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НА ДРУГІЙ МІСЬКПАРТКОНФВРЕНЦІЇ.

В БОРОТЬБІ ЗА ВИВЕРШ Е Н Н Я  ФУНДАМЕНТУ СОЦІЯЛІСТИЧН О Ї  ЕКОН ОМІКИ
ЗВІТ МІСЬКОГО ПАРТІЙНОГО КОМІТЕТУ.

Доповідь секретаря Зінов'ївського МПК т. Міхієнка.
Товариші! Від першої міської 

партконференції збігло 9 місяців. 
Ці 9 місяців були часом напруже- 
ної більшовицької боротьби зінов'- 
ївської парторганізації на підставі 
генеральної лінії партії за здійснен- 
ня величезних завдань, що стояли 
перед нашою парторганізацією, як 
одним з бойових загонів двохмільйон- 

ної армії більшовиків.
У своїй роботі міський партійний 

комітет виходив з настановлень 
центральних керівних органів пар- 
т ії, пов‘язуючи роботу зі нов'ївської 
парторганізац ії з роботою вс іє ї все- 
союзної комуністичної пертії, з 
боротьбою за світову пролетарську 
революцію.

Капіталізм б'ється в корчах 
кризи.

Передусім я стисло змалюю між- 
народне становище. Міжнароднє ста- 
новище характеристичне поглиблен- 
н я  світової кризи та загострен- 
ням протиріч капіталізму.

В найбільших країнах капіта- 
лізму невпинно скорочується ви- 
робництво. До початку 1931-го po- 
кy Америка скоротила своє вироб- 
ництво на 32 в ід с ., Німеччина— на 
28 в ід с., Англія на 19 відс., Поль- 

щ а— на 25 відс.
Поряд промислової кризи відбу- 

вається криза аграрна. Ц іни на 
продукцію сільсько-господарського 
виробництва вменшилися до ½ , а 
навіть 1/3 ранішніх цін. Це болю- 
че вдаряє на сотні мільйонів се- 
лянських  господарств.

Зросли світові запаси товарів, 
але й збільшилися зубоженість мас 
та безробіття в капіталістичних 
країнах. Капіталістичний світ нара- 
ховує близько 40 млн. безробітних. 
Особливо збільшилися тепер бан- 
крутства фірм й банків.

Причини ж кризи капіталізму 
полягають у самій системі капіта- 
лістичного господарювання.

Капіталістичні  держави вживають 
низку заходів до л іквідації кризи, 

які, відома річ, не дають і  не мо- 
жуть дати реальних наслідків. Я к 
вам відомо з преси, імперіялісти 
скликають різні конференції, вда- 

ют ь с я  до різних змов, щоб тільки 
врятувати себе від кризи.

Весь час капіталісти готують ін- 
тервенцію проти Радянського Союзу. 
Вони намагаються втілити в свідо- 
мість трудящих мас і  дрібної бур- 
жуазії, що в кризі винна «рука 
Москви».

Лють проти Радянського Союзу, 
що дедалі посилюється, яскраво ви- 

явилася в намаганні організувати 
«хрестовий похід». Низки різних 

змов, кампанії, так званого, дем- 
пінгу, наклепів про «примусову 
працю» в СРСР, допомозі шкідниць- 
ким контрреволюційним організаціям 
усередині Радянського Союзу, що 
діяли під безпосереднім проводом II 
Інтернаціоналу, як і викрито та розт- 
рощено органами диктатури проле- 
таріяту.

Відомий ворог Радянською Союзу 
— колишній російський капіталіст 
Рябушінський нещодавно писав:

«Немає в світі справи, яка бу- 
ла б в господарському відношенні 
більше виправданою, більше рен- 
табельною, ніж визволення Росії».

Я к бачите, суто-комерційний під- 
хід!

«При витраті одного мільярду 
карб. людність дістане прибутку не 
менше, ніж 5 мільярдів карб., цеб- 
то 500 відс. річних з переспекти- 
вою зростання щороку на 100-200 
відс. Де знайти справу кращу?»

Ось вам слова клясового ворога, 
який одверто ставить питання про 
кончу потребу піти зі зброєю в ру- 
ках на країну диктатури пролета- 
ріяту, на те, щоб повернути владу 
капіталістам, поміщикам, фабрикан- 
там, гнобителям робітників та тру- 
дового селянства. Одначе робітни- 
ча кля с а  СРСР, під проводом 
комуністичної партії, спромогла- 
ся дати залізну відсіч нонтр- 
революційним шкідникам і про- 
демонструвала перед цілим 
світом, що диктатуру пролета- 
ріяту, здобуту кров'ю трудя- 
щих, ми нікому не віддамо.

Країна диктатури пролетаріяту 
під проводом ленінської партії до- 
держує політику миру. Але першої- 
л і п шої хвилини ми мусимо бути 
напоготові до оборони батьківщини 
світового пролетаріяту від зазіхань 
імперіялістів.

площі, 12 млн. одноосібних госпо- 
дарств засіяли решту— 30 відс.

Це доводить, що сталася певна 
зміна в співвідношенні клясових 
сил на селі. Тепер колгоспне се- 
лянство стало центральною фігурою 
землеробства.

В основному вже закінчено су- 
цільну колективізацію основних 
зернових районів нашого Союзу. На 
цій базі суцільної колективізації 
вивершується ліквідацію куркуля 
як класи.

Ми вступили в період соціялізму 
й завершимо цього року побуду- 
вання фундаменту соціялістичної 
економіки.

1931 року треба добитися збу- 
дування «518 і 1040», зростання 
промислової продукції на 45 відс., 

Гостріше зброю більшовицької самокр итики!

довести капіталовкладання до 17 
мільярдів. Число робітників зросте 
на 2 мільйони, підвищиться зар- 
платня на 6 відс. Треба збільшити 
продукційність праці на 28 відс., 
знизити собівартість продукції на 
10 відс. До кінця п'я тирічки СРСР 
мусить бути в основному колекти- 
візований.

Всі ці величезні завдання робіт- 
нича кляса, що веде за собою тру- 
дове селянство, під проводом ле- 
нінської партії виконає лише в 
більшовицькій боротьбі на основі 
генеральної л ін ії партії, проти всіх 
тих, хто намагається стягнути пар- 
тію з правильного ленінського шля- 
ху, проти правих та «лівих» опор- 
туністів і  примиренців деяких,—  
цих агентів клясового ворога.

ВЕЛЕТЕНЬ „ЧЕРВОНУ ЗІРКУ”— НА ПЕРЕ- 
ДОВІ ПОЗИЦІЇ!

СРСР—країна економічного 
розквіту.

Ми закінчили переможно перші 
два роки п'ятирічки й вступили в 
третій вирішальний. Плян двох ро- 
ків  п'ятирічки виконано й переви- 
конано. Безробіття в нашій країні 
ліквідовано. Зернову проблему в 
основному розв'язано. Стався в е л и- 

* )  Скорочена ст і н ог рам а .

чезний поворот основних мас се- 
лянства в бік колективізації.

Ми вже не тільки виконали зав- 
дання визначені Х VІ-м з'їздом пар- 
т ії та VI-м з'їздом рад щодо ко- 
лективізації, але й перевиконали їх.

По всьому Союзу є вже 13 
мільйонів колективізованих госпо- 
дарств, які разом з 4 000 радгос- 
пів засіяли 70 відс. всієї засівної 

1931 року тракторні машини ста- 
новитимуть 77,2 відс., а к інні тіль- 
ки 22,8 відс.

Промфінплян перших двох років 
п'ятирічки завод не тільки вико- 
нав, але й перевиконав.

Завдання на окремий квартал 
становило 16.542.000 карб., а фак- 
тично виконано на 11.248.000 крб., 
тобто на 68 відс. Завдання на сі- 
чень-квітень 1931 року з випуску 
продукції передбачалося за пляном 
в розмірі 25.222 000 карб., а ви- 
конано фактично в суві 11.356.000 
крб., тобто на 45 відс.

Наслідки роботи заводу в окре- 
мому кварталі свідчать, що завод 
здав більшовицькі темпи, здобуті 
під останній квартал 1929-30 року. 
Ганебний прорив поглиблюється на 
заводі в першому кварталі 1931 
року, а згодом і  в другому квар- 
талі.

Де ж шукати причини цьому га- 
небному явищу?

Як не раз відзначало бюро МПК 
і  як це визнала заводська парткон- 
ференція причини в основному такі: 
численні недоладності по цехах, нез- 
годженість поміж цехами, брак 
справжньої одноначальности, чітко- 
го адміністративно-технічного ке- 
рівництва та плянування, брак 
госпрозрахунку, неправильне роз- 
ташування сил, недостатнє розгор- 
тання масової роботи та мобіліза- 
ц ії мас, недостатня боротьба проти 
псевдоударництва, ледарства та по- 
рушень трудової дисципліни. І, на- 
решті, дуже важлива причина: ко- 
муністи й комсомольці ще не завж- 
ди відограють провідну ролю в са- 
мому виробництві.

На заводі є розрив поміж рево- 
люційним піднесенням мас, їхнім 
ентузіязмом і  здатністю адміністра- 
тивно-господарчого та інженерно- 
технічного персоналу йти в ногу з 
цим ентузіязмом.

Я к же назвати все це політич- 
ною мовою? Адже, на заводі 1500 
більшовиків, 3500 комсомольців, 
тринадцятитисячний пролетарський 
колектив.

На заводі не почувається 
впертої більшовицької боротьби 
за виконання господарчих зав- 
дань, клясової боротьби на гос- 
подарчому фронті. Це спричи- 
нило дошкульний прорив.

Ви чули з привітальної телегра- 
ми, яку ми ухвалили надіслати ле- 
нінським штабам партії, що комбі- 
нований цех № 1 заводу «Червона 
Зірка» за 29-е червня до дня від- 
криття партконференції  виконав 
програмне завдання з випуску мо- 
лотарок на 100% , проголосувавши 
за генеральну лінію партії 60 мо- 
лотарками БДО. Адже нема таких 
фортець, що їх  більшовики не мог- 
ли б взяти і  ці слова знаходять 
своє блискуче ствердження в досяг- 

Боротьба за виконання пром- 
фінплянів.

Почну звіт МПК з питань про- 
мисловости. Цифри зростання про- 
мисловости свідчать про здійснення 
нами генеральної л ін ії партії.

Вся гуртова продукція республі- 
канської та місцевої промисловости 
становила 1928-29 року 42031,2 
тисяч карбованців. 1929-30 року 
вона зросла до 73263 тисяч карб. 

aбо на 74,3 відс. На 1931-й рік 
випуск продукції по соціялістично- 
му секторові промисловости за пля- 
ном сягатиме 126,774 тисячі кар- 
бованців, тоб-то проти попереднього 
року запроєктовано збільшення на 
73 відс., а проти 1928-29 року на 
201 відс.

Міський партійний комітет вик- 
лючну увагу приділяв заводові «Чер- 
вона Зірка». Велика роля заводу 
«Червона Зірка» в господарстві не 
лише району, а й цілої країни, обу- 
мовила ту виключну увагу, що ї ї  
приділяла партійна організація ро- 
боті та перспективам розвитку цьо- 
го велетня сільсько-господарського 
машинобудівництва.

«Червона Зірка»— велетень сіль- 
сько-господарського машинобудів- 
ництва рік-у-рік збільшує свою 
програму. Темп розвитку заводу з 
випуску продукції характеризується

так: 1928-29 року— 24,7 млн. крб., 
1929-30 року— 41,3 млн. крб. 
(збільшення 67 відс.), на 1931 рік 
запроєктовано 76,2 млн. карб, (збіль- 
шення 84,5 відс.).

Робота «Червоної Зірки» зміню- 
ється в бік сприяння щонайшвидшій 
соціялістичній реконструкції сіль- 
ського господарства.

Зросла роля «Червоної Зірки» у 
виробництві великих тракторних 
почепних знарядь: як що 1929-30 
року тракторні машини становили 
21,5 відс., а кінні машини 78,5 
відс. загального випуску машин, то Продовж. див. на 2-ій стор.

Перед тим, як почати звіт 
МПК я загострюю увагу деле- 
гатів партійної конференції на 
тому, що нам треба всебічно 
проаналізувати роботу МПК, 
віддавши ії більшовицькій кри- 
тиці та самокритиці. До аналі- 
зи роботи МПК треба підходи- 
ти, керуючись вказівками про- 
водиря партії тов. Сталіна:

«Коли ми більшовики, які 
критикують увесь світ, які 
штурмують небо,—коли ми 
заради спокою товаришів 
відмовимося від самокрити- 
ки,—то хіба не ясно, що 
крім загибелі нашої великої 
справи не може нічого вийти. 

Маркс говорив, що пролетар- 
ська революція тим відріз- 
няється від усякої іншої 
революції, що вона сама се- 
бе критикує й критикуючи 
зміцнюється. Це дуже важ- 
ливі слова Маркса. Коли ми 
будемо заплющувати очі на 
наші недоліки, заганяючи бо- 
лячки всередину нашого пар- 
тійного організму, то хто 
буде виправляти ці помил- 
ки та недоліки. Хіба не 
ясно, що ми відстанемо від 
пролетарської революції та 
загинемо, коли не вижи- 
вемо цю обивательщину, цю 
семейність».



Доповідь секретаря Зінов'ївського МПК т. Міхієнка
(Продовж ення. П очато к  див. на 1-ій стор .)

КАПІТАЛЬНЕ 
БУДІВНИЦТВО.

КЕРІВНИЦТВО 
ТРАНСПОРТОМ.

неннях комбінованого № 1 за 29 
червня.

Таким чином, г оворити про нере- 
альність плянів тепер може тільки 
той, хто не йме віри в сили робіт- 
ничої кляси, хто хоче в білих ру- 
кавичках будувати соціялізм, хто 
намагається втягти нас з твердого 
ленінського шляху в гниле багно 
опортунізму.

Бюро міського партійного комі- 
тету весь час пильно слідкувало за 
роботою заводу і давало чіткі на- 
станови щоб вивести завод з прірви 
відставання. Але постанови бюра 
МПК натрапляли на опортуністичне 
небажання господарчого керівництва 
заводу боротися за здійснення їх. 
Директор заводу тов. Струков, на 
думку бюра МПК, не здатен був 
здійснювати лінію партії в керівниц- 
тві заводом. Директора за постано- 
вою керівних партійних органів бу- 
ло замінено. Одначе справа не тіль- 
ки в одному Струкові, хоч дирек- 
тор заводу, безумовно, відограе ве- 
лику ролю в розгортанні боротьби 
за промфі нплян. Де ж була завод- 
ська партійна організація. Хто дав 
право недооцінювати відповідаль- 
ність парторганізації, комсомолу, 
робітничого колективу за виконання 
промфі нпляну?

Вина за ганебний прорив падає 
і на заводський партійний комітет, 
і на фракцію завкому профспілки. 
Вина падає і  на міський партійний 
комітет за те, що він не домігся 
того, щоб його чіткі постанови бу- 
ло виконано вчасно й повнотою.

Заводська партконференція біль- 
шовиків «Червоної Зірки» запевни- 
ла МПК, що парторганізація мобі- 
лізувалася на ліквідацію прориву. 
На допомогу «Червоній Зірці» по- 
винна мобілізуватися вся наша 
парторгзнізація, щоб витягти завод 
з ганебного становища. Гарантує 
перемогу— величезне довір'я партії 
з боку широких мас робітників за- 
воду, гарантує перемогу революцій- 
ний виробничий ентузіязм передо- 
вих пролетарів— ударників.

МІСЦЕВА И КУСТАР- 
НА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

По місцевій держпромисловості, хоч ми 
маємо абсолютний приріст валової продукції 
в окремому к варталі проти четвертого квар- 
талу 1 9 2 9 — 30 рок у на 70,9 відс., проте, 
хвалитися не доводиться.

За 4  місяці 1921 рок у випуск продукції 
менший, н іж  в особливому кварталі. Щ о ж 
до пляну, то його не виконано за основни- 
ми показниками так пі д окремий квартал, 
як  і  за 4 місяці 1931 рову.

Кустарна промисловість зросла проти 
1930 року на 176 відс. Промфінплян з 
гуртової продукції кустарної промисловости 
за 4 місяці 1931 року виконано лише на 
60,8 відес. пляну, що складає 50 відс. всієї 
продукції за 1929 —  30 р ік . Т акай стан 
вимагає розгортання рішучої боротьби, що 
вабезпечувала б в и к о н а ння виробничих пля- 
нів.

ЕЛЕКТРОБУДІВ-
НИЦТВО.

1  травня 1930 рок у пущено в експлуа- 
тацію районну електростанцію змінного 
струму на 2 турбогенератори по 3000 к і - 
ловат кожен. Змінним струмок від нової 
станції забезпечуються майже всі промисло- 
в і підприємства та частину міста освітлен- 
ням.

Па початку цього року помічалися пере- 
бої в роботі станції в наслідок скорочення 
споживання електроенергії промисловістю та 
недостатнього постачання палива. Бюро 
М ПК в ід ізначило потребу переходу станції 
на місцеве буре вугілля й широкого засто- 
сування раціоналізаторських заходів.

Цього року в Аджамці обладнано тим- 
часову станцію з дизелем на 80 к і нських 
сил, що повинна живити 1000 лямп по 
господарствах і  5 — 6 моторів для електро- 
молотьби. Завданням наступного року є 
здійснення електрифікації Аджамки , Леле- 
к ів к и та Балашівки  постійним струмом, пе- 
рехід на місцеве паливо, перевід на постій- 
ний струм міської залізниц і та здешевлення 
собівартости.

Підчас напруженого стану на залізнич- 
ному транспорті, організації місцевої заліз - 
ничної станції по опортуністичному поста- 
вилися до виконання постанови Ц К В К П (б ) 
та Р НК СРСР про залізничний транспорт, 
не боролися за економію пал и ва, за робіт- 
ниче постачання, не використовували ро- 
бітничі пропозиції, не запроваджували спа- 
рованої ї зди, не приділяли ваги питанням 
якости та швидкости ремонту, тощо.

Об'єднане засідання бюра М П К  та пре- 
зидія М К К  відзначи в ши опортуністичне 
ставлення бюра партосередку заліз ниці до 
директив партії, брак боротьбі з явними 
опортуністичними виступами окремих членів 
партії та втрату партосередком свого пар- 
тійного лиця— розпустило бюро партосеред- 
к у. Новому складові бюра, комсомольській 
органі зації та  фракції професійної спілки 
запропоновано було розгорнути широку ма- 
сову роботу навколо реалізації відозви Ц К  

MПК розглядаючи пляни капітального 
будівництва в районі на 1931 р ів, зобов'я- 
зав господарчі органи та будівельні конто- 
ри підчас будівельного сезону забезпечити 
відповідні темпи будівництва на основі соц- 
змагання й ударництва, з а охочування, ви- 
нахідництва, застосування механізації та 
раціоналізац ії будівельних процесів.

1931 року ка п італовкладення призначе- 
но головно н а промислові підприємства, ко - 
лективізовані господарства, радгоспне та 
ж итлове будівництво.

Цього року провадиться будівельних ро- 
біт на суму 4090 тисяч крб. проти 3070 
тис. к рб. 1929— 30 року, тобто більше на 
33 відс.

Фінанси.
Цього року місцевий бюджет затверджено 

в розмірі 10.673,2 тис. крб. Найбільше, 
зростання бюджету щодо задоволення куль- 
турно-соціяльних потреб людности припадає 
на народню освіту в зв'язку з постановою 
партії щодо проведення загального обов'яз- 
кового навчання, на підготування кадрів та  
на сільське господарство.

Виконання плян ів  мобілізації коштів ха- 
рактеризують т акі показники: за окремий 
квартал плян виконано на 89,2 відс., за 
перший к вартал 1931 ро ку— на 8 4,7 відс., 
за другий квартал —  на 20 червня —  на 
81,04 відс. В зв'язку в недовиконанням 
пляну мобілізації коштів в боку МПК вжи- 
то низку потрібних заходів, бо невиконання 
пляна мобілізації коштів порушує весь плян 
господарського будівництва.

Бюро М ПК приділяло величезну увагу 
мобілізації коштів. Щодекади воно вислу- 
ховувало зв іт  окремих організацій про пе- 
ребіг мобілізації кош тів, скеровуючи їхню 
роботу на посиленая безпосереднього ін - 
структажа на м ісці.

Значну ролю в справі мобілізації коштів 
відограє своєчасне стягнення заборговано- 
сти з різних податків від куркулів та неп- 
манів. Окремі партосередки та сільради не 
спромоглися організувати більшовицькій 
натиск на куркуля, щоб стягнути заборго- 
ваність. Там, де партосередок по-більшо- 

вицькому розгорнув боротьбу з куркулем, 
завдання з мобілізації коштів перевиконано 
(Тарасівка).

Фіноргани не вжили рішучих заходів до 
стягнення заборгованости з приватнього 
сектору. Є відомості, що один непман—  
злісний неплатник податків виїхав до Баку 
й звідтіль прислав довідку родині про те, 
що він  помер. Однак, згодом «померлий» 
повернувся до З інов'ївського. Лише тоді 
фінорганам пощастило застувати цього фор- 
мально мертвого, а по суті живого клясово- 
го ворога й стягнути з нього борг.

Завдання полягає в тому, щоб фіноргани 
рішуче взялися до викривання непманщини 
й  стягнення заборгованости.

Бюро міського партійного комітету вжи- 
вало суворих заходів до окремих членів 
партії, що не вміли по-більшовицькому бо- 
ротися за генеральну лінію партії в справі, 
мобілізації коштів. За опортуністичне став- 
лення до мобілізац ії коштів і  нехтування 
масової роботи навколо цього важливого 
політичного завдання, бюро М П К виключило 
з з лав партії секретаря Губ івськ ого парт- 
осередку.

Особливу увагу М ПК звертав на своєчас- 
не застосування поправок до нової кредитн. 
реформи та запровадження госпрозрахунку. 
В цій справі нам доведеться ще багато 
працювати.

Радянське будівництво.
Під керівництвом міського партійного ко - 

мітету було проведено з успіхом перевибори 
рад. Перевибори рад пройшли за величез- 
ного піднесення політичної активности мас 
робітників та колгоспників . Завдання пере- 
виборів рад було щільно пов'язано з про- 
веденням господарчо-політичних кампаній як 
у місті, так і  на селі.

Пленум М ПК своєчасно орієнтував парт- 
організацію на те, щоб рішуче вдарити по 
антирадянських елементах, по вилазках к ля- 
сового ворога в кампанії перевиборів рад. 
Під проводом партійної організації широкі 
маси трудящих виборців обрали до рад 
найкращих ударни к ів  соціялістичного будів- 
ництва.

У боротьбі за хліб.

Робота міськради весь час була в центрі 
уваги міського партійного комітету. Бюро 
МПК викрило факти сповзання з клясової 
лінії  керівників окремих секцій міськради.

Зокрема варто нагадати справу Козенка 
— завфінсекцією міськради, що втратив кля- 
сову пильність, стверджуючи що на Зінов'їв- 
щині куркул ів більш нема, а значить і  ні 
з кого стягати податки. Цього куркульсь- 
кого агента з партії виключено.

М ПК обслідував роботу партійного осе- 
редку міс ької ради й загострив увагу всіх 
керівників радянських установ на посиленні  
клясової пильности, на організації своєчасної 
відс іч і к лясово-ворежим елементам, що шк о- 
дять в роботі радянського апарату.

Зінов'ївська парторганізація про- 
вела величезну роботу в боротьбі за 
хліб. Плян хлібозаготівель, який 
було дано Зінов'ївщині, в наслідок 
впертої більшовицької роботи, в 
наслідок рішучого наступу на кур- 
куля виконано й перевиконано.

По об'єднаному Зінов'ївському 
району пляна хлібозаготівель вико- 
нано з усіх культур на 105,3 відс.

У бригадах на сотнях, кутках та 
двадцятках працювало понад 4000 
чол. Силами сільського активу під 
проводом партійної організац ії ор- 
ганізувалися сотні червоних валок, 
як і майже щодня прибували до мі- 
ста та зсипищ.

Успішно провівши хлібозаготівлі, 
як і було щільно пов'язано з бороть- 
бою за суцільну колективізацію і 
ліквідацію на ц ій основі куркуля, 
як кляси, передові колгоспники Зі- 
нов'ївщини висунули ін іц іятиву від- 
рядження буксирної бригади для 
допомоги в хлібозаготівель, осінньої 
сівби та колективізації відсталим 
районам Одещини та Миколаївщини .

Колгоспники Зінов 'ївського райо- 
ну, разом з колгоспниками районів 
колишньої Зінов'ївської округи на- 
діслали з буксирною бригадою по- 
над 200 чоловіка. За 20 день ро- 
боти буксирна бригада домоглася 
значних успіхів.

Ц. О. КП(б)У «Комуніст», підби- 
ваючи підсумки цьому буксирному 
походові, розцінив його як «блис- 
кучий досвід колгоспників Зінов'їв- 
щичи, що вперше в масовому маш- 
табі застосували й розгорнули но- 
вий соціялістичний метод боротьби 
за хліб, за колективізацію».

Наш район одержав додаткове 
завдання з хлібозаготівель на лютий 
в 2200 тонн. Пов'язуючи цілковите 
виконання цього завдання з успіш- 
ним готуванням до весняної сівби, 
парторганізація Зінов'ївщини забез- 
печила своєчасне й повне виконан- 
ня додаткового пляна хлібозаготі- 
вель.

Чітке здійснення парторганізацією 
Зінов'ївщини директив партії з хлі- 
бозаготівель забезпечило піднесення 

та РН К, боротьби за паливо, заглиблення 
соціялістичних форм праці, якість ремонту, 
поліпшення руху тощо.

політичної активности колгоспників 
та колгоспниць, наймитсько-бідняць- 
ких та середняцьких мас, виховало 
з них нові кадри активу, утворило 
й закріпило цілком сприятливий 

політичний стан села, забезпечило 
успішне виконання плянів сівби й 
завершення суцільної колективізації 
району.

За суцільну колективізацію
На основі чіткого запровадження 

в життя л ін ії партії, парторганіза- 
ція Зінов'ївщиви до своєї другої 
партконференції забезпечила в ос- 
новному завершення суцільної ко- 
лективізації району. Наведемо ди- 
наміку зростання колективізації.

На 1-е жовтня 1930 рок у було 
колективізовано 55,3 відс. бідняць- 
ко-середняцьких господарств. На 
1-е листопада 56,9 відс., на 1-е 
грудня— 74,9 відс., на 1-е січня 
1931 рову— 78,1 відс., на 1-е лю- 
того— 79,3 відс., на 1-е березня 
89 відс., на 1-е квітня 91,9 відс., 
на 1-е травня — 92,4 відс, на 20-е 
травня— 94,3 відс. і зараз 97 відс.

Зінов' ї вщина вже є по суті район 
що в основному завершив суцільну 
колективізацію. Низка сільрад вже 
досягла остаточного завершення су- 
цільної колективізації.

Завдання нашої парторганізац ії—  
протягом готування до збиральної 
кампанії остаточно завершити су- 
цільну колективізацію та на цій 
основі вести боротьбу за знищення 
куркульства як кляси.

Поруч з тим, багато сел колекти- 
візовано на 100 відс., є села, де 
питання колективізації не набрали 
належного політичного значення. 
Нестерпно відстають у боротьбі за 
завершення суцільної колективізації 
Клинці (75 відс.), Грузьке (79 в.) 
і околиці міста (80 відс.) Тут не 
почувається більшовицької боротьби 
за завершення суцільної колекти- 
візації.

Треба невідкладно розгорнути 
бойову масову роботу, щоб на осно- 
ві додержання ленінського принципу 
добровільного вступу до колгоспів 
підтягти відсталі дільниці.

Виходячи з основного завдання, 

Роз'язання завдань сільсько- 
господарчого виробництва.

визначеного X V I-м з'їздом партії, що 
основною формою колгоспу на даній 
стадії розвитку є сільсько-господар- 
ча артіль, наша парторганізація 
домоглася повного переходу СОЗ'ів 
на артільну форму господарювання.

В справі укрупнення колгоспів 
парторганізація домоглася таких 
показників. На 1-е січня пересічно 
в одному колгоспі було 85 господарств 
з пересічною земельною площею 
613 га на 20-е травня пересічно в 
одному колгоспі 109 господарств з 
пересічною площею 832 га.

Ц і показники свідчать за те, що 
ми успішно розв'язуємо завдання 
переводу дрібних колгоспів на рей- 
ки великого соціялістичного госпо- 
дарства.

Окремі партосередки до цього 
завдання поставилися суто формаль- 
но й вдалися до «лівих» закрутів 
(Першозванівка, Іванівка). МПК 
своєчасно реагував на ці збочення, 
виправив їх , засудивши конкретних 
винуватців.

Правильна організація праці в 
колгоспах стає за вирішальну умо- 
ву усп іху соціялістичного сільсько- 
го господарчого виробництва. Певні 
дані ствержують, що МПК приділив 
вчасно увагу цій справі.

Велику ролю відограла на цій 
ділянці місцева газета «Соціялістич- 
ний Наступ», що виявила себе ор-  
ганізатором походу за відрядність. 
МПК схвалив цю ін іц іятиву й врешт і 
похід в значній мірі посунув напе- 
ред застосування відрядности.

Походом було охоплено 174 кол- 
госпи. По відсталих колгоспах ста- 
лося помітне зрушення в бік л ікв і- 
дації виробничих огріхів, налагод- 
ження обліку колгоспної праці й 
застосування відрядности.

Розгорнута боротьба за хліб, за 
виконання плянів осінньої та весня- 
ної сівби, піднесення нової могутньої 
хвилі колгоспного руху забезпечило 
вирішальну перемогу соціялістичного 
сектору сільського господарства в 
районі.

Показниками величезного успіху 
цієї перемоги нової генеральної лінії 
партії є нові зразки високої продукцій- 
ности об'єднаного колективного гос- 
подарства, що їх досягнуто підчас 
осінньої й весняної сівби.

Засівна площа 1931 року в районі 
дорівнюється 159.196 га проти 149.897 
га 1930 року, або збільшена на 
6 відс.

Зокрема площа озимини цього ро- 
ку становить 67.392 га, проти 48.345 
га минулого року, тоб-то: площу ози- 
мини цього року збільшено на 39 
відс. Площа озимої пшениці цього 
року становить 39.929 га проти 
22.037 га минулого року, або збіль- 
шена на 18,1 відс.

Цього року засіяно 91.804 га ярих 
культур, що становить 105 відс. ви- 
конання пляну.

Із площі засіву цього року в 
159.196 га засіяно:

183 колгоспи нашого району, об 'єд- 
навши 20.221 бідняцько-середняцьке 
господарство засіяли по 7,7 га на 
кожен двір колгоспника, в той час, 
як одноосібні господарства засіяли 
в середньому на кожного одноосіб- 
ника—3,7 га, тоб-то засів на кол- 
госпне господарство перевищує в 
2 - 2 ½ рази засів на господарство 
одноосібника.

З  цього погляду на особливу ува- 

гу заслуговує абсолютна перевага 
виробничої спроможности колгоспів 
перед спроможністю одноосібника. 
Якщо на одне господарство в кол- 
госпі засіяно цієї весни 4 га ярини, 
то індивідуальний сектор дає пере- 
січно засів на одне господарство 
одноосібника лише 1,5 га.

В наслідок значного організацій- 
ного зміцнення колгоспів, застосу- 
вання відрядної системи праці—є 
досить велике зростання продуктив- 
ности праці в колгоспах.

Напри к лад: артіль «Робітник», 
Богодарівської сільради весною ми- 
нулого року на обробіток одного 
га витратила 7 трудоднів, а цієї 
весни ця-ж артіль на 1 га витра- 
тила лише 2,7 трудодня.

Машинотракторні станції, що че- 
рез них робітнича кляса Радянсько- 
го Союзу переозброює колгоспне 
селянство, цієї весни, розпочавши 
свою виробничо-організаційну діяль- 
ність, охопили одну третину всієї 
ярої засівплощі в районі.

Зараз Зінов'ївська, Шостаківська  
й Компаніївська МТС вже обслуго- 
вують 70 колгоспів з  земельною 
площею—72.750 га, що складає 46 
відс. всієї засівплощі в районі. На- 
весну 1932 р. МТС oxоплять весь 
район на 100 відс. Зараз в районі 
167 тракторів із нихх в МТС 110 шт.

В перший рік свого існування, МТС 
показали своєю роботою, що вони 
з'являються дійсними організаторами 
нового соціялістичного виробництва.

Кінець див .  на 3-й стор.

«СОЦНАСТУП» 2 стор. № 140.
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Доповідь секретаря 
Зінов'ївського МПК т. Міхієнка.

(ЗАКІНЧЕННЯ. П очаток  див. на 1, 2 сторінках).
Отже, з цього всього виходить: 

„що колгоспне селянство вже 
перетворилося на центральну 
фігуру зем леробст ва, колгоспи 
стали з а  основних виробників 
не тільки зерна, але й най- 
важ ливіш ої сільсько-господар- 
ської сировини (бавовняник, 
цукровий буряк, сояшник 
тощо)”
  ,,Роля бідняка й середняка — 
одноосібника в сільсько-госпо- 
дарському виробництві стала 
другорядною. Заверш ується  
ліквідація глитайні як кляси"

ПОЛЬОВА УБОРОЧНА КАМПАНІЯ 
цього року набирав винятко- 
вого значіння й повинна відо- 
гравати вирішальну ролю в 
справі:

цілковитого закінчення су- 
цільної колективізації бідня- 
цько-середняцьких господарств 
та знищення куркуля як кляси;

подальшого рішучого зміц- 
нення колгоспів, найкращого 
налагодження організації пра- 
ці в колгоспах та піднесення 
матеріяльно-культурного рівня 
колгоспників;

рішучого зменшення втрат 
у сільському господарстві;

поширення та зміцнення ви- 
робничої змички пролетарсько- 
го міста з колгоспами; 

вирішення справи про від- 

родження господарства та ут- 
ворення відповідної кормової 
бази для нього через повну 
реалізацію всіх кормових ре- 
сурсів урожаю цього року.

Виходячи з таких основних наста- 
новлень визначених постановою бю- 
ра МПК, парторганізація району 
розгорнула до другої партійної кон- 
ференції широку масову підготовку 
до збирання врожаю.

На 30-е травня було доведено 
пляна збиральної кампанії до всіх 
сільрад. З  1-го по 25 червня опра- 
цьовано та складено пляна збираль- 
ної кампанії по колгоспах. Проведе- 
но дві міжсільські виробничі наради 
зльот ударниць-колгоспниць, зльот 
колгоспників-ударників, збори кол- 
госпників по всіх колгоспах, нараду 
рахівників та організаторів праці в 
колгоспах, нараду голів колгоспів, 
присвячені завданням збирання про- 
жаю.

До другої міської партконференції 
в основному закінчено просапну кам- 
панію. Це є одне з найважливіших 
досягнень у готуванні до збиральної 
кампанії, бо звільняється чимало ро- 
бітної сили в колгоспах для цілко- 
витого використання на збирання 
хліба.

Перед парторганізацією стоїть 
бойове завдання—забезпечити в 
найкоротший строк проведення жнив 
обов'язкове скирдування та  молоть- 
би, запобігаючи помилок минулого 
року й мобілізацією мас забезпечити 
цілковите виконання постанов черв- 
невих пленумів ЦК ВКП та ЦК 
КП(б)У про збиральну кампанію.

За культурну революцію.

За успішне проведення лікнепро- 
боти Зінов'ївський район нагородже- 
но перехідним червоним прапором 
від всеукраїнського товариства «Геть 
неписьменність» та ВУЦВК'у,

На 1-е травня з 15846 чоловіка, 
охоплених школами лікнепу, цілком 
засвоїли програму 10344, а продов- 
жують навчання влітку 3470. До дру- 
гої міськпартконференції Зінов'їв- 
щина стала районом суцільної пись- 
мености.

Успішно виконуючи завдання по 

загальному навчанню та профосвіті, 
ми водночас розгорнули масову політ- 
освітню роботу. За цей час було ор- 
ганізовано 3 масових культпоходи на 
села та культбуксир на Первомай- 
щину й Врадієвщину.

В районі ми маємо 4 колгоспних 
університети. 45 будинків колгоспни- 
ка, 200 колгоспних червоних кутків, 
200 бібліотек. По 33 сільрадах є пе- 
ресувні та стаціонарні кіноустави, по 
селах є 57 радіоустав.

Профспілки лицем до виробництва.
Міськпарком скерував роботу 

профорганізації на швидше здійснен- 
ня перебудови профроботи відповід- 
но до умов реконструктивної доби. 
На початку 1931-го року проведено 

огляд профспілкової роботи й пере- 
вірку здійснення профспілками рі- 
шень XVI-го та ХІ-го з'їздів партії 
про поворіт профспілок лицем до 
виробництва.

В наслідок реалізації постанов ЦК 
було проведено розкрупнення проф- 
спілок: замість 18 профспілок, зараз 
у нас є 32,  а замість 86  ФЗМК—143.

До профспілкової роботи залучено 
понад 3000 добровільців з робітників 
ударників. Це й є профспілковий ак- 
тив. При МРПС є 216 позаштатних 
інструкторів.

Профспілки повернулися лицем до 
виробництва, проте повернулися й 
стали. Цього замало. Треба, щоб 
профорганізації розгортали в своїй 
роботі більшовицькі темпи, щоб во- 
ни весь час вели перед.

Здобутки ленінського 
комсомолу.

Завдяки правильному парткерів- 
ництву та рішучої боротьби на два 
фронти піднесено боєздатність лав 
комсомолу, підвищився ідейно-полі- 
тичний рівень комсомолу.

Всю роботу комсомольської орга- 
нізації міста було скеровано на бо- 
ротьбу за виконання промфінпляну. 
Коли виявився прорив на трактор- 
них сівалках, організація взяла цех 
тракторних сівалок на комсомоль- 
ський буксир і в наслідок комсомоль- 
ської настирливости, справжнього 
ударництва завод почав замість 30 
сівалок щодня випускати 75.

Комсомольська організація боро- 
лася за завершення суцільної колек- 
тивізації, за підготування та прове- 
дення весняної посівкампанії.

Підчас вряджених трьох рейдів на 
села було надіслано 480 комсомоль- 
ців-студентів і робітників для допо- 
моги колгоспним осередкам в органі- 
зації колгоспно-виробничого походу. 
500 студентів міста виїхало на коп- 
ку буряків. З а  допомогою комсомоль- 
ців було організовано на селі 242 
бригади.

Комсомольська організація справді 
піклувалася за зміцнення бойової та 
технічної моці Червоної армії. Ком- 
сомол брав участь у комплектуванні 
військово-учбових закладів, бився за 
опанування військової техніки.

Порівнюючи зі складом організації 
до моменту ліквідації округи ми ма- 
ємо збільшення організації за  5½ 
місяців на 1856 чоловіка, з них 1184 
робітника.

Значне зростання організації є 
наслідок розгорнутої масової роботи 
комсомолу серед молоді, яку пов'я- 
зувалося з виконанням чергових 
господарчо-політичних завдань.

Партядро в комсомолі на 1-е квіт- 
ня складає 400 чоловіка або 7 відс. 
до складу комсомольської організа- 
ції.

На здобутих позиціях не маємо права 
спочивати.

Успішне виконання господарчо- 
політичних завдань по низці вирі- 
шальних ланок, піднесення полі- 
тичної активности й трудового ен- 
тузіязму робітничих та колгоспних 
мас, що їх  домоглася наша парт- 
організація, були наслідком цілко- 
витої відданости та безмежного до- 
вір'я з боку цих мас до своєї пар- 
т ії. Це особливо яскраво позна- 
чається в новій могутній хвилі 
припливу кращих ударників—ро- 
бітників та колгоспників до партії.

Як що на 1 жовтня 1930 року 
в організації було всього 2525 
чоловіка, то на 20-е травня 1931 
року в нашій партійній  організації 
є вже 3323 чоловіка.

Але треба зазначити, що відсо- 
ток робітників з виробництва на 
1-е жовтня 1930 року становив 
5 7,2, а на 20 травня 1931 року 
лише 52. Це пояснюється тим, що 
до Зінов'ївського району приєднано 
непромисловий Компаніївський район 
та деяким збільшенням прийому 
кращих ударників-колгоспників до 
партії.

Розгортаючи подальшу організа- 
ційно-масову роботу з вербування 
до партії кращих робітаиків-удар- 
ників та колгоспників, парторгані- 
зація повинна забезпечити найближ- 
чим часом доведення прийому до 

партії до 90 відс. робітників від 
варстату.

Для зміцнення партійного керів- 
ництва як в місті, так і  на селі, 
МПК мобілізував ряд товаришів на 
постійну керівну роботу. За цей 
час на постійну сільську роботу 
МПК відрядив 116 товаришів. По 
мобілізації Ц К міськпарком відря- 
див до інших районів та в розпо- 
рядження ЦК 186. На тимчасову 
роботу на допомогу сільським орга- 
нізаціям відряджено було 620 чо- 
ловіка з міськпартактиву.

До перебудови партійної роботи 
на заводі «Червона Зірка» було 74 
партійних групи. Після перебудови 
є 112. Нестатутних осередків було 
5, зараз є 12. Позмінних осередків 
було 2, зараз— 14.

Перебудовуючи так само сільські 
партійні осередки за виробничим 
принципом, ми домоглися значного 
покращення партійного керівництва 
виробничою діяльністю колгоспів. 
При великих колгоспних партосе- 
редках утворено партійні групи. В 
найбільших селах—Аджамці та Ками- 
шуватці організовано сільпаркоми.

портував конференції про випуск 
60 БДО за 29-е червня. Це прик- 
лад героїчної боротьби, це доказ 
реальности всіх плянів, це доказ 
того, що за мобілізації всіх сил з 
боку заводської парторганізації 
можна й треба виконати завдання, 
що їх  покладено на завод великого 
сільсько-господарського машинобу- 
дівництва.

Отже, наше завдання надалі, з мо- 
білізувавши всю партійну, профе- 
сійну й комсомольську організацію, 
весь адміністративно-технічний пер- 
сонал та весь тринадцятитис я ч н ий 
робітничий колектив заводу, вико- 
нати й перевищити пляни з випус- 
ку продукції, передбачені на третій 
вирішальний р ік п'ятирічки. Ми 
повинні молотарками і  сівалками 
голосувати за генеральну лінію 
партії.

На селі збігаються найважливіші 
кампанії: жнива, хлібозаготівлі та 
осіння сівба. За умов завершення 
суцільної колективізації, закріпля- 
ючись на здобутих позиціях, ми не 
можемо відпочивати. Треба домогтися 
ще більшої активізації колгоспних 
мас й на основі генеральної л ін ії 
партії, даючи нещадну відсіч пра- 
вим і  «лівим» опортуністам, вико- 
нати й перевиконати завдання, що 
стоять перед нами! (Бурхл. оплески) «СОЦНАСТУП» 3 стор. 3-VII З1 р. № 140

Запоріжжя  
1931 р. 

завод
„Ком унар” . 

На фото: 
перевірка 
комбайну.

Щоденник.
Ранкове засідання.

■  2-го липня, на ранковому за- 
сіданні закінчилися дебати на до- 
повідь тов. Ніколаєва. В дебатах 
висловилось 17 товаришів.

■  Конференцію вітали кол- 
госпники артілі „III комінтерв”  з се- 
ла Грузького та колгоспники артілі 
„Незаможник”  Камишуватської сіль- 
ради.

■  Під кінець ранкового засідан- 
ня прибули делегації від робітни- 
ків заводу «Червона Зірка», «Біль- 
шовик» та інкубаторного, як і віта- 
ючи конференцію, рапортували про 
свої перемоги на виробничому фронті.

■  К онференція заслухала допо- 

відь директора заводу «Червона Зір- 
ка» тов. Познякова про хід вико- 
нання програми та переспективи 
розвитку заводу на 1932 рік.

■  Після доповіді тов. Позняко- 
кова розпочалися дебати.

Вечірнє засідання.

■  На вечірньому засіданні висту- 
пив з прикінцевим словом тов. 
Позняков.

■  Доповідь про чергові госпо- 
дарчо-політичні завдання на селі 
склав тов. Біляєв.

■  Розпочалися дебати на до- 
повідь тов. Біляєва, я к і трива- 
тимуть сьогодні зранку.

Кінчаючи свою доповідь я хочу 
зосередити увагу всіє ї партійної кон- 
ференції на основних двох моментах. 

Червонозорківський колектив ра- 

На другій міськпартконференції

М іськпартконференція схвалює роботу MПK

Друге міськпартконференція Зінов‘ївщини цілком і пов- 
нотою схвалює політику та організаційну лінію в роботі МПК 
скеровану на здійснення генеральної лінії партії та цілкови- 
того виконання рішень ХVІ-го та ХІ-го партз' їздів й грудневих 
пленумів ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У.

Партконференція відзначає, що МПК під керівництвом 
Ленінського ЦК за час своєї діяльности, мобілізувавши всю 
партійну організацію, провадив нещадну боротьбу з правим 
опортунізмом, як головною небезпекою на даному етапі, 
«лівими» загибами та примеренським ставленням до них, ак- 
тивізувавши широкі маси робітників та колгоспн и ків на повне 
виконання господарчо-політичних завдань партії.

Конференцію вітала 
кляса.

Після змістовної, упевненої допові- 
ді т. Познякова велика і  затиш- 
на заля поринула у жагучу мотор- 
ність суперечок.

Потім, коли з трибуни зійшов 
Єрмолаєв, який тугим військовим 
розмахом вичеканив слова, коли ли- 
шилося небагато часу до перерви

оркестра 
наллялася 

у спокій засідання.
Секретар МПК т. М іх ієнко, я кий 

стояв праворуч, підвів голову. Чле- 
ни президії піднялися з місць.

Це прийшли вітати селяни Грузь- 
кого.

Боротьба за хліб
100 відсотків посівної.

Готові до збиральної.
Трудкнижки на руках.

Чекаємо на молотарку.

Молотарці почесне місце на по- 
рядку денному конференції.

Молотарка прийшла рухома, су- 
вора й многогранна.

Прийшла з рапортом про 6 0 .
Тоді знову увірвався у  залю мі- 

дяний переспів оркестрів і  посуну- 

ла лава закоптілих у мазуті й по- 
росі людей, людей, я к і— творці пер- 
шої перемоги на молотарках.

Такі рідні, знайомі по цеху об- 
личчя, таке могутнє піднесення ен- 
тузіястів виробництва і  червоні пра- 
пори обвіяні суворим подихом цехів.

... А  слова прості і  зрозумілі, 
слова коваля Арапова.

—  13000 доручили мені переда- 
ти про те, що 29, 30, 1-го

вироблено по 6 0  Б Д О .
—  Тільки по були у нас робіт- 

ничі збори, вони прохали вітати 
конференцію більшовиків, запевню- 
вали у  тому, що

пе-ре-мо-же-мо.
Переможемо, адже можливості є.
Сімнадцять комбінованців, біль- 

шість яких живе з гудком завод- 
ським понад 20 ровів, сімнадцять 
прийшли до трибуни, сказали:

—  Ми з вами, ми з партією 
більшовиків— у ї ї  лавах!

Радісні були оркестри, бадьорим 
переспівом пливла заля конференції.

З трибуни,— більшовиків вітала 
кляса,

Микола Ізятор.



П'ЯТИДЕННИК ЗАКІНЧЕНО
БОРОТЬБУ— ЗА ПРАВИЛЬНИЙ ОБЛІК, 

ЗА БІЛЬШОВИЦЬКЕ 
ГОТУВАННЯ ДО ЖНИВ— П РОДОВЖУЄМО

Оперативне зведення.

Трудову книжку— в 
руки колгоспника.

КОЛГОСПИ, де трудові к ниж- 
ки НА РУКАХ у колгоспників.

Артіль lм . Сталіна —  Клин ц івська 
сільрада 

Ворошилова 
Блюхера 
XII річчя черво- 
ної армії 
Культурн. рев. 
Червовий прапор 

Калинівська 
Калініна 
Буденого 
Жовтневе РПК 
5-ти річка в 4 р. 
XII річчя Жовтня 

В. Мамайська 
Криворіжжя 

Обертасівська 
Сталіна 
Переможець

КОЛГОСПИ, де трудкнижки не 
роздано.

Артіль ім. Ворошилова-Калинівська 
сільрада 

Снєгова

Без відрядности.
На возовицю снопів відрядність 

не можна пристосувати, бо озимі 
засіви були індивідуальні так к а- 
жуть в Калинівський артілі Буденого 
на запитання, чого ви не застосо- 
вуєте відрядність.

Таке розв'язання питання про 
відрядність наруч куркулеві і  на- 
руч ворогам успішного закінчення 
2-ї  більшовицької збиральної кам- 
панії.

Артілі треба негайно виправити 
хибу і  застосувати відрядність на 
возовицю хліба. Колгоспник. Грушевський

Ллють воду на млин 

куркуля.

В роботі артілі «3-й рів п'яти- 
річки» (Аджамка) панує знеособ- 
леність, облік праці шкутильгає. 
До цього часу в колгоспників нема 
розрахункових книжок, колгоспники 
не знають скільки вони заробили 
трудоднів.

Рахівник колгоспу тов. Стешен- 
ко заявляє:— «нам облік не потріб- 
ний, ми будем працювати, а потім 
розрахуємось по потрібностям». Го- 
лова колгоспу тов. Борнета каже: 
снам відрядність та норма не пот- 
рібні, ми знаємо одне— що ми ро- 
бимо, то ми себе всім і  забезпе- 
чімо».

Між іншим, колгоспникам не всі 
трудодні записують. Керівники ар- 
тілі провадять серед колгоспників 
«теорію»:— робіть без обліку— одер- 
жите.

Коли до артілі «3-й р ік п'яти- 
річки» прийшли студенти допомог- 
ти налагодити облік праці, то ке- 
рівники артілі дуже образились, мов- 
ляв, втручаються в наші справи: 
«у нас все гаразд і  нам не потріб- 
на ваша допомога».

У керівників артілі є ще й такі 
думки, що наслідки господарювання 
треба розподіляти тільки по їдцях. 
Таке керівництво та настрої треба 
оцінювати, як  куркульські й воро- 
жі. Треба негайно вдарити по кур- 
кульському керівництву— по керів- 
никах артілі «3-й р ікв п'ятирічки».

Комсомольці, ведіть перед.
Комсомол с. Грузького свідомий завдань, що поставлено 

перед нашими колгоспами 2 більшовицькою збиральною кам- 
панією, схвалив виділити дві спеціяльних ударних комсо- 
мольських жниварки; крім цього 4 комсомольців-ударників-жа- 
точників, 5 комсомольців-барабанщиків та 2 до пожежної ко- 
манди.

Грузчанські комсомольці певні, що вони виконають по- 
кладене на них завдання і разом з колгоспом по-бойовому 
покосять і зберуть урожай 3 вирішального року.

Бригада: Чельник, Іванченко, Лютий.

Вбиральну зустріти якнайкраще.
Робкорівська бригада, що була в Шевч ен ківській сільраді, до- 

помогла організувати 8 редколегій польовок, три редколегії п'яти- 
денних  стінгазет, три селькорівських поста. Крім того було випу- 
щено три стінні газети.

Треба розгорнуту роботу, закріпити. Товаришам селькорам, 
партосередкові, комсомолу слід подбати про регулярний вупуск 
польових і стінних газет.

Вбиральну кампанію треба зустріти якнайкраще.
Лебідь.

Деякі райони мляво підготуються до збиральної кампанії.

Кріпка затичка (пробка) в ушах колгоспа, який погано готується 
до збирання хліба.

Висовуйте зустрічні 
пляни!

Бригада.

Селькор.

Криничуватська артіль ХІІІ річчя 
Жовтня за пляном намітила закін- 
чити збирання озимини та ярини 
за 12 днів. Комсомольці та молодь 
висунули зустрічний плян, щоб за- 
кінчити цю роботу за 8 днів. Тре- 
ба іншим артілям наслідувати цей 
приклад і  висунути зустрічні пляни 
жнив і  молотьби.

Приборкати Кислицю.
Кислиця Остап (В. Мамайка) син 

куркуля, один час навіть проліз 
був до партії. Кислиця агітує про- 
ти мобілізації коштів, проти готу- 
вання до жнив. По всіх закутках 
отруює селянські голови. Не раз 
вже писали про Кислицю в газеті, 
але як об стінку горіх.

Треба, нарешті, позбавитись від 
шкідника і ворога. Селькор.

Треба 2000 а є лише 
500 трудкнижок.

Куркуль агітує, а 
вони розвісили вуха.

Покровська с.-г. артіль «Культ- 
змичка», яка охоплює на 3/4 гос- 
подарства сільради повинна бути 
за зразок, але цього нема. Колгосп- 
ники на руках трудових книжок 
досі не мають. Запис провадиться 
з запізненням, через т иждень не 
раніше. На якість роботи не зва- 
жають, в наслідок чого загинуло на 
30 відс. городів. Записують незро- 
зуміло і  неправильно. Коли запита- 
ти колгоспника скільки у нього 
трудоднів, він каже одно, а в кни- 
гах записано друге. Зараз в канце- 
лярії є 500 трудових книжок, а 
треба 2000.

Преміяльний фонд не викори- 
стано і  не роздано премій кращим 
ударникам. В артілі є лжеударники 
з якими не ведуть боротьби. Від- 
рядністю не всі роботи охоплені. 
Соцзмагання нема.

Взагалі помічається в артілі не- 
розпорядність і  невміння організу- 
вати як слід колгоспну масу. Не 
це слід звернути увагу.

В Калинівській с.-г. артілі імени 
Калініна жатки не відремонтовано 
до жнив. Посилаються на те, що 
не було ковалів, але справа не в 
ковалях, а в тому, що правління не 
зуміло вчасно подбати про ремонт 
реманента. Куркульні це на руч. 
Вона веее агітацію проти жнив, 
щоб „не збирати колгоспного хл іба, 
косити косами” . Одним словом, на- 
магається зірвати жнива.

Потрібного одкошу куркульні 
нема, а правління очевидячки, під 
впливом куркульської агітації не 
квапиться, щоб по бойовому підго- 
туватися до жнив та вдарити по 
ворожій агітації.

В артілі Снєгова теж куркуль- 
ська агітація. Куркульня разом зі 
своїми поплічниками, п ідкуркуль- 
никами та іншим ворожим елемен- 
т ам агітують за те, щоб „косити 
хліб індивідуально, щоб на ж н ива 
повиходити всім з артілі” .

Партосередок, сільрада, КНС по- 
винні дати нещадну відсіч куркуль- 
ськ ій  агітації, організувавши кол- 
госпну масу й забезпечити виконан- 
ня бойових завдань збиральної 
кампанії. Бригада.

Л І Ч Е Н І  Д Н І  Л И Ш И Л И С Я  
Д О  З Б И Р А Л Ь Н О Ї

ВДАРИТИ ПО КУРКУЛЕВІ, ЩО НАМАГАЄТЬСЯ ЗІРВАТИ ЖНИВА.

Зараз же витурити з 
артілі.

До керівництва Лозоватської с.-г. 
артілі „ Паризька Комуна” про- 
ліз Гладкий Дмитро— син колишньо- 
го поміщика. Гладкий знущається з 
колгоспників, особливо з бідноти. 
Жінка Гладкого, навіть, б'є бідня- 
чок.

Гладкий любить, щоб його пова- 
жали, шапку перед ним скидали. 
Семидесятилітня колгоспниця Гежій 
Наталка попросила якось коней до 
лікарні, бо стара, хвора. Гладкий 
визвірився: —  не дам коней, бо 
хто не ходить на роботу, тому не- 
ма коней.

Клясовий ворог шкодить дуже 
хитро й зриває наше більшовицьке 
гасло з хижацькою метою. Гладкий 
підриває готування артілі до зби- 
ральної кампанії. Гладкого слід за- 
раз же витурити з артілі.

Стопа А.

Дезертири зривають 
жнива.

В комуні «Степовик», Германів- 
ської сільради правління зовсім не 
бореться з дезертирами і  літунами. 
Портянко Кость, Горобець С., Са- 
довський П. кинули комуну у та- 
кий відповідальний момент, як го- 
тування до збиральної кампанії, і 
поїхали невідомо куди.

Треба, щоб зінов'ївські підпри- 
ємства і  установи перевірили, чи 
не попрошивались до них ці де- 
зертири-літуни.

Око.

С О Ц І Я Л І С Т И Ч Н Е  З О Б О В 'Я З А Н Н Я  З Л Ь О Т У  
С Т У Д Е Н Т І В  В І Д П У С К Н И К І В .

РАПОРТ ІІ-ій МІСЬКПАРТКОНФЕРЕНЦІЇ ЗІНОВ'ЇВЩИНИ.

Грандіозними за своїм розмахом, 
нечуваними в історії темпами про- 
летаріят і  багатомільйонні маси тру- 
дового селянства єдиної в світі 
вільної країни рад під непохитним 
проводом ленінської комуністичної 
партії будують соціялізм на одній 
шостій частині земної кулі.

В нещадній боротьбі проти зради 
ленінізму— правого опортунізму—  
головної небезпеки на даному етапі 
розвитку соціялістичного будівниц- 
тва, проти «лівих» закрутів та 
примиренства до них тріюмфує 
свою перемогу ленінська генеральна 
лінія партії.

На базі велетенського зростання 
промисловости й насамперед важкої 
індустрії на селі розгорнувся пере- 
можний рух колективізації бідняць- 
ко-середняцьких господарств. Основ- 
ною центральною постаттю хлібо- 
робства стали колгоспи. Роля бід- 
няка та середняка одноосібника 
стали другорядною.

Третього вирішального року п'я- 
тір ічки— року добудови фундаменту 
соціялістичної економіки, року спо- 
рудження нових 518 велетнів со- 
ціялістичної індустрії та організації 
нових 1040 МTC, під проводом 
партії в основному вивершено су- 
цільну колективізацію головних 
зернових районів CPСP. На основі 
цих вирішальних перемог колекти- 
візації ліквідація куркульні, як 
кляси, в основних зернових райо- 
нах іде до вивершення. П'ятирічка 

за чотири роки— стала прапором 
наших перемог.

Червневі пленуми ЦК ВКП і  ЦК 
КП(б)У, оглянувши шлях, перейде- 
ний партією за перше півріччя 
третього вирішального, визначили 
програму більшовицького наступу 
на основних дільницях добудови 
фундаменту соціялістичної еконо- 
міки в нашій країні.

Ми, ударники соціялістичного 
будівництва, відпускники - сту- 
денти Інститутів і технікумів 
Зінов'ївського, від'їжджаючи на 
село, в день відкриття другої місь- 
кої партконференції Зінов'ївщини, 
беремо на себе соц іял істичне 
зобов'язання в ід дати  свою л іт - 
ню перерву боротьб і проти 
кля сового ворога— куркуля н а 
передових позиц іях со ц ія л іс тич- 
ної  перебудови с іл ьського  гос- 
подарства, боротьбі за  зд ій с - 
нення лен інських постанов 
червневих пленум ів  ЦК, орга- 
н ізую чи  навколо себе  ш ирокі 
м а си  колгоспників.

Кожен студент-відпускник зобов'я- 
зується:

1. Організувати на селі бригади 
передових колгоспників-організато- 
рів масової роботи в вивершення 
суцільної колективізації;

2. допомогти колгоспам у заглиб- 
ленні соціялістичної організації пра- 
ці, зокрема відрядности;

3. через культсекції сільрад та 
місцевий культактив організувати 
масове культурне обслуговування 

збиральної кампанії, визначивши за 
вимірник своєї роботи показники 
виконання виробничих пля нів кол- 
госпів;

4. безпосередньою участю  жни- 
вах, обмолоті та хлібозаготівлях 
боротися за високу ефективність со- 
ц іялістичного змагання та ударницт- 
ва в хлібному конвеєрі;

5. увімкнутися до роботи бригад 
з реалізації позики третього вирі- 
шального року пя'тирічки, домага- 
ючись виконання й перевиконання 
контрольних завдань у визначений 
урядом строк;

6. масовою роботою й практич- 
ною допомогою забезпечити успіх без- 
перервного навчання шкіл лікнепу 
та підготування до наступного нав- 
чального року.

Зльот  студентів-відпускни к ів 
оголошує соціялістичне змаган- 
ня між усіма учасниками зльо- 
ту на краще здійснення соці- 
лістичного зобов'язання від- 
пускників.

До нового навчального року ко- 
жен з нас прийде з переможним 
рапортом про свою конкретну участь 
у боротьбі за здійснення ленінської 
генеральної л ін ії партії в соціяліс- 
тичній перебудові села.

Хай живе непохитна ленінська 
комуністична партія,— проводир бу- 
дівництва соціялізму!

Хай живе п'ятирічка— перший 
етап великих вирішальних робіт!

Хай живе СРСР— ударна бригада 
світового Жовтня!



6 0  здобуто, битися за 65
ХАЙ ЗНАЮТЬ ВСІ ТВОРЦІВ ПЕРЕЛАМУ

ПЕРЕМАГАЙТЕ ПРОРИВ НА ФРОНТІ ЯКОСТИ ТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.
Борючись за кіль- 
кість, не забувайте 

про якість.
Комбінований цех № 1 за останні 

хні дійшов переламу у виконанні 
програми. Але зовсім забули, про 
якість машин.

Зараз ми хочемо детально пока- 
зати, що якість молотарок БДО—  
34 не відповідає найелементарнішим 
вимогам.

— Дубові бруски вохристі
— Гольшруби— не вкручуються, 

а забиваються молотками.
— Рямки М-624 зовсім не при- 

ж аті, як слід.
— Барашки погано нарізані, а 

тому або зовсім не налазять, або 
слабо тримаються.

— Вкладиші М-2337-8 переко- 
шені.

— Пружинки на кришках мас- 
лянки так зроблені, що кришку не 
можна підняти.

— Цвяхи не завжди загинаються 
в тих місцях, де потрібно.

— Машини кепсько покрити ла- 
ком, є вздуті місця.

— Цвяхи забивають в дірки, як і 
призначені для болтів, або прутів.

— Часто в брусках, де за шабло- 
ном потрібні дірки, зовсім не має їх .

— Дверці елеватора не зачиня- 
ються.

— Кришка подушки М-3287 теж 
не зачиняється.

Наведені факти свідчать, що 
приймальний апарат забув про свої 
обов‘язки. Адміністрації цеху треба 
притягти до відповідальности праців- 
ників приймального апарату, який 
весь час допускає в напівфабрика- 
тах та готових машинах великі 
дефекти.

Кількість плюс якість є наша прог- 
рама цього ніколи не можна забу- 
вати.

В. З.

ЗАВДАННЯ HА ЛИПЕНЬ— 2015.

Темпами штурмових днів працювати 
весь липень.

ДОБОВЕ ЗАВДАННЯ— 65.

К ом бінований цех  
№ 1 р а п о р ту є  другій  
м іс ь к ій  п а р т ій н ій  
к о н ф е р е н ц ії п ро  ви- 
к о н ан н я  60 м о л о та - 
рок.

ТРИ ДНІ випуску по 60 машин 
довели, що комбінований набрав на- 
лежні темпи. Але не можна забува- 
ти про те, що за червень місяць 
все ж є не маленький борг— 465 

МОЛОТАРОК.
В липні завдання набагато 

більш, ніж в червні, тобто — 
2015 молотарок. Добове зав- 
дання 65 БДО.

ШТУРМОВА НІЧ 29 -го червня 
дала св о ї насл ідки . Геро їчна  
бо ротьба  ударного колективу  
зламала о п о р т у н іс т и ч н е  зне- 
в ір 'я  д еяко ї ч а с т и н и  а д м ін і- 
с т р а т и в н о -т е х н іч н о го  персо- 
налу. В и кон ан ня  60  Б Д О  пе- 
реконало в с іх  т и х , х т о  ще 
м ав  сум н ів  у  р е а л ьн о ст і т а - 
кого завдання .

З 1 липня добове завдання 65 
БДО. Це ставить ще більше зав- 
дання перед цеховими організаціями 
комбінованого, насамперед перед 
парторганізацією та перед усім удар- 
ним колективом.

У ДНІ Й НОЧІ штурму показа- 
ли себе кращі ударники, бійці за 
молотарку.

Бригада Вані В и ш н е вського на 
очистках не відступає. Щодня ви- 
конує своє завдавяя— 20 очисток.

Бригада Ф оменка дає не тільки 
20 очисток визначених за пляном, 
а навіть і  перебільшує: 21— 23.

Тоді припинились дебати.
Підчас заняття політшколи в механічному цесі № 1 секретар 

партійного осередку тов. Кобець повідомив:
—  Хлопці, в цесі прорив... Комбінований чекає на шкива, хто 

піде працювати?
Припинились дебати. Учні пішли до своїх варстатів ліквідувати 

прорив, який загрожував зриву випуску молотарок за цей день.
Корецький.

ВИРВАТИ ЦЕХ З РУК БЕЗВІДПОВІДАЛЬНИХ КЕРІВНИКІВ
УЧАСТЬ У РЕЙДІ ВЗЯЛА РОБКОРІВСЬКА 
БРИГАДА ЦЕХУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.

Цех запасних частин повинен за- 
безпечити збиральну кампанію за- 
пасними частинами до молотарок. 
Це найвідповідальніше завдання він 
насьогодні не виконує через нев- 
міння організувати роботу, через 
зайву метушню, занепад керівниц- 
тва і  загальний неприпустимий хо- 
лодок у роботі.

Але крім основного цеху запас- 
них частин за програму в і д повіда- 
ють і  склеп № 10, який відванта- 
жує частини, деревообробний, який 
дає тару та всі цехи, що надсила- 
ють напівфабрикати до цеху запас- 
них частин.

Завдання —  щоденно відправляти 
до склепу деталі на 10000 карб., 
а надсилаємо лише на 2500-2700 
карбованців. Програму виконує цех 
на 26 відс.

На початку робітного дня почи- 
нається і  метушня. Бригадирів на 
місцях немає. За бригадира засту- 
пає приймач, якого рвуть на шмат- 
ки. Начальник цеху тов. Дрюченко, 
але фактично керує цехом його за- 
місник Астахов, який іноді почи- 
нає робітний день з 11 годин. Ко- 

ли Дрюченко відпочивав на курор- 
ті то разом з ним відпочивала і 
і „програма” .

Тоді Астахов переводив токарів 
на слюсарну роботу з особистих 
міркувань і взагалі припускав пов- 
нісенький розгардіяш. За словами 
Астахова на виробничій нараді ви- 
ходить, що запропоновано припи- 
нити обробку всіх запасних частин, 
звернувши увагу лише на крутні 
для молотарок. Нам не відомо про 
таку постанову і  не знаємо, що за- 
вантаживши варстати крутнями, 
Астахов зовсім закинув разом із 
пляновим відділом всю роботу.

Адміністрація хором здіймала га- 
лас на заводі про відсутність устат- 
кування. Але ось тижні два тому 
дали револьверний варстат, а він 
й досі стоїть нерухомо. Астахов за- 
являв: „ Адже все одно я не відпо- 
відатиму за програму” . Слідом за 
вельмишановним керівником „не від- 
повідають за праграму і  всі робіт- 
ники” .

Може гадаєте, що цього наста- 
новлення на самоплив, цієї безвід- 
повідальности, що межує із злочи- 

ном, не помічають цехові організа- 
ції? Ні, вони це добре помічають, 
але... голова цехкому Сегін не мо- 
же обвинувачити свого зятя Аста- 
хова. Теж само і  Головіцький, 
який має родинні звязки з началь- 
ником цеху. Якось, знаєте „не 
удобно”  на свого нападатися. Заво- 
доуправа вже пропонувала Дрючен- 
кові зняти з роботи Астахова за 
його поведінку, ало Дрюченко не 
поспішає із виконанням цієї пропо- 
зиції.

Самокритика у цесі відсутня. 
Партгрупорг Бушилов— він же бри- 
гадир старанно замазує помилки ад- 
міністрації.

Комсомольська робота у занепаді. 
Групорга тов. Тарасенка замість 
залишити працювати на першій змі- 
ні, весь час видають на другу і  на 
третю.

Цілком правдиво зауважують ро- 
бітники начальникові цеху Дрючен- 
ку про те, що треба менше одбива- 
ти пороги у директорські кабінети, 
а більше працювати у себе, в цесі.

Цехом запасних частин програма 

з відвантаження частин до молота- 
рок виконується лише на 50 відс.. 
по сівалках на 70 відс. Зав. скле- 
пом т. Кіріченко теж зняв з себе 
відповідальність за роботу. В ін за- 
являє прямо:

—  Цех не дає деталів, деревооб- 
робний тари і  я записую людям 
перестій.

—  Не дає... не дає... не дають... 
не дам.

Він як щедрінський помпадур 
вивчив ці слова і  повторює їх  на 
всіх зборах.

Ми пропонуємо негайно усуну- 
ти з роботи псевдокерівника Аста- 
хова, переглянути та оздоровити 
партіне керівництво цеху.

Зібрати по всіх цехах запасні 
частини і  негайно відвантажити їх  
на місця, забезпечити склеп № 10 
200 ящиками на добу, негайно пу- 
стити у  хід револьверний варстат;

завкому комсомола перевірити 
стан комсомольської роботи, дома- 
гаючись підвищення ролі комсомо- 
лу у політично-господарській роботі 
цеху.

Я зобов'язуюсь.
Приймаючи виклик старшого 

приймача комбінованого цеху 
№ 1 . Багачика  про рішучу 
боротьбу за якісну машину, 
я, приймач механічного від- 
ділу зобов‘явуюсь:

—  Не допускати на зборку 
жодної бракованої деталі,

—  своєчасно сигналізувати 
про брак,

—  правильно складати ак- 
ти з точним зазначенням ви- 
нуватця.

Викликаю приймачів т.т. 
Харітоненка, Шарніра і  Мо- 
ляву прийняти таке ж саме 
зобов'язання.

Від нас, приймачів, залежить 
якість продукції, що ї ї  ви- 
пускають.

Приймач механічного відділу.
Акощенко.

Переможцем у всесоюзному 
конкурсі повинен бути завод 
«Червона Зірка».

Вище темпи за 5700 молотарок 
для збирання соціялістичного вро- 
жаю.

В дні штурму пилярський не 
відставав. Вже відомі ударники 
Островський та Кучерявий. По- 
чуваючи загрозу в подаванні деталів 
до збирального вніч на 30 червня 
вони працювали 2½  зміни.

ПИЛЯРСЬКИЙ відділ був за сер- 
йозну загрозу. Успішній боротьбі 
за 60 останнім часом заважив пи- 
лярський відділ. Йому приділяли 
найбільше уваги.

Б ез зап ам оро чен ня  
від усп іх ів , без п о с- 
лаблення в з я т и х  
т е м п ів — щ е вперті- 
ш е б и ти ся  за щ о - 
д е н н ий в и п уск  65 
м олотарок.

УДАРНИКИ комбінованого під ке- 
рівництвом парторганізацій цеху за 
допомогою громадських організацій 
міста, які брали активну участь у 
суботниках підчас штурму, дійшли 
переламу у виконанні програми.

Бригадир Єлисаветченко разом 
з ударниками Косюрою та Брайко 
виконують завдання з випуску дар- 
моїв.

Робітник Печенюк збирає пово- 
роти та передки до молотарок, він 
давно забув, коли починається та 
коли кінчається робітний день. Йо- 
го робітничий день— 3 зміни. Про 
чорнороба Шклярського говорять: 
— Він завжди біля машин.

Старший чорнороб Горобченко 
працює дійсно по-ударному, його не 
лякають труднощі, він вступив до 
лав пертії. Ця галерія ударників 
збирального відділу штурмувала 
прорив і  знов прорив не допустять.

Старший майстер збирального тов. 
Савицький дійсно стояв на чолі 
штурму, на чолі боротьби за 60.

РІВНЯЙТЕСЯ НА КРАЩИХ 
УДАРНИКІВ ПИЛЯРСЬКОГО!

Майстер Мельников уперто бо- 
ровся і жодної затримки не було. 
Ударники Швець та Коновалов, 
не зважаючи на час, працюють по- 
ударному, роблять деталів набагато 
більш, ніж інші робітники. Наприк- 
лад, Коновалов склеював 30 ру- 
кавів дармоя, а Бойко тільки 22-24.

Використати робіт- 
ничу допомогу.

До комбінованого цеху № 1 о 
8-й годині вечора вирушили на 
ліквідацію прориву 45 робітників 
заготовного цеху основного заводу. 
Комбінований цех великий, але 
біганини було ще більш. Робітників 
замість доцільно використати на 
«вузьких місцях» майстрі поси- 
лали з місця на місце.

Марно загинуло біля часу, поки 
знайшли майстра Мороза, але і 
після через нечітке адміністративне 
керівництво робітників не викори- 
стали, як слід.

Ми навели цей факт для того, 
щоб в останній раз попередити про 
те, що братерську робітничу допо- 
могу, яку кожен день надають 
робітники цехів основного заводу, 
треба використати, якнайкраще 
для остаточної перемоги у вико- 
нанні промфінпляну.

Уманський.

Щирий „єдинона- 
чальник”  Коропов- 

еький.
Майстер напівзбі рок збирального 

відділу Короповський займається 
зайвою біганиною та метушнею, 
робітників перекидає з роботи на 
роботу, а це заважає виконанню 
завдань. Робітників Брайко та 
Журавлева за пів зміни май- 
стер переводив з роботи на 
роботу п'ять разів.

Тимчасом на тій самій роботі, 
на яку він перекинув цих двох 
робітників, працював робітник Де- 
мус, що повнотою виконував своє 
завдання і цілком забезпечував 
випуск палуб.

Так було і  з останніми— на цих 
роботах стояли люди, які викону- 
вали свої завдання.

Коли робітник Журавлев насмі- 
лився заперечувати проти нера- 
ціонального перекидання з роботи 
на роботу, єдиноначальник Коро- 
повський вилаяв цього робітника 
та зняв з роботи.

Ми запитуємо, чому Короповсь- 
кий, як майстер втручається у 
справи бригади. Навіщо тоді бри- 
гадир?

Робітники вважають, що тов. 
Журавлева, як гарного виробнич- 
ника на роботу треба відновити.

Г. Ж.



Сесія ВУЦВИК'у
закінчила свою роботу.

НА ФРОНТІ КЛЯСОВОЇ БОРОТЬБИ

Голодна демон- 
страція.

ВУГІЛЬНИЙ ДОНБАС
першого півріччя третього вирішального

року.
За орієнтовними даними шахти 

Донбасу в червні видобули 3.273.701 
тонну вугілля, виконавши програму 
на 65,1 відс. Пересічно добовий 
видобуток становив 109.122 тонни.

Цього місяця Донбас знову забор- 
гував країні 1.757.299 тонн ву- 
гілля. Механізмами  в червні ви- 
добуто 2.248.180 тонн—56,1 відс. 
програми. Механізований видобуток 
становив 68,7 відс. загальнодонба- 
сівського видобутку. Пересічно до- 
бовий механізований видобуток у 
червні становив 74.939 тонн.

Другого кварталу 1931 року в 
Донбасі видобуто 9.788.981 тонну. 
Програму виконано на 66,2 відс.

Першого півріччя третього вирі- 
шального Донбас дав 19 013.714 

тонн вугілля, що становить 63,8 
відс. програми. Першого півріччя 
шахтарі Донбасу недодали країні 
10 791, 286 тонн вугілля.

Шахти Гришинського, Лисичансь- 
кого, Горлівського і Риківського 
районів піврічну програму викона- 
ли на 69,2 відс.

Шахти Кадіївського, Артемівсько- 
го, Сорокинського і Попаснянського 
районів піврічну програму викона- 
ли на 63,3 відс.

Шахти Ровенецького, Червонопро- 
мінського та Чистяківського району 
програму виконали на 62,7 відс., 
Сталінського й Макіївського райо- 
нів— 60,4 відс. і Північкаввугілля 
— 64,4 відс.

Мобіл ізуймо металеві ресурси
Боротьба за металь — с к ладова 

частина боротьби за індустріяліза- 
цію країни. Нам треба як найощад- 
ніше витрачати металь. Між тим, 
часто-густо ми топчемо металеві 
ресурси під ногами.

Коли подивитися пильним госпо- 
дарчим оком, то майже в кожному 
підприємстві знайдемо чимало мета- 
левого брухту й невикористаного 
устаткування. Бував так, що гос- 
подарник, який кричить на всю 
горлянку про нехватку металів, ча- 
сто не помічає в себе ж на під- 
приємстві лишки цього ж металю в 
вигляді брухту, покидьків тощо.

Президія ЦКК ВКП(б), колегія 
НК PCI СРСР та президія ВРНГ 
СРСР ухвалили в найкоротший 
строк за активною участю партій- 
них, комсомольських і професійних 
організацій та адміністративно-тех- 
нічних працівників провести облік 
та мобілізацію металевих ресурсів.

По всіх металообробних підпри- 
ємствах та метальосклепах з пред- 
ставників PCI, профспілки, комсо- 
молу на чолі з директором утворю- 
ється четвірки, як і протягом двох- 
трьох днів скупчують навколо себе 

ударні  бригади робітників на бо- 
ротьбу за металь.

У спосіб соціялістичного змагання 
бригад, цехів, заводів, соціялістич- 
ного переклику через місцеву та 
заводську пресу, треба домогтися 
успішної мобілізації маталевих лиш- 
ків.

Липень мусить стати місяцем не 
тільки настирливої ліквідації ви- 
робничого прориву на нашому за- 
воді, але й ударним місяцем мобі- 
лізації металевих ресурсів.

Контрольні пости групи сприян- 
ня PCI й «легка кіннота» в цій 
роботі повинні посісти чільне міс- 
це. Наслідки оцінюватиметься за 
кількістю зал учених до боротьби за 
металь робітників, за кількістю мо- 
білізованих тонн лишків металю.

Григоренко.

Від м іськпрофради.
До колгоспсоюзу сьогодні 3-го 

липня о 5-й годині вечора повинні 
з'явитися в дуже важливій справі  
такі товариші:

Біляшевський (ФЗУ Автопром- 
школи), Пильненький (УППР), Буд-, 
ніченко (З інторг), Флорін (Дитбуди- 
нок), Літвіненко, Фіш (Нарсуд), 
Гайдук (Дитбудинок), Ясинський 
(Завод „Червона Зірка” ), Труц 
(Промрада), Телятинова, Плохотни- 
ченко („Червона Зірка” ), Каліні- 
чонко (ВРШ), Кальницький (Зін- 
швейпром), Лирман (єврейський 
технікум), Гоман (Міська рада), 
Шевченко, Яновський, Гольдштейн 
(„Червона Зірка” ), Маковський (Фаб- 
рика Д. О.), Б ілопольська (А п теко- 
управління).

ФЗМК зазначених підприємств та 
установ повинні простежити за обов'- 
язковою та своєчасною явкою заз- 
начених товаришів.

ПОДОРОЖ СТРУННОГО АНСАМБЛЮ.
Зінов'ївський струнний ансамбль 

робітників заводу «Червона Зірка», 
що дістав другу премію на всеук- 
раїнській музичній олімпіяді, за ви- 
рішенням заводського комітету спіл- 
ки відряджається 15-го липня на 

3 тижні до Донбасу.
Склад ансамблю: Проскуряков, Че- 

лаков, Нарядков, Савченко, Гощин- 
ський, Киричков, Мержієвський, 
Павловський, Ткач і Клебах.

Юмов.

■  1 липня ввечорі друга сесія 
ВУЦВИК'у ХІІ-го скликання закін- 
чила свою роботу.

Сесія ухвалила резолюції на ви- 
слухані доповіді і заствердила 
склад бюджетової комісії при пре- 
зидії ВУЦВИК'у з 95 осіб на чолі 
з головою бюджетової комісії тов. 
Поляковим.

На пропозицію президії ВУЦВИК'у 
сесія затвердила дві кандидатури до 
президії ВУЦВИК'у обравши на 
членів президії ВУЦВИК'у т.т. Го- 
ловка (колгоспник) і  Обідову (кол- 
госпниця). На кандидата членів 
президії ВУЦВИК'у обрано т. Точ- 
ку (колгоспницю). Отже тепер у 
складі президії ВУЦВИК'у є 21 
член і 7 кандидатів.

■  Сесія затвердила також про- 
екти положення  про райвиконкоми, 
міськради і  сільради.

■  Потім виступив з прикінце- 
вою промовою т. Петровський, 
висвітливши наслідки роботи II 
сесії.

■  Наприкінці т. Петровський 
оголосив II сесію ВУЦВИК'у ХІ І-го 
скликання за закриту.

ЗА СТОВІДСОТКОВУ РЕАЛІЗАЦІЮ ПОЗИКИ.

НЬЮ -ЙОРК, 30. Тисячі страйкарів вуг- 
лярів і  б е зробітних металістів п іш ки із ва- 
говозами прибули з сусідніх місцевостей до 
Пітсбургу (великий центр вугільної і  ме- 
талюргійної промисловости). Демонстранти  
несли сотні плякатів з гаслами дати безро- 
бітним допомогу, протестами проти поліцій- 
ного терору в районах, схоплених вугіль- 
ним страйком і  викриттями зрадництва аме- 
риканської федерації праці.

За підрахунками «Дейлі Уоркер» у ц ій 
го л о д н ій  д е м он с т р а ц ії  взяли участь 
29000 робітників, включаючи і  т і тисячі, 
що зібралися на вулицях де проходили де- 
монстранти, палко вітаючи ї ї .

Заборона робітничої 
спартакіяд и .

БЕРЛІН , 1 . Пруський міністр внутрішніх 
справ с-д. Зеверінг  знов заборонив роб іт- 
ничу спартакіяду. Я к привід для заборони 
спартакіяди Зеверінг  висуває демонстрації 
робітників, що відбулися вчора, всупереч 
забороні поліції.

Підчас цих стихійних демонстрацій ста- 
лися сутички з поліцією. П ол іц ія  била не 
тільки гумовими палицами, але вжила во- 
гнепальної зброї. У  наслідок поранено к іль- 
кох робітників .

«Роте Фане» закликає пролетаріят Н і- 
меччини протестувати проти ц іє ї заборони.

Пролетарі міста ПОВИННІ В ЗЯ ТИ  НА 
БУКСИР ОКОЛИЦІ

д о п о м о г т и  к о л г о с п а м  р а й о н у

На буксир околиці 
міста.

Ленінградські робітники, закін- 
чив ш и передплату позики „ 3-й ви- 
рішальний”  не обмежились цим, а 
взяли на громадський буксир неор- 
ганізоване населення та околиці 
міста.

У нас околиці міста та неоргані- 
зоване населення це, так би мовити 
„вузьке місце” .

Для того, щоб виконати постано- 
ви партії та уряду міськпрофрада 
розподілила околиці міста поміж 
окремих підприємств, які повинні 
порядком громадського буксиру 
провести тут роз‘ясовчу роботу та 
допомогти в справі реалізації позики.

Треба відзначити, що почав цю 
роботу покищо лише і нкубаторний 

завод, робітники якого з 1-го лип- 
ня вирушили на Кущівку.

За прикладом робітників інкуба- 
торного заводу повинні піти всі 
останні підприємства нашого міста, 
взяти на громадський буксир око- 
лиці міста та неорганізоване насе- 
лення і домогтися в такий спосіб 
повного охоплення людности та 
цілковитого виконання плянів по- 
зики „3-го вирішального” .       О-гран.

Передплачуємо.
Прийнявши виклик робітників зі ншв ей- 

прому, робітники х л іб з а в о д у  виконали 
свої завдання. На 28 червня плян з реалі- 
заці ї  позики 3 вирішального виконано на 
104 в ід с .

Завдання, яке покладено на ц е ге л ь н і 
«Будматеріял», в справі реалізації) позики 
3 вирішального виконано з перебільшенням. 
На 29 червня реалізовано позик и на 15835 
крб. проти пляна 15400, або на 102,8  
в ід с .

Позик ою 3 вирішальний охоплено спів- 
робітників р о б се л ьте а т р у  ім 'я  Шевченка 
на 100 відс. Контрольне завдання виконано 
на 120 в ід с .

По колективу р а й с п іл к и  охоплено пе- 
редплатою позики на 85 відс., на 25-го 
червня пляна реалізації виконано на 151,2  
в ід с . Передплата триває.

Робітнаки  ками ш у в а т с ь к о ї п а пе р о во ї 
ф а б ри ки  на своїх зборах ухвалили всім 
як  один передплатити нову позику. На сьо- 
годнішній день маємо так і наслідки: 118 
чол. передплатили позику  на місячну зар- 
плату, 12 тов. на 3 -т ижне в ий заробіток, 
не охоплено 1 4  робітників (відпустк а тощо).

Службовці л о зо в а т с ь к о г о  ССТ перед- 
платила 3 вирішальний на м іс я ч н ий заро- 
біток. Голова ССТ тов. Обідченко підпи- 
сався на 150 к рб. та зобов‘язався випла- 
тити протягом 3 місяців. Член правління 
тов. Лавріненко зобов'язався виплатити свою 
нозику на один місяць.

Т Е А Т Р
ім. Шевченко.

ДЕРЖ. ТЕАТР МУЗКОМЕДІЇ

Середа 3 липня

КНЯЗЬ КРІПАК
Початок 8½  год. вечора.

нова музкомедія

Незабаром Г Е Й Ш А.
К витк и без абонемент ів  від 80 к . до 2  крб.

ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ 
ТА ЗАВКОМ СОЮЗХЛІБУ

цим  сповіщає, що механи к  60 млина Союзхлібу

CОТEP О Х арламоі й Михайлович
САМОВІЛЬНО ЗАЛИШИВ РОБОТУ та втік з трудо- 
вого фронту до закінченн я капітального ремонту 

млина.
Про вищенаведене доводиться до відому всі господарчі та 

професійні організації.
Прохання до всіх газет, передрукувати це оголошення.

Директор заводоуправління Ск р и п е ц ь .
Голова завкому Р а к іт а .

Абонементи 4 - ї серії продаються в довідбюро цілий день

Д Е Р Ж К І НОУКРАЇ НФІ ЛЬМ

СЬОГОДНІ ВІДКРИТТЯ ЛІТНЬОГО КІНО-ТЕАТРУ 
НА ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ

Сьогодні демонструється завтра нова програма
худ. 

фільм Верхівець з Вальдвесту
2 серії в один вечір. у гол. ролі Н ата В ачн ад зе .

«С И В Я Ш Е Ц Ь»  вул. Карла Маркса. ВВЕЧОРІ

Сьогодні 
демонструється ВЕСЕЛА ВІЙНА

Черв. Пар тизан ВВЕЧОРІ
Сьогодні 

демонст р у ється Л І С Н А  С Т О Р О Н А
Ім. Дз ержинського

Сьогодні демонструється

ВВЕЧОРІ'

виріб. Грузії

Д У Ж Е  П Р О С Т О
З 9 ГОДИН ВЕЧОРА СЕАНСИ У ЛІТНЬОМУ КІНО.

Ф і нанс о во - бю д ж е то ва  с е к ц ія М іс ь к р а д и
— на підставі постанови ЦВК  і  Р Н К з 2 3 /V -—31 
рок у  та постанови Н К Ф УСРР в 17 /VI — 31 року 

— повідомляє всіх кустарів-ремесни ків  та інш их зацікав- 
лених осіб про те,

що всі поп ередні поставови НКФ УСРР 
про порядок притягнення кустарних під- 
приємств до оподаткування промподатком 

в відсотковому 
підношенні до обігу С КА С О В А Н О .
Надалі  за таким порядком оподатковуватимуться лише т і 
підприємства, що їх  перелічено у  нижченаведеному пе- 

реліку.
Отже, всі останні кустарні підприємства з к ількістю  най- 
маних робітників не більш 3-х осіб оподатковуються пром 
податком лише за сталими ставками, (що розмір їх  ого- 
лошено в газеті «Соц. Наступ» №  10/95) від 12 січня 

1931 рок у й не сплачують промподатку в обігу. 
З а значеній  постанови Н КФ  УСРР надано силу з 1 січня 
1931 року, а тому, Ф інсекц ія —  керуючись відповідними 
директивами центру —  перевадить перерахування окладів 
промподатку по тих кустарних підприємствах, що їх  після 
1 -го  січня 31 року притягнуто було до оподаткування 

промподатком у відсотковому відношенні до обігу.
Т ак  само, на підставі вищ езазначених постанов, перева- 
диться перерахування за 1931 р ік  окладів прибуткового 
податку в б ік  зменшення їх на одну третину з  кустарів й 

ремесників, що не вживають найманої праці.
Всі передплачені суми по промисловому, або по прибутко-  
вому податку зараховуватимуться в р іжні майбутні пла- 

тежі та  збори, або будуть повернені.

Перепік промислів, що притягаються до 
оподаткування промподатком у відсот- 

ковому відношення до обігу.
а) добування нафтопродуктів.
б) переробка зерна, скуповуванного приватніми осо- 

бами, або заготованого володільцями мл инів  для 
перепродаж у я к  борошна.

в) виробництво рослинних масел і  торгівля ними.
г ) виробництво дріжджей і  торгівля ними.
д) виробни ц т во цигаркових гильз і  торгівля ними.
е) переробка ш кіряної сировини і  торгівля вироблен- 

ними шкірами.
ж ) виробництво текстильних виробів і  торгівля ними.
з)  в и роблення дорогих хутрів і  торгівля ними.
и) вир о б н ицтво речей з дорогоцінних каменів та шля- 

хетних металів і  торгівля ними.
к )  виробництво речей релігійних культів і  торгівля 

ними.
л)  виробництво міцних напоїв і  торгівля ними.
м)         «             тютюнових виробів і  торгівля ними.
н)          «             с ірників.
о)         «             свічок і  торгівля ними.

п )    «     парфюмерно-к осметичних виробів і  тор- 
гівля ними.

Голова Ф інсекц ії К и р и л о в . 
Податковий інспектор К о ф м ан.

Від повід альний р е д а к т о р  С . С Т Е Ц Е Н К О .Т и р а ж  150 00

«Про додаткові пільги до житлозабору—  
робітникам та службовцям, що одержу- 

ють зарплатню до 75 крб »
1 ) Згідно розпорядження Наркомфіну УСРР від 2 7 /V I 

1931 рок у № 11 23  будинковласники— роб ітники  та служ- 
бовці, як і  одержують зарплатню до 75 к рб. і  як що ці 
будинки використовуються ними виключно для своїх пот-  
реб, тоб-то до оренди та найму кватир не здають—

ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ ЖИТЛОЗБОРУ
по  ц и х  б у д и н ка х  з а к а т е г о р ією ( I V ) .

2 .  Д ля о д ер ж а нн я  ц их п іл ь г  н е о б х ідно  р о б іт н и кам ,  
служ б о в ц я м — б у д и н к овласни к а м , я к і  од ер ж ую ть  за рп л а тню  
до 7 5  кр б . пр е д ста в и ти  с л ід у ю ч і до в ід ки .

а )  р о з р а х у н к о в і к н и ж к и  з  я к и х  в и д ко  б у ло-б  роз-  
м ір  з а рп латн і .

б )  д о в ід ку  п р о  т е , щ о  буди нки  в и к о ристовую ться  
н и м и  в и кл ю ч н о  для сво їх  потреб .

3 . Д о в ід ки  п о д аю ться  до м іськ ф ін в ід д іл у  ( ін с п е кто р у  
м ісцевих п о д а т к ів )  к у д и  і  треба зв е р та ти ся  за р ізним и 
поясненням и  п о ци х п іл ь га х .

Зав. м іськф ін в ід д іл о м  К і р іл о в .  
Ін с п е к т о р  м іс ь к п о д а т к ів  Р о з е н ш т е й н .

З липня 1931 року об 7 годин і  вечора в помешк. 
МФВ відбудеться

ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ СПРИЯННЯ
ДЕРЖКРЕДИТІВ.

Головам М К С  ок олиць міста та Ж К  з'явитись н а засі- 
дання обов’язково та своєчасно. З матеріялами про ре- 

алізацію позик и «3-го вирішального».

Голова МК С К ір іл о в . Секретар Ч ерн о в .

Д р ук а р н я  « С о ц н а с т у п у » .М іс ь к л іт №  185


