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Про своєчасну надсилку зведень про 
хід уборки врожаю.

ВСІМ СІЛЬРАДАМ ТА КОЛГОСПАМ
Уборка врожаю розпочалася. Пропоную під особисту 

відповідальність голів сільрад та колгоспів негайно ор- 
ганізувати збирання відомостей про хід уборки врожаю 
за формами, що їх надіслано на місця та своєчасно над- 
силати до міськради.

Зведення про хід уборки колгоспами надсилаються 
до сільрад кожного 3, 8, 13, 18, 23, 28 числа вечером.

Сільради бувшого Компанієвського р-ну всі зведення 
надсилають нарочним до Камишуватської сільради, остан- 
ня разом зі своїм зведенням надсилає нарочним до 
міськради.

Всі сільради був. Зінов'ївського району зведення 
надсилають нарочним безпосередньо до міськради.

Сільради повинні забезпечити доставку зведень 
спеціяльним нарочним з таким розрахунком, аби міськ- 
рада одержувала їх не пізніш 10 год. р а н ку кожного 4, 
9, 14, 19, 24 та 29 числа.

Перше зведення надіслати обов'язкого 9 липня.
Витрати за доставку зведень бере на себе міськ- 

рада.
Заст. голову міськради КИРИЧЕНКО.

Сьогодні випуск молодих радянських 
фахівців.

Сьогодні, 5-го липня єврейський індустріяльний технікум сільсько- 
господарчого машинобудівництва випускає новий загін кваліфікованих 
робітників та 25 техніків.

Двадцять п'ять ударників, загартованих в боротьбі за виконання 
зустрічного пляну, запалені формулою, визнаного проводиря ленінської 
партії т ов. Сталіна: «техніка в добу реконструкції вирішує все», вперто 
боролися за перемогу й перемогли.

Разом з ним до лав червонозорівців вступають 65 нових робітників.
На Саратовському комбайкбуді, на «Червоній Зірці», на інших за- 

водах Союзсельмашу 25 молодих радянських фахівців боротимуться за 
успішне здійснення завдань третього вирішального.

Дирекція.
Бюро осередку ЛКСМУ. 
Профком.

Пересувний табір—  
іспит бойового готування.

Іспита скласти зраз- 
ково.

Цими днями кіншкола в складі 1-го 
й 2-го курсу переходить до таборів 
Н-ської стрілецької дивізії.

Ми ставимо на меті закінчити літ- 
ній плян тактичного підготування в 
більш складних умовах: вивчити на 
незнайомій місцевості ускладені фор- 
ми бою, втягнути й призвичаїти лю- 
дей і коней до великих переходів,— 
набути практичних навичок, вести 
політичну роботу серед населення, 
як з боку забезпечення нашого так- 
тичного навчання, так і щодо пере- 
ведення поточних кампаній —реаліза- 
ція позики третього вирішального, 
збирання врожаю тощо.

Поруч з цим, школа матиме змогу 
провадити загінні навчання разом зі 
стрілецькими частинами Н-ської ди- 
візії, де братимуть участь і гармат- 
ні підрозділи—батареї, дивізіони.

Все це дасть можливість нашому 
курсантові й командиру закріпити 
на практичній роботі свої теоретич- 
ні знання. Восени ми братимемо 
участь у маневрах в польових час- 
нинах. Тому наш перехід є разом з 
тим підготування до осінніх манев- 
рів.

Кожен курсант, кожен командир з 
сьогоднішнього дня повинен переві- 
рити себе, навіть, у всіх дрібницях 
чи готовий він до наступної склад- 
ної роботи.

Перевіримо чи здоровий наш бо- 
йовий товариш кінь, чи в порядкові 
зброя й одяг. Перевіримо твердість 
своїх тактичних і політичних знань.

М. Г.

Перша ударна чота.
Навчання, що проходило 29-го чер- 

вня, було залічним з розділу «На- 
ступ», було проведено вкупі з обо- 

На практичну роботу.
Завдання, що їх поставило перед 

нами командування школи в зв'язку з 
виходом у пересувний табір треба 
виконати по-більшовицькому. Особ- 
ливу увагу мусимо приділити справі 
схоронення зброї та бойового това- 
виша—коня.

На селі ми будемо провадити се- 
ред селян роз'ясовчу масову роботу 
з усіх питань нашого соцбудівницт- 
ва. Зокрема ми ставимо завдання 
підвищити підписку на позику «тре- 
тього вирішального» у селах, що бу- 
дуть нам по дорозі.

Курсант Хуторний.

РІВНЯЙТЕСЯ НА ТОВ. СУХО- 
РАБОВА!

Тактичне навчання 24-го червня 
виявило кращих ударників. Кур- 
сант тов. Сухорабов будучи по- 
сильним при командирі 1-го рою 
3-ої чоти дійсно показав, що він 
може донести доручення швидко 
й непомітно для ворога.

Нижник .

Л існичий.

ма сотнями після кожного етапу не- 
великий огляд роботи кожної чоти 
й рою. Щоразу гарні наслідки бу- 
ли в 1-ій чоті 1-ої сотні.

За наказом командира чоти тов. 
Трощія всі рої пересовувалися швид- 
ко з одного місця на друге. Кожен 
боєць старанно й енергійно викону- 
вав своє завдання.

Було гарне маскування, не зважа- 
ючи на несприятливі умови. Жоден 
боєць не ховався в готовий шанець, 
який був отруєний газами супротив- 
ника.

В чоті виділилися як кращі удар- 
ники т. т. Ковба, Глазунов, Королен- 
ко М., Філіпов і Борисенко—коман- 
дир 1-го рою.

піталу. Пролетарська Україна за 
випробуваним проводом комуністич- 
ної партії, трощивши клясового 
ворога, його агентуру— опортуні- 
стів, здійснюючи ліквідацію кур- 
кульства як кляси на базі суціль- 
ної колективізації, забезпеч ить ви- 
конання великої програми капіталь- 
ного будівництва— основного за- 
сновку реалізації цього гасла.

З передової „Комуніста”

Поправки.
В матеріялах про роботу міськ- 

партконференції трапилися такі по- 
милки:

1. В «С. Н.» від 3-го липня на 4-ій 
сторінці в політичній оцінці конфе- 
ренції на звіт МПК написано: «...по- 
літику та організаційну лінію...» тре- 
ба: «політичну та організаційну 
лінію».

2. В «С. Н.» від 4-го липня на пер- 
шій сторінці в розділі про перший 
пленум міської контрольної комісії в 
наголовку написано: «перший пле- 
нум МПК» треба: «перший пленум 
МКК.

Уряд продовжує терористичний 
похід проти комфракції сейму.

ВАРШ АВА, 1. Як повідомляють газети 
прокуратура в Сосновцях вимагає від пре- 
зидії сейму видати судові комуністич- 
ного депутата т. Рожека. Тов. Рожека 
обвинувачують в тому, що він виступав у 
Домбровсько-кам' я новугільному басейні з 
«антидержавними промовами».

ВАШИНГТОН ЗАГРОЖУЄ.
ВАШ ИНГТОН 1. В меморандумі, пере- 

даному до Парижу, з пересторогою зазна- 
чається, що непогодження Франції з пропо- 
зицією Гувера призведе до оголошення 

м ораторіуму від Німеччини, можливість 
якого передбачає плян Юнга.
    —  М и  повинні передбачити.— пишеться 
в меморандумі,—  що за теперішнього стано- 
вища в Німеччині, на випадок краху аме- 
риканської пропозиції, німецький уряд, без- 
перечно, заявить про відстрочку платежів 
всієї умовної частини репарації.

Меморандум з'ясовує що Франція «про- 
понує утворити  умови, що як здаєтьс я, пе- 
решкоджають надати передбачену допомогу 
Німеччині та не відповідають духові пропо- 
зиції президента».

За відомостями деяких поінформованих 
спостерігачів, в дипломатичних колах обго- 
ворюють інший плян що в и ключає участь 
Франції.

Сполучені Штати, як говорять, мають 
намір запропонувати окремо кожній дер- 
жаві, за винятком Франції, відстрочити пла- 
тежі з боргів та репарацій в тому разі, 
коли Франція відхилить пропозицію Гувера.

Відповідаючи на запитання представників 
преси, заступник міністра закордонних справ 
К..стль визнав, що ПАСШ  обмірковують 
різні зміни пропозиції Гувера в разі її 
Франція відхилить.

Переговори поновлено.

ПАРИЖ, 1. Я к повідомляє агентство Га- 
вас, сьогодні о 3 год. 15 хв. після полудня 
поновлено переговори між французь- 
кими міністрами т а міністрами ПАСШ, 

що одержали останні інструкції з Вашінг- 
тону. Переговори тривали до 5 год. після 
п олудня. Їх поновлять завтра у вечорі.

Розхождень не ліквідовано.

Америка натискує на 
Францію.

ПАРИЖ, 1. Агенство Гавас повідомляє, 
що підчас переговорів між представниками 
Франції і ПАСШ, Меллон і Едж повідоми- 
ли зміст документу американському уряду, 
в якому розглядеється всі технічні сторони 
проблеми. Документ виявляє бажання аме- 
риканського уряду провадити далі перего- 
вори, про те, свідчить про наявність ще 
досить значних розходжень між обо- 
ма урядами.

Документ вивчатимуть французькі міні- 
стри та буде він об'єктом розгляду засі- 
дання ради міністрів, що його скликається 
2 липня.

Під гаслом „наздогнати 
й випередити” .

дування Луганського паротяго- 
будівного заводу, що має дати 
нам на рік 1080 потуж них аме- 
риканських паротягів, що своєю 
потужністю у 2 з пол. переви- 
щуватимуть максимальний випуск 
усіх паротягобудівних заводів пе- 
редвоєнної Росії 1915 р.

Поточного року 1 жовтня стане 
до ладу дійових заводів— Харків- 
ський тракторний завод, один 
із найбільших у світі заводів 
тракторного будівництва, що дасть 
нам 50 тис. тракторів на рік.

Розгортаємо будування Харків- 
ського турбогенерато р н ого за- 
воду, що правитиме за основну 
базу електрифікації всього народньо- 
го господарства, зокрема електри- 
фікації транспорту.

Ми маємо забезпечити пуск у 
травні 1932 р. Дніп р е льстану, по- 
тужність якого в 2 з пол. paзи 
перевищуватиме потужність електро- 
станцій України за передвоєнні ча- 
си, становитиме 50 відс. усієї 
електропотужности передвоєнної Ро- 
сії. Крім Дніпрельстану, забезпечу- 
ючи енергетичну базу для рекон- 
струйованого Донбасу, ми зак інчу- 
ємо 31 року Штерівку на 157 тис. 
кіловат, З у їв к у ,  що вже своєю 
першою чергою дасть Донбасові 
150 тис. кіловат, електростанцію 
на заводі Донсода, що разом з 
старою електровнею дасть 73 тис. 
кіловат.

Цього року закінчуємо велику 
електростанцію на металюргійно- 
му заводі ім. Дзержинського, 
що дасть першою чергою 48 тис. 
кіловат і  другого року ще 48 тис. 
кіковат.

Ці колосальні споруди рішуче 
змінюють лице економіки Радян- 
ської України. Уже цього року про- 
дукція нашої промисловости дістає 
рішучу перевагу перед продукцією 
сільського господарства, досягаючи 
61 відс. у питомій вазі цілої про- 
дукції народнього господарства проти 
43 відс. 1913 року. Порівняно з 
першим роком п'ятирічка загальна 
енергоозброєність робітника в про- 
мисловості зростає поточного року 
на 60 відс.

Такий колосальний розмах інду- 
стріяльного будівництва вимагає на- 
пружити всі сили, концентрувати 
всі засоби. Програма великих робіт 
викликає нечуване піднесення в ро- 
бітництві. Соціялістичне змагання 
й ударництво на вирішальних спо- 
рудах розгортається величезною 
хвилею. Будівники цих велетнів 
дають героїчні зразки боротьби за 
темпи, це зокрема бачимо на Трак- 
торобуді, що дав цілий ряд світо- 
вих рекордів.

Але наш обов'язок— забезпечити 
ударні темпи роботи на всіх діль- 
ницях фронту індустріяльного бу- 
дівництва.

Нам треба забезпечити кількісні 
й якісні показники самого будів- 
ництва. А це можна лише мобілізу- 
вавши пролетарську увагу й допо- 
могу цілої країни.

Партія поставила собі завдання 
найближчого десятиріччя наздогнати 
й випередити з  техніко-економічного 
погляду найпередовіші країни ка- 

Серед інших найважливіших справ 
cоціялістичної реконструкції друга 
сесія ВУЦВК 'у концентрувала свою 
ува гу  на будівництві великих про- 
мислових споруд.

Третього вирішального року п 'я - 
тирічки обсяг капітального про- 
мислового будівництва на Україн і 
велетенський. Провадиться в ін  ос- 
новними вирішальними лін іями со- 
ціялістичної індустріяліза ц ії на- 
шої країни, зміцн ення України, 
я к основної бази вугілля й мета- 
люрг ії поруч створення другої ба- 
зи на сході СРСР.

Ми розгортаємо колосальну про- 
граму нового будівництва в кам'я- 
новугільній промисловості. Ство- 
р юєм о  там 40 нових великих і 53 
се р едніх  копалень, що з них уже 
ц. р. мають увійти до експлуатації 
15 великих і 19— середніх копа- 
лень.

Розмах нового шахтного будів- 
ництва стане зрозумілий, коли ска- 
жемо, що нові шахти при роботі 
на 3 зміни, повинні дати близько 
56 млн. тонн вугілля й антрациту, 
тобто ц ілу програму вирішального 
року п 'ятирічки, або в 2,2 рази 
більше за цілий видобуток вугіль- 
н ого Донбасу 1 9 1 3  р.

Загальна вартість 40 великих ко- 
палень, не враховуючи житлобудів- 
ництва, становить 340 млн. крб., 
середніх— 48,4 млн. крб., а вар- 
тість робітничого житлобудівництва 
становитиме 380 млн. крб.

Ці вкладки забезпечують нам пе- 
р етворення старого Донбасу на но- 
в ий соціялістичний Донбас з біль- 
шовицьконезламн о ю механізованою 
6азою. Вже цього року ми маємо 
довести механізований видобуток до 
79 відс., а це значить наздогна- 
ти технічно з вуглевидобутку най- 
передовішу європейську країну—  
Німеччину, залишити далеко по- 
заду Францію.

Цього року ми розгортаємо мо- 
гутнє будівництво в українській ме- 

талюрг і ї , будівництво, що зміняє 
ї ї дотеперішнє лице. Ми створюємо 
металюргійні велетні на березі 
Дніпра— біля Дніпрельстану , спо- 
руджуємо новий Маріупільський 
завод, починаємо будувати Криво- 
різький металюргійний веле- 
тень, грунтовно реконструюємо за- 

води ім. Дзержинського, Макіїв- 
ський завод, завод ім. Вороши- 
лова, розгортаємо будування мета- 
люргійно-трубного велетня в Дон- 
басі.

Про розмір цих робіт свідчить 
буду вання нових 20 домен, 47 мар- 

тенів, що забезпечують нам на ос- 
танній р ік п'ятирічки продукцію 
чорного металю в 2 з полов. ра- 
зи більшу, ніж давала ціла Украї- 
на 1913 р.

На базі могутнього розгортання 
вугільної, металюргійної промисло- 
вости ми хуткими темпами носу- 
ваємо машинобудування. Цього ро- 
ку ми на Україні концентруємо 
свої сили на будівництві чотирьох 
м ашинобудівних велетнів. Першого 
кварталу 32 р. маємо закінчити 
будування Краматорського ма- 
шинобудівного заводу .

Цього року ми розгорнули бу- 



НАЙВІДПОВІДАЛЬНІШИЙ ЕТАП БОРОТЬБИ ЗА ХЛІБ-

СОЦЗМАГАННЯ, УДАРНИЦТВО--ВИРІШУЮТЬ УСПІХ 
ЗБИРАЛЬНОЇ. —

КОЖЕН КОЛГОСП, БРИГАДА— БОЙОВА ЛАНКА,
КОЖЕН КОЛГОСПНИК— БОЄЦЬ ЗА ВРОЖАЙ ВИРІШАЛЬНОГО РОКУ П'ЯТИРІЧКИ.

Вирушили в поле.
РЕДАКЦІЇ „СОЦНАСТУП ” ТА 

МК ЛКСМУ

Р А П О Р Т .
Артіль „1-го травня” 

Лелеківської сільради вчо- 
ра вирушила в поле коси- 
ти. Настрій у колгоспни- 
ків і молоді бадьорий. До 
роботи ставляться з зав- 
зяттям. Почувається орга- 
нізованість, чіткість і 
розпорядливість в роботі 
кожен знає своє місце й 
свої зобов'язання. Комсо- 
мольська жатка попереду. 

Комсомольська 
бригада.

ВИРОБНИЧА НАРАДА МТС.

На засадах соціялістичного змагання.
Днями при Зінов'ївській МТС відбулась поширена виробнича на- 

рада. На нараді буди підбиті підсумки весняної посівкампанії і  готу- 
вання до другої збиральної кампанії.

МТС пляна по весняній посівкампані ї  виконала з перебільшен- 
ням на 200 відс. завдяки розгорненому соцзмаганню й ударництву.

Учасники наради об'явили себе ударниками другої більшовицької 
збиральної кампанії.

Представники лелеківської с.-г. артілі ім 'я Буденого від іме- 
ни артілі викликали на с оцзмагання аджамську артіль ім'я 
Леніна. Лелеківська артіль 1-го серпня викликала на змагання 
клинцівську артіль ХІІ-річчя Червоної армії. Артіль XII-річчя 
Червоної армії викликала калинівську артіль «Червоний пра- 
пор». Артіль «Інтенсивник» викликала артіль «Вперед».

Крім того в цілому Зінов'ївська МТС викликала на соціялістичне 
змагання Компаніївську МТС на краще і вчасне виконання плянів зби- 
ральної кампанії.

М іж бригадами також розгорнулося соціялістичне змагання. Бри- 
гади й фахівці викликали один одного на соціялістичне змагання.

ЗІНОВ'ЇВСКА МТС ВИКЛИКАЄ НА СОЦЗМАГАННЯ 
КОМПАНІЇВСЬКУ МТС.

Почали косити.
(наш спец. кор.)

4-го липня. артіль „Перебу- 
дова”, Богодарівської сільради 
організовано вийшла в поле 
косити.

Я -К О .

Це не керівництво.
Писалося не раз про голову ко- 

муни „Незаможник” , який так 
„керує” , що лише протягом остан- 
н іх двох місяців вибуло з комуни 
51 родина. Справа в тому, що го- 
лова не зміцнює комуну, а навпа- 
ки розвалює.

Нещодавно голові потрібні були 
коні і  він пропонував взяти коні, 
що обслуговують корів. Бригадир 
коло корів селькор— ударник, ін і- 
ціятор соцзмагання Домбровський, 
який, будучи бригадиром, зумів 
поставити справу так, щоб удій 
молока у корів збільшився на 
20 відс., відмовився дати коні. 
Голова заходився матюкати удар- 
ника й вигнав з двору. Коли Дом- 
бровський заявив, що він повинен 
закінчити свій робочий день, голо- 
ва комуни Нагорний сказав.— „щоб 
тебе більше тут не було” і дав 
наказа бригадирам не давати Дом- 
бровському роботи.

Щож повинен робити Домбров- 
ський, який в комуні з 1926 року 
і  якого голова з дурного наказу 
позбавляє права на працю? Невже 
залишати комуну? Цього не повин- 
но бути Домбровський ударник і 
кращий комунар.

Чув.

Соціялістичний договір на другу більшовицьку збиральну та хлібоза- 
готівельну кампанію між Зінов'ївською МТС і Компаніївською.
Виконати уборочну кампанію за 10 

днів, убравши площу колоскови х 
16.800 га; молотьбу закінчити протягом 
25 робочих днів, обмолотивши  площу 
16 800 га в т ім числі тракторним 
парком 7200 га; працювати на дві 
зміни.

На виконання хлібозаготівель орга- 
нізувати відвантаження товарового хлі- 
ба з під молотарок у визначений тер- 
мін згідно угоди з Союзхлібом; якна й -  
активнішу взяти участь у м обілі зації 
тари. Н а 100 відс. запровести індиві- 
дуальну відрядність підчас косовиці й 
молотьби, додержуватись витрати нор- 
ми тракторами горючого, добитися 
наймаксимальнішого використання трак- 
торів в 23 годині роботи; взяти на 
буксир маломіцні колгоспи, звести до 
мін імуму простої тракторів, паламку 
та порчу ремоненту.

П ідчас хлібозаготівель закінчити з 
колгоспами розрахунки, завербувати 
750 колгоспни ків-ударників другої біль- 
шовицької збиральної кампанії ; найрішу- 
чіше боротися і  зривачами, прогуль- 
никами, виконати та перевиконати 
норми виробітку, не знижуючи високої 
якости роботи, розгорнути широку ма- 
сову роботу серед колгоспників, трак- 
торних бригад, тощо.

     Арбітром на наше змагання обираємо 
міськпрофраду та редакцію газети «Соц- 
наступ».

З доручення ради МТС від бригадирів, 
польоводів та трактористів умови підписаян:

Лаппа.
Маньковський.
Бондаренко.
Хазін.
Горінний.
Сахно.

Хоч сьогодні в поле рушити.
В.-Мамайська артіль «Червоний 

колос» по-більшовицькому закінчила 
просапну кампанію, обробку парів й 
перемкнула всі свої сили на більшо- 
вицьке готування до збиральної кам- 
пані ї . Реманент відремонтовано бри- 
гади укладено, пл я н доведено до 
кожного колгоспу. Облік праці ве- 
деться задовільно. Книжки видано 

на руки всім колгосп никам. Колгосп- 
ники задоволені з обліку праці.

—  Хоча сьогодні в поле їхати,—  
кажуть в артілі.

І справді артіль «Червоний колос» 
по-бойовому готується до жнив і по- 
бойовому виконує завдання другої 
більшовицької збиральної кампанії. 

Бригада «Соц. наступ» 
Зайченко, Лубенський.

З БЛЬОКНОТУ П'ЯТИДЕННИКА.

„І МИ ДО ВАС ПРИЇДЕМО”.
—  Де ваш реманент, коні, збруя? 

Чи все справно? Ми комісія по пе- 
ревірці готовности до жнив вашого 
колгоспа— поважно заявляли кол- 
госпники із артілі «Другий зльот 
Колгоспників», що приїхали пере- 
вірити аджамську артіль ім 'я  Ста- 
ліна.

Голова артілі Сталіна т. Кучма, 
не чекаюча на таких гостей, не- 
сміливо відповів:

—  Начебто все справно, а в 
тим-хто його зна...

Комісія оглянула реманент, тран- 
спорт,— вставляли носи в жнивар- 
ки, пробували жниварки.

—  Тов. Кучма,— звернувся до 
голови член комісії Бондаренко,—  
а чому колеса одводу нема? Соло- 
му ж буде гальмувати... А де 
з відціля другий гвинт?... Лобогрійку 
можна рахувати невідремонтовано 

Від редакції:
Вимагаємо, щоб відпо- 

відні організації—PCI, кол- 
госпсоюз негайно втрути- 
лися в цю справу, пере- 
вірили наведений факт і в 
разі ствердження притяг- 
ли Нагорного до відлові- 
дальности: за безгоподар- 
ність, за брутальне став- 
лення до кращих комуна- 
рів ініціяторів і організа- 
торів соціялістичного зма- 
гання.

Підчас жнив будемо попереду.

Зараз в Губівській с. г. артілі «Комін- 
терн » заготовляють сіно та с и лосну масу.

До жнив реманент підготовлено, органі- 
зовано бригади. У  кожного колгоспника є 
на руках трудова книжка. Виходи на ро- 
боту 100 відс.

Підчас просапної  кампанії, особливо себе 
виявили літні жінки колгоспниці: Дубина 
Ганна, яка не мала жодного прогула, по- 
чинаючи з посівної кампанії. Величко 
Марія , Ярещук Олена, Мліова Тетяна, 
Завгородня Марія. Н а й м олодш а з цих 
жінок має... 56 років.

Т реба наслідувати приклад старих кол- 
госпниць-ударниць, що показують зразок 
свідомої праці.

— І  підчас жнив будемо попереду обіця- 
ють ударни ц і.

П. Зеркалов.

Оперативне зведення.

Кожному колгоспни- 
кові—на руки трудо- 

ву книжку.
Колгоспи, де книжки роздано 

на руки:
С.-г. артіль «Добробут», «Маяк» (Та- 

расівської сільради), «Комінтерн» 
(Губівс ь кої), «Комунар» (Козирів- 
ської), «Культурна революція», ім'я 
Ворошилова, Косіора, «Незаможник» 
(Аджамська с ільрада).

34 колгоспа, де не було за- 
повнено книжок, під час п'яти- 
денника зобов'язалися за пов- 
нити книж ки і ро здати на руки 

колгоспникам. Третього дня  
спішним порядком вирушили на 
перевірку цих колгоспів с пе- 
ціяльні бригади. За винятком 
кількох колгоспів (Аджа м ка, 
Першозванієка) обіцянку вико- 
нано.

До найвідсталіших колгоспів 
де не заповнено правильно 
книжки й не підбито остаточ- 
них підсумкі в весняної сівби й 
просапн о ї  кампанії колгос псо- 
юз спеціяльно виділив фахів- 
ців для остаточного налагод- 
ження обліку.

П'яниці зривають жнива.
С.-г. артіль «Червона Зірка» В. Бай- 

цької сільради ще до жнив не підготува- 
лась. Р обочі пляни до бригад, груп не до- 
ведено. Соцзмагання та ударництво на час 
жнив та молотьби не організовано. Не весь 
реманент відремонтовано. Запис трудоднів 
незадовільний, а тим часом правління лю- 
бить більше випить, як дбати про готуван- 
ня до жнив. Жемига.

Наслідки п'ятиденника.

Пропозиції*)
що їх подають колгоспи 
до поліпшення обліку пра- 

ці в колгоспах.
■  П осилити й забезпечити ін- 

структаж в обліку праці з боку рай- 
колгоспсоюзу. Зробити так, щоб будь 
яка помилка була негайно виправле- 

на і не запускалась.
[С .-г. артіль ім'я Дзержинського, 

артіль Ворошилова, Аджамської сіль- 
ради).

■  С простити облі к  якнайб іл ьше.
   Бригадир повинен записувати ли- 

ше скільки і як виконав даний кол- 
госпник свою норму, решту роботи 
по обліку повинна робити контора. 
Перевантажений бригадир не може 
як слід виміряти пророблену кожним 
колгоспником роботу, а це відбива- 
ється на ліквідації знеособлености 
особливо по таких р о ботах, як са- 
пання та поління, де найбільше за- 
стосовується людська праця.

(Артіль «Другий зльот колгоспни- 
ків» і «К ультреволюція»— Аджамка).

■  Неодмінно провадити записи 
зарез же після закінчення робіт.

(Артіль ім. Дем'яна Бідного, В . 
Байрацької сільради).

■  Своєчасно давати наряди, щоб 
забезпечити своєчасний вихід на ро- 
боту, бо від цього в значній мірі 
залежить виконання норм; своєчасно 
з аписувати табеля й розносити не 
рідше як через 5 день до трудових 
книжок.

■  Організувати міжколгоспні кон- 
трольні  бюра , які перевірятимуть 
ст ан обліку праці в тому чи і ншому 
колгоспі і даватимуть всілякі по- 
ради.

(Артіль «Весела праця», Долинів - 
ської  сільради).

■  Підвищити кваліфікацію т а- 
бельщиків, частіше влаштовувати для 
них курси.

(Артіль «Червона Зірка», Богода- 
рівська сільрада).

Завести штатного робітника по 
артілях, який спеціяльно сидів би 
на розраху нках, допомагаючи табель- 
нику. Прикріпити до кожного кол- 
госпу по одному висококваліфікова- 
ному рахівникові, або бухгальтерові 
в порядку індивідуального шефства 
для догляду за обліком і консультації.

(Артіль X I I  OПК, Федосіївської 
сільради).

■  Неодмінно записувати якість по 
всіх видах робіт, навіть і  тих, де 
нема відрядности.

(С .-г. артіль Шевченка, Першозва- 
ні вської сільради).

■  П опуляризувати і показувати 
досвід кращих колгоспів, де нала- 
годжено облік праці; вчасно робити 
за п иси з табелів до трудових кни- 
жок.

(«Черв. Незаможник», Зеленівськ. 
сільради).

Із перевірених підчас п'ятиденки 
колгоспів за дуже невеликим винят- 
ком, колгоспи подали т і, або інші 
пропозиції й міркування щодо поліп- 
шення обліку. Майже кожен колгоспник 
вносить пропозиції: в і д м і чати 
якість праці, с простит и облік і 
на лагодити своєчасний запис 
до табелів і тр у д о в их книж ок.

Цікава пропозиція артілі XIII 
ОПК про прикріплення в поряд- 
ку ш еф ства пост ійного бух- 
гальтера до артілі та  зменши- 
т и роботу бригадирів, розван- 
таж ивши його від у с я ких роз- 
рахунів .  Бригадир лише вимі - 
ряє та записує виконання т им, 
або інш ім  колгоспником норми. 

Отже вини к ає думка щодо 
організації постійного контро- 
лю і консультації над колгосп- 

ним обліком взагалі і зокрема 
над обліком праці.

*) пропозиц ії взято з матеріялів 
бригад, що виї здили до колгоспів 
підчас п'ятиденника.

зовсім,— крило поламане, пальці 
нерівно пригвінчено. Буде косу 
рвать.

—  Та я ж казав— вже сердиться 
Кучма,— щоб усе було справно. 
Ну й майстрі... Куди вони див- 
ляться.

Після огляду ремонту ми зайшли 
до канцелярії, щоб скласти відпо- 
відного акта. Правління артілі хо- 
тіло, щоб комісія визнала, що „все 
справно” .

— Не на таких напали,— усміха- 
ючись казали члени комісії. Мабуть 
черепасі, що ви ї ї  одержали підчас 
готування до посівної кампанії, до- 
ведеться залишитися у вас і  на час 
жнив.

Комісія виявила, що реманент не 
підготовлено до жнив. Коні пашею 
забезпечені, збруя справна, мастива 
для машин нема і  приставляти не 

буду— каже Кучма, нехай мені його 
сюди привезуть. Робочий плян хоча 
й складено, але на зборах колгосп- 
ників не пророблявся. На жнива 
складено лише одну бригаду.

Треба цими ж днями відремонту- 
вати потрібний реманент, довести 
робочий плян до кожного колгосп- 
ника і  до бригади, визначити норму 
та їх  виконання; всім колгоспникам 
роздати заповнені трудові книжки. 
Розгорнути соціялістичне змагання, 
випускати польові й стінні газети 
— таке настановлення дала комісія 
артілі.

Сонце кидало передвечірнє про- 
міння, коли ми виходили з канце- 
лярії артілі. Кучма і завгосп Доп- 
ринда проважали нас жартами:

—  Нічого й ми до вас приїдемо, 
перевіримо, подивимось як ви гото- 
ві до жнив...

Грушевський.



НА ОCНОBІ Г ЕНЕРАЛЬН ОЇ ЛІНІЇ ПАРТІЇ
ДАЮЧИ НЕЩАДНУ ВІДСІЧ ПРАВИМ І „ЛІВИМ” ОПОРТУНІСТАМ

ЧЕРЕЗ ЩЕ ВИЩЕ ПІДНЕСЕННЯ АКТИВНОСТИ РОБІТНИЧИХ ТА КОЛГОСПНИХ МАС
ЗДІЙСНИТИ ВЕЛЕТЕНСЬКІ П Л ЯН И  ТРЕТЬОГО ВИРІШАЛЬНОГО.

ПОСТАНОВА ДРУГОЇ МІСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗІНОВЇ'ВЩИНИ
НА ЗВІТ МІСЬКОГО ПАРТІЙНОГО КОМІТЕТУ.

Період від першої міськпарткон- 
ференції в роботі З інов'ївської 
парторганізації був періодом непо- 
хитного здійснення вирішень XVI й 
XI з'їздів партії та грудневих пле- 
нумів ЦК ВКП(б), і ЦК КП(б)У пері- 
одом упертої непримеренної боротьби 
за генеральну лінію партії, за чисто 
т у  та єдність ї ї  лав проти правих та 
«лівих» опортуністів, право-ліваць- 
кого бльоку дворушництва та прими- 
ренського ставлення до них.

Цей період був періодом бороть- 
би за рішуче посилення партійного 
проводу всім господарським жаттям, 
за чітку клясову лінію в практич- 
ній роботі всіх ланок парторганіза- 
ц ії, боротьби з окремими хоробли- 
вими явищами в організації, за 
боєздатність ї ї  у здійсненні вели- 
чезних завдань соціялістичного бу- 
дівництва, в третьому вирішально- 
му році п'ятирічки.

На цій основі— в наслідок пра- 
вильного більшовицького, чіткого 
керівництва з боку МПК, в наслідок 
піднесення активности й творчого 
ентузіязму робітничих, колгоспних 
та бідняцько-середняцьких мас та 
скерування ц іє ї активности на здій- 
снення завдань соціялістичного бу- 
дівництва та на нещадну боротьбу 
проти клясового ворога— парторга- 
нізація дійшла значних успіхів на 
важливіших ділянках роботи.

І. Виходячи з основного наста- 
новлення партії про соціялістичну 
реконструкцію сільського госпо- 
дарства й, зокрема підведення тех- 
нічної бази— величезну ролю ві- 
дограє завод сільсько-господарчого 
машинобудівництва „Червона Зірка” 
де в наслідок бойової більшовиць- 
кої роботи парторганізації та мобі- 
лізації активности робітничих мас 
на цілковите виконання виробни- 
чих завдань минулих років та в 
наслідок переведеної великої ре- 
конструкції заводу утворено всі 
передумови для значного поширен- 
ня виробництва.

Все це спричинилося до того, 
що завод „Червона Зірка” збіль- 
шив програмові завдання 1931 ро- 
ку на 84 відс. проти минулого 
року та значно збільшив вироб- 
ництво тракторного причепного 
реманенту замість кінного (77 відс. 
— 1931 р. проти 21 відс.— 1930р.).

Поруч з цим партконференція 
відзначає, що не зважаючи на всі 
об‘єктивні можливості, на чітке 
керівництво, всебічну увагу й до- 
помогу з боку міськпаркому— за- 
вод „Червона Зірка”  не тільки не 
зберіг темпів виконання програми, 
що були в IV кварталі, другого 
року п'ятирічки, а навпаки дійшов 
ганебного прориву у виконанні 
промфінпляну за особливий квар- 
тал (68 відс.), поглибивши цей 
прорив у першому кварталі тре- 
тього вирішального року п'ятиріч- 
ки, виконавши завдання лише на 
45 відс.

Таке становище сталося через 
недостатню більшовицьку впертість 
з боку партійної, комсомольської 
та професійної організації заводу в 

боротьбі за здійснення виробничих 
завдань, за розгортання масової ро- 
боти та скерування активности ро- 
бітничих мас на подолання недолі- 
ків і  ліквідації прориву та за ціл- 
ковите виконання виробничих про- 
грамів по заводу, а також через 
неспроможність адміністративно-тех- 
нічного керівництва налагодит и 
чітке бездоганне плянування й ке- 
рівництво виробничими процесами 
та усунути неполадки в цехах і 
неув'язки в роботі поміж цехами.

Разом з тим відзначити, що МПК 
не домігся цілковитого виконання 
своїх рішень, скеровани х  на усу- 
нення всіх цих недоліків.

II. Значних успіхів парторганіза- 
ція дійшла в справі розгортання та 
поширення місцевої промисловости 
(збільшення на 143 відс. проти 
1930 р.), кустарної промисловости 
(збільшення на 179 в. проти 1930р.) 
на основі проведеної реконструкції 
заводів та на основі розвитку та 
розробки місцевих сировинних та 
енергетичних ресурсів (буре вугілля, 
трепел, тощо).

III. Під керівництвом МПК парт- 
організація досягла величезних ус- 
піхів у проведенні важливіших по- 
літично-господарчих завдань на селі 
а саме:

а) Зміна адміністративно-терито- 
ріяльного поділу та ліквідація ок- 
руги мала на меті наближення та 
поліпшення керівництва соціялістич- 
ною перебудовою сільського госпо- 
дарства. Досвід роботи парторгані- 
зації Зінов'ївщини після реоргані- 
зації й приєднання до міста двох 
адміністративних районів доводить, 
що ця система цілком себе виправ- 
дала: посилено та зміцнено виробни- 
чу змичку міста з селом (шефство, 
соціялістичні умови, робітничі бри- 
гади), значно зміцнено керівними 
кадрами партійну, комсомольську, 
радянську, кооперативну та кол- 
госпну ланки на селі, за рахунок 
виділених в міста понад 150 членів 
партії.

б) На основі величезних успіхів 
в спразі і ндустріялізац ії країни та 
на базі утворення машиново-трак- 
торних станцій, популяризація пе- 
реваг великого колективного госпо- 
дарства, через піднесення величезної 
активности колгоспних і  бідняцько- 
середняцьких мас та щільне поєд- 
нання справи колективізації з про- 
воденням всіх політично-господар- 
ських кампаній на селі, а також 
через значну допомогу організова- 
них робітничих бригад— майже всі 
бідняцько-середняцькі господарства 
(96 відс.) на основі ленінського 
принципу добровільности, об'єднано 
в колгоспи, чим З інов'ївщину пе- 
ретворено на район суцільної ко- 
лективізації й на цій основі завер- 
шується знищення куркульні, як 
кляси.

в) На основі мобілізації всіх сил, 
розгортання широкої масово-полі- 
тичної роботи, піднесення активно- 
сти робітничих, колгоспних і  бід- 
няцько-середняцьких мас на нещад- 
ну боротьбу з глитаєм та через за- 

лучення до практичної роботи ве- 
ликої кількости сільського позапар- 
тійного активу— парторганізація з 
перемогою вийшла в боротьбі за 
хліб (виконано 105,3 відс. річного 
завдання).

г) Питання про вирішення зерно- 
вої проблеми було в центрі уваги 
роботи міськпаркому та всієї парт- 
організації. В  наслідок безперечних 
успіхів в справі соціялістичної пе- 
ребудови сільського господарства та 
в справі знищення глитайні, як 
кляси, проробленої величезної ро- 
боти та залучення широких кол- 
госпних і бідняцько-середняцьких 
мас до участи в ній, за умов засто- 
сування відрядної системи та норм 
виробки по колгоспах— парторгані- 
зація домоглася значних перемог в 
здійсненні завдань другої більшо- 
вицької весни, забезпечивши цілко- 
вите виконання настановлень про 
збільшення засівної площі разом з 
озиминою на 6 відс. проти минуло- 
го року.

Весняна сільсько-господарча кам- 
панія стала за вирішальний чинник 
в справі утвореная кормової бази 
для відродження скотарства на Зі- 
нов' ї вщині та тим самим в справі 
вирішення чергової важливішої проб- 
леми— тваринницької.

IV. Парторган ізація, під керів- 
ництвом МПК, здійснюючи наста- 
новлення партії про національно- 
культурне будівництво— дійшла ве- 
личезних успіхів у справі розгор- 
тання мережі шкіл, технікумів та 
ВИШ'ів, застосування загального 
навчання та ліквідації неписьмен- 
ности, поширивши тим самим під- 
готовку кваліфікованих кадрів для 
народнього господарства та втягнен- 
ня трудящих мас до активної уча- 
сти в соціялістичному будівництві.

V. Величезний зріст активности 
та творчого ентузіязму мас та зро- 
стання їх  довір'я до партії знайш- 
ли свій відбиток в зростанні парт- 
організації. За минулий час до кан- 
дидатів партії прийнято 930 чоло- 
віка (701 робітників і 215 кол- 
госпників).

VI. Чітке більшовицьке керівницт- 
во з боку МПК низовими ланками 
партійної організації, насамперед че- 
рез живий зв'язок та своєчасне 
реагування на конкретні питання 
життя і  роботи парторганізації, 
забезпечило зміцнення  та згурту- 
вання парторганізації навколо ле- 
нінського ЦК. Тверда, непо- 
хитна боротьба за здійснення по- 
літично-господарчих завдань третьо- 
го вирішального року п'ятирічки, 
нещадна боротьба з конкретними 
носіями право-опортуністичної та 
„лівацької”  практики (Аджамка, 
Лелеківка, Калинівка, Губівка, хліб- 
завод, Міськрада) та своєчасне 
інформування всєї партійної орга- 
нізації забезпечили ідейний зріст 
парторганізації та піднесення спро- 
можности ї ї  боротися за здійснен- 
ня політично-господарчих завдань.

Зважаючи на це, друга міськ- 
партконференція Зінов'ївщини ста- 
вить перед всією парторгані зацією

та міськпаркомом такі першочергві 
завданая:

1.  Продовжувати вперту, не при- 
миренну боротьбу за єдність та 
ідейну чистоту ленінських лав пар- 
т і ї  проти „лівих”  ухильників та 
правого опортунізма, як головної 
небезпеки на даному етапі соці- 
ялістичного будівництва, проти 
право-лівацького бльоку, дворуш- 
ництва та примиренського став- 
лення до них, а також посилити 
боротьбу проти теорії затухання 
клясової боротьби— за чітке й не- 
похитне здійснення генеральної лі- 
н ії партії в усіх ланках парторга- 
нізації, на всіх ділянках соціялі- 
стичного будівництва, за розгорну- 
тий соціялістичний наступ проти 
клясового ворога по всьому фронту.

2. Неприпустимий прорив у 
виконанні промфінпляну що триває 
на заводі сільсько-господарського 
машино-будівництва „Червона Зір- 
ка”  ставить завдання по-бойовому, 
по-більшовицькому розгорнути ши- 
року масову політичну роботу за 
ще більше піднесення активности 
та творчого ентузіязму робітни- 
чих мас та скерування ц іє ї актив- 
ности на цілковиту ліквідацію про- 
рива.

Через дійсну самомобілізацію всі- 
є ї партійної та комсомольської 
організацій, через мобілізацію актив- 
ности мас, розгортання та підне- 
сення соціялістичного змагання, че- 
рез рішучу боротьбу в лже-удар- 
ництвом через повне усуненая всіх 
хиб і  недоліків у роботі заводу та 
застосування чіткого повсякденного 
бездоганного плянування та керів- 
ництво виробничими процесами,—  
безумовна, домогтися цілковитого 
виконання по заводу промфінпляна 
третього вирішального року п'яти- 
річки.

Партконференція схвалюючи рішен- 
ня МПК про заходи до заміни ад- 
міністративного керівництва заво- 
дом, доручає МПК вжити всіх за- 
ходів до оздоровлення та поліпшен- 
ня всіє ї системи управління на за- 
воді, до правильної розстановки та 
використання адміністративно-тех- 
ничного персоналу заводу.

3. Зважаючи на великі поклади 
недефіцитних сировинних та енерге- 
тичних ресурсів у надрах Зінов'їв- 
щини— поширити розгортання геоло- 
гічних розвідок та видобутку цих 
ресурсів, зокрема домагаючись збіль- 
шення видобутку бурого вугілля та 
переводу на місцеве паливо всієї 
місцевої промисловости і  в першу 
чергу ЗРЕС'у.

Сировинні та енергетичні ресурси 
повинні стати за базу розвитку 
місцевої й особливо кооперативної 
промисловости Зінов'ївщини.

4. Хиби та формальне ставлення 
що ще є в запровадженні нової кре- 
дитової реформи та в переводі ви- 
робничих одиниць на госпрозраху- 
нок, вимагають встановлення пиль- 
ного контролю за цілковитим здій- 
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сн е нням настановлень про нову 
кредитову реформу, притягаючи 
винних в не запровадженні або за- 
тримці ї ї  до суворої відповідально- 
сти.

5. Зважаючи на ще недостатній 
зріст партійної організації в раху- 
нок робочих та наймитів, в наслі- 
док чого, особливо з приєднанням 
Компаніївського району, зменшився 
в парторганізації прошарок робіт- 
ників від варстату (з 57,2 відс. 
до 52 відс.)— доручити МПК на 
базі розгортання масової політичної 
роботи та залучення до активної 
участи в громадсько-політичному та 
господарчому житті робітників і 
наймитів— посилити зріст парторга- 
нізац ії за рахунок кращих ударни- 
ків з виробництва, не послаблюючи 
зростання парторганізації за раху- 
нок кращих ударників колгоспни- 
ків.

6. Відзначаючи досягнення парт- 
організації в справі перебудови 
партроботи відповідно до сучасних 
вимог соціялістичного будівництва 
(завод „Червона Зірка” , колгоспні 
партосередки, сільпаркоми)— дору- 
чити МПК провадячи подальшу пе- 
ребудову та зміцнення  окремих ла- 
нок парторганізації посилити живе 
повсякденне систематичне керів- 
ництво ними.

7. Надаючи величезного значен- 
ня опануванню марксо-ленінською 
теорією партконференція доручає МПК 
посилити роботу щодо максимально- 
го охоплення членів та кандидатів 
партії пол ітшколами, гуртками 
та курсами, зварнувши особливу 
увагу на підготовку пропагандистів 
та цілкови т е їх  використання за 
фахом, створюючи відповідні умови 
для навчання.

8. Виходячі з рішень червневого 
пленуму ЦК В КП(б) про розвиток 
міського господарства, поширити 

роботу по впорядкуванню міста, 
поліпшення бруковки вулиць, особ- 
ливо по околицях та забезпеченню 
водою і  електросвітом всіх трудящих 
міста, звернувши особливу увагу 
на розгортання житлового будів- 
ництва та забезпечення житлом ро- 
бітників.

Поруч з цим домогтися рішучо- 
го переламу в спразі деревонасад- 
ження по вулицях, садках, скверах, 
догляду та зберігання дерев від 
пошкодження, а також в справі 
очистки міста та значного поліп- 
шення санітарного стану.

Посилити партпровід та керів- 
ництво житловою кооперацією, до- 
магаючись цілковитого переведення 
всіх житлокоопів на госпрозрахунок 
та забезпечення належного ремонту- 
вання будинків і зберігання житло- 
вого фонду, посилити боротьбу з 
безгосподарністю, марнотратством та 
хижацьким ставленням до ж итлово- 
го фонду.

Забезпечити розгортання куль- 
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турно-побутових закладів по всіх 
житлокоопах (червоні кутки, дит- 
ясла, дитмайданчики, ї дальні). Для 
здійснення всього комплексу робіт 
в цій галузі доручити МПК розро- 
бити перспективний плян розвитку 
міського господарства Зінов'ївського.

9. В справі робітничого поста- 
чання є деяке зрушення в бік по- 
кращання його (реорганізації системи 
споживчої кооперації, виділення 
зачиненого Червонозорівського роб- 
коопу, організація радгоспу «Черно- 
на Зірка» та утворення промисло- 
вих городів) на далі домогтися рі- 
шучого переламу в цій справі, звер- 
нувши особливу увагу на чітке, 
безперебійне обслуговування коопе- 
рацією споживача, залучаючи широ- 
к і трудящі маси до участи в робо- 
т і кооперації та контролі над ї ї  
діяльністю.

10. Виходячи з вирішень грудне- 
вого пленуму ЦК ВК П(б) про утво- 
рення високо-інтенсивного сільсько- 
го господарства в приміській 25-ти 
кілометровій смузі для утворення 
бази на робітниче постачання, а 
також зважаючи на певні досягнен- 
ня в цьому, як от: утворення рад- 
госпу «Червона Зірка», що вже 
цього року забезпечує городиною 
34 відс. потреб робітничого поста- 
чання,— доручити МПК, розвиваючи 
й поширюючи радгосп— розробити 
перспективного пляна розвитку сіль- 
ського господарства відповідно до 
рішення грудневого пленуму ЦК 
ВКП(б).

11. В  справі цілковитого завер- 
шення суцільної колективізації й на 
цій базі знищення куркульства, як 
кляси, організаційного та господар- 
ського зміцнення колгоспів, підне- 
сення продукційности сільського гос- 
подарства та цілковитого відроджен- 
ня скотарства Зінов'ї вщини,— парт- 
конференція ставить такі зав- 
дання:

а) На основі широкого розгор- 
тання масової політичної роботи та 
застосування цілковитої добровіль- 
ности— домогтися до початку 
уборочної кампанії цілковитого 
завершення суцільної колекти- 
візації бідняцько-середняцьких 
господарств, завершуючи зни- 
щення на цій базі куркуля, як 
кляси.

б) Провадячи повсякденну, си- 
стематичну політично-виховавчу ро- 
боту серед колгоспників, залучаючи 
їх  до активної, практичної участи 
в усіх процесах громадсько-госпо- 
дарського життя колгоспів, вихову- 
ючи в них почуття свідомого гос- 
подаря— колективіста, посиливши 
боротьбу з власницькими тенден- 
ціями, домагатися ще більшої акти- 
візації колгоспних мас в справі роз- 
витку колгоспного господарства.

Разом з цим посилити нещадну 
боротьбу з безгосподарністю, мар- 
нотратством та безвідповідальним 
ставленням до своїх обов'язків у 
всіх процесах роботи колгоспника.

в) Широко застосовуючи гасло 
«хто більш працює, той більш 
одержує» домогтися рішучого під- 
несення трудової дисципліни в кол- 
госпах та підвищення продукцій- 
ности праці на основі цілковитого 
чіткого застосування відрадности та 
норм виробки кожного колгоспника, 
бригади, групи, широко розгорта- 
ю ч і соціялістичне змагання та 
ударництво поміж окремими кол- 
госпами, бригадами та колгоспни- 
ками.

Застосовуючи систему премію- 
вання за кращі показники в роботі, 
широко популяризувати серед кол-

госпників ці покавники, створюючи 
найсприятливішу громадську думку 
навколо дійсно передових ударни- 
ків— виробничників у колгоспах, 
посилити боротьбу з ледарством та 
лжеударництвом.

г) «Відрядність не можно здій- 
снити без своєчасного обліку кіль- 
кости вироблених кожним колгосп- 
ником трудоднів. Більш того, без 
обліку не можливе існування кол- 
госпу, як великого господарства» 
(з постанови червневого пленуму 
ЦК В КП(б).

Отже, виходячи з цього, парт- 
конференція доручає міськпаркому 
домогтися в найкоротший строк ціл- 
ковитого й правильного налагод- 
ження обліку в кожному колгоспі, 
забезпечивши відповідне інструкту- 
вання та допомогу, систематичний 
контроль за цією справою, домог- 
тися того, аби справу з обліком 
було налагоджено так, щоб стан 
господарства колгоспу, колгоспного 
майна, продукції та коштів, а та- 
кож вироблених кожним колгосп- 
ником трудоднів був відомий не 
лише в таках колгоспної канцеля- 
рії, а систематично доводився до 
відому всієї колгоспної маси через 
друковану та усну інформацію, що 
в значній мірі буде сприяти втяг- 
ненню колгоспників до громадського 
контролю над господарською діяль- 
ністю колгоспу.

д) З метою найкращої організа- 
ц ії праці та поліпшеного догляду 
за колгоспним реманентом і  тягло- 
вою та продуктивною худобою для 
кожного циклу сезонних робіт у 
колгоспах утворювати сталі бригади, 
не змінюючи їх  складу до повного 
закінчення роботи, прикріплюючи 
до цих бригад відповідний реманент 
і  тяглову силу, поклавши персо- 
нальну відповідальність за його 
стан та вберігання.

У  всіх колгоспах зліквідувати 
знеособленість (безлічку), встано- 
вивши персональну відповідальність 
за доручену роботу і  якість ї ї ,  за 
реманент та худобу, за колгоспні 
будівлі, а також зберігання зібра- 
ної продукції.

е) Відзначаючи, що в справі від- 
родження скотарства досягнуто пев- 
них успіхів (зріст рогатої худоби 
на 47%  та свиней на 127%  без 
радгоспів проти минулого року) по- 
ширити дальше його зростання на 
основі розвитку скотарських фарм 
по колгоспах через усуспілення про- 
дуктивнї худоби, за умов цілкови- 
тої добровільности колгоспників на 
основі широкого розгортання масо- 
вої політичної роботи, а також че- 
рез цілковите виконання плянових 
показників у тваринницьких рад- 
госпах.

Поруч з цим звернути особливу 
увагу на цілковите забезпечення 
скотарства кормовими ресурсами че- 
рез відведення відповідної площі 
для посіву кормових трав та корі- 
няків через розгортання будівництва 
силосних ям, траншей, башт та ути- 
лізації всіх здібних до цього рослин.

ж) Першочерговим бойовим зав- 
данням на селі є найчіткіше, най- 
організованіше переведення майбут- 
ніх кампаній— уборочної, хлібоза- 
готівельної та осінньої посівної—  
партконференція ставе перед 
всією парторгані зацією бойове 
невідкладне завдання про сво- 
єчасну організовану підготовку 
до переведення цих кампаній, 
до своєчасного та цілковитого 
виконання їх .

з) З метою значного піднесення 
врожайности переводити поступову 

зміