грунті цих досягнень радян- 
ський уряд за ініціативою проле- 
тарських мас поставив на практич- 
не вирішення гасло — здійсними 
п’ятирічку за чотири роки Це 
гасло ми відбили в конкретних, 
плянах третього року п'ятирічки, 
що є вирішальний у здійсненні п'я- 
смрічки за чотири роки. 

Слідом за робітниками, за 
проводом пролетаріяту, основ 
ні маси бідноти та середняц- 
тва також заходилися соціялі- 
стичними методами перебудову 
вати сільське господарство, 
зміцнювати соціялістичний сек
тор у сільському господарстві

Піднесення ентузіязму мас 
з перших же кроків бороть
би за соціалістичну п'ятиріч
ку виявило нові ресурси, які

В ум о в а х з а го стр ен о ї к ла со в о ї б о р о ть б и .
Виконання завдань п'ятирічки 

утворило нове співвідношення кЛЯ- 
сових сил у країні і тому не могло 
не спричинити загостреної клясової 
боротьби. За цей час ми спостері
гали шалений опір куркульні у ви
конанні п л а н о в и х завдань, що на- 
магалися перешкоджати розвиткові 
колективізації. Куркуль не був са- 
мотнім у боротьбі проти соціалізму, 
він мав ідеологію в особі колиш- 
ніх меншевиків та есерів, що про- 
водили підривну шкідницьку роботу 
—Громана, Суханова, Кондратьєва 
і компанії. Ці ко л и ш н і с о ц іа л іс т и , 
працюючі в наших установах, пля-
нували стати на чолі куркульства 
та непманства, щоб ліквідувати 
диктатуру пролетаріату і відновити 
так звану меньшовицько-есерівську 
демократію. Та ні серед робітників 
ні серед селянства вони не могли

 знайти собі спільників не могли
 зібрати сил, щоб повалити радян
ську владу, а глитайня доживає 
 свого віку під натиском бідноти та, 
 середняцтва, під натиском колгосп- 
ного руху. 
 В умовах загостреної класової 
 боротьби, коли ворожі сили нама-
 галися зірвати виконання п'яти- 
 річки як зовні, так і всередині
 країни, виявилася велика небезпека 
з боку правого ухилу внутрі кому- 
ністичної партії, що відбиває праг- 
нення глитайні, що був по суті, 
агентурою глитая в лавах партії. 
Правий ухил та примиренське став- 
лення до нього були і є головною 
небезпекою, гальмом у зростанні  
дійсно більшовицькими темпами на- 
шого народнього господарства Пра- 
во-«лівацькі» закрутники намагали- 
ся затримувати зростання соціялі-

місарів тов. Чубар, зустрінутий 
з'їздом овацією. Доповідь тов. Чуба
ря тривала біля чотирьох годин.

П ід га сло м „ П ' яти р іч к а з а ч о ти р и р о к и "



МІЦНІМО ОБОРОНОСПРОМОЖНІСТЬ СРСР.

Всі, як один, допоможемо у 
дирижаблебудівництві.

Колгоспники та індивідуальники другої 
сотні Клинців, вислухавши доповідь про 
ХІІІ-тиріччя Червоної армії та міжнародне 
становище ухвалили, всі як один допогти 
у збудуванні дирижаблю "Клим Ворошилов".

У відповідь на готування війни проти 
СРСР—заявляють збори, ми обіцяємо завер- 
шити суцільну колективізацію, провести по- 
більшовицькому весняну сівбу, воєнізуватися.

Ливарники —ударники 
ТСО-Авіяхему.

Наслідком добре проведенної пояснюваль- 
ної кампанії про визначення організації ТСО- 
Авіяхему, всі робітники ливарного цеху 

"Червоної Зорі» вступили до ТСО.
ТСО провело кампанію збору коштів на 

дирижабль "Клим Ворошилов». Всього зіб
рано понад 1600 крб. Бюро осередку має 
власних 330 крб. домоглося охоплення 300 
членів ТСО різними військовими гуртками.

Треба будоб, щоб загальнозаводське бюро 
ТСО Ав'яему надсилало частіше до нашого 
цеху лекторів з військової справи.

Рибкорівська бригада: Шліфтейн,  
Соловйов, Омельченко.

Будуймо радянські дирижаблі.
— Я робітник швацької майстерні КПД 

зношу на дирижабль "Клим Ворошилов» З 
крб. та закликаю всіх робітників майстерні 
наслідувати мій приклад. Б. Ракітін.

У відповідь на шалене готування війни 
проти СРСР учні політшколи першого ступ
ня при ІІ-центральному штабі купили квит
ків лотереї ТСО-Авіяхему на 20 карбован
ців і викликають всі школи ІІ-го штабу 
наслідувати їхній приклад.

 Червонопрапорник Сердюк Л.Т. 
вносить на побудування дирижаблю 
«Клим Ворошилов» 30 карб. і закли
кає всі червонопрапорників наслі
дувати його приклад.

□ Члени редколегії артілі "Комбі
нат" Т. Т. Верховський, Гольдшмідт, 
Лозанський, Островська та Василенко 
вносять 15 карб. до фонду дирижаб- 
лебудівництва та закликають всіх 
членів редколегій газет промкоопе
рації наслідувати їхній приклад.

Редколегія артілі «Комбінат» бере 
на себе ініціятиву збору трудових 
копійок на дирижаблебудівництво.

Поширили 250 лотерейних 
квитків.

Студенти технікуму сільсько-господарсько
го машинобудівництва купили 250 квитків 
лотереї ТСО-Авіяхему. І курс, що нарахо
вує 31 студентів купив 100 квитків, інші 
курси теж не відстали.

Ми викликаємо медтехнікум наслідувати 
наш приклад. Н.

Приклад високої свідомости
Колгоспник Ізраілов Андрій (В. Бай-

раки) із зароблених в артілі  грошей  
купує на 7000 карб. облігацій "П'яти- 
річка за чотири роки".

Засіємо мопрівські гектари.
Колгоспники артілі "Незаможник" Ко-- 

мишуватської Сільради вислухали ін- 
формацію про завдання більшовицької сівби 
та мопрівської організації обіцяють зустрі
ти сівбу напоготові.

Колгоспники ухвалили засіяти 5 гектарів 
ярої пшениці на допомогу політв'язням. Кол
госпники «Незаможника» закликають всі 
артілі Зінов'ївського району засіяти мопрів- 
ські гектари.

 В ід М П К.
Сьогодні, 28 лютого, об 6 год. вечора в МПК (кімн. № 15) розглядатимуться 

заяви про вступ до кандидатів партії. Викликаються секретарі або заступники тих 
партосередків, до яких надійшли заяви та ті товариші, що подали заяви.

Персонально повинні прибути тт. Могила—ос. буд. технікуму, Кулінський, Бе- 
резняк, Стерпул, Огородніков, Берновек, Грач—ос. залізниці, Сарнецький, Бас—осеред. 
винзаводу, Любарський, Понамаренко—ос. інкубзаводу, Шелестенко—ос. броварні, Мо
лодченко—«Більшовик», Бориченко, Неміровський, Шаповалов — ос. цегельні, Вдови
ченко, Сакунов—Сазонівський радгосп, Замула, Кроль—ДО фабрика, Шевченко—міськ
рада, Харченко—дослідна станція, Костирін, Львовський, Грабожей—хлібзавод, Полозюк 
—Масляниківка, Єрмолаєва, Коцар, Колічко, Ярош, Хоменко, Ночененко—ос. нархарч, 
Стукалов, Яловецький, Рибалка, Козлітін, Неділько—Лелеківка.

Прохання до всіх товаришів, яві знають будьщо ганебного про вищезазначених 
товаришів—подати заяви до МПК (кімн. № 15).

Закріпити будинок під гурто- 
житок технікуму с. г. машино- 

будівництва.
Вже понад два роки, як технікум с.-г. 

мишино-будівництва веде боротьбу за 
свій гуртожиток, що міститься в приміщ, 
колишнього дитбудинку. Зразу важко було 
позбавитись хуліганів, що нами засмічено 
було дитбудинок.

Минулого року будинок закріпили за ін
дустріальним технікумом. Поступово нала
годжувалася дисципліна та порядок у гур- 
тожитку.

Тепер міська рада хоче перевести сту
дентів в інше приміщення, а там зробити 
трахоматозний дитбудинок.

На вашу думку будинок треба обов'- 
ково закріпити під гуртожиток технікуму.

За дорученням студентів—Толмацький.

ПОШИРЕНИЙ ПЛЕНУМ ЗПК.
Сьогодні, 28 лютого, об 6-й год. вечора в клюбі металістів скли- 

кається поширений пленум ЗПК.
Повинні прибути члени ЗПК і ревкомісії, члени МПК і МХК заводу 

"Червона Зоря", секретарі партосередків, партзаси, члени бюр партосе- 
редків, групорг. змінорги, пропагандисти, члени бюр нестатутних осе- 
редків, члени фракцій завкому та цехових комітетів, профгрупорги —пар- 
тійці, члени ЗК ЛКСМ та секретарі комсомольських осередків—партійці,
заввідділів, начальники цехів, майстри, бригадири, інженери, техніки, 
приймачі, лічильники, робітники снаббази—партійці.

Засідання сЕКЦІЙ міськради
Секрітаріят Зінов'вської міськ

ради повідомляє. що в суботу, 28 
лютого, об 6-й годині вечора від- 
будуться засідання секцій міської 
ради у таких приміщеннях:

1. Комунальна —міськрада велика 
заля засідань.

2.Промислова—клюб промспілки 
(бувш. велика синагога).

3. Адмін. військ. правова—чер- 
воний куток військомату (Москов
ська вулиця).

4.. Торгово-кооперативна—черво
вий куток ЦРК.

На засідання секції повинні не- 
одмінно та своєчасно прибути всі 
члени, кандидати міськради та при- 
кріплені до секції. Запрошується  
виборців.

Секретар міськради.

МПК (кімната 15) сьогодні з 
9 до 12 годин повинні о бо в 'я зк о в о  
п ри бу т и ТОВ. тоВ. Альперт, Жито-
мирський (промрада), Богуславський 
(броварня), Федорченко (рай ПО). 
Гольфельд (друкарня), Бродський 
(рудметалторг), Школьнік (наросвіта), 
Котляревський (ДО фабрика), Бере- 
славський (держшвеймашина), Бо- 
бров, Лобода (житлокооп).

За явку відповідають секретарі 
партосередків.

Сьогодні, об 10 год. ранку до до
бірної комісії райвійськомату повин
ні прибути всі комсомольці міських 
осередків подали заяви про вступ 
до військових шкіл, взявши з собою 
відповідні документи.

Секретарі осередків повинні про- 
стежити за явкою всіх подавших 
заяви, а також договоритись з адмі- 
ністрацією про відпуск їх з вироб- 
ництва.

Попит на рабсилу
на 28 лютого.

Треба: завторга—1, кровельників— 2.
куховар —1, рахівник—1.
Викликається: Петар, Гуров,
Третьякова.

Експертна кОМІСІЯ рятівників, 
яку при-значено було на 27 лютого відбулеться  2-го 

березня.

Нарада студкорівсь- 
ких бригад та постів. 

Сьогодні, 28-го лютого, об 7-й 
год. 30 хвилин вечора в редакції 
"Соцнаступ" (кімн. 36) склика- 
ється надзвичайну нараду студко- 
рівсбких бригад "Соцнаступу" та 
постів журналу «Студент револю- 
ції».

На порядку денному—плян сту- 
дентської сторінки на березень мі- 
сяць 1931 року.

За явку відповідають бригадири.
Інструктор студкорівського 

руху
1 березня, об 6 год. вечора в ка

бінеті партробітника (МПК) відбу
деться інструктивна доповідь про 
проведення дня 8 березня.

Всім осередкам виділити доповід- 
чиків, яким прибути на інструктивну 
доповідь неодмінно.

1 березня, об 5 год. вечора в ка
бінеті партробітника (МПК) відбудеть 
ся перше пересилання радіом лек
цій харківських заочних курсів.

Осередкам простежити за явкою 
заочників.

Сьогодні, 28 лютого об 12 год. дня до 
МПК (кімната 19) викликаються всі заві- 
дувачі книготорговельних організацій 
міста.

Персонально повинні прибкти такі тт. 
Сорочан—«Черв. Зоря", Маєр та Томаш-
польський. Культпроп.
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	КОНТРЕВОЛЮЦІЯ ПІД ПОКРИВАЛОМ СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ ФРАЗИ 

	Міжнародній соціяль-фашизм—другого Інтернаціоналу через свій загін—російських меншовиків вкупі з „Торгпромом“, „Промпартією", куркульською партією Кондратьева—Чаянова, за проводом І коштом між- народньої буржуазії, а в першу чергу французького імперіялізму, готували збройну інтервенцію проти СРСР,

	Справа контрреволюційної організації Громана-Суханова.

	Обвинувальний висновок.

	 У справі меншовицької контрреволюційної організації Гро- мана, Шера, Ікова, Суханова та інших.

	1. Громан Володимир Густа-

	3.	Суханов Микола Микола-

	4.	Гінзбург Абрам Мойсейо-

	11.	Берлацький Борис Маркович, років 41, з міщан, під

	12.	Іков Володимир Констян-

	13.	Тейтельбаум Мойсей


	З ДОПОВІДІ ТОВ. ЧУБАРЯ.

	Про ліквідацію округ і роботу районного апарату.
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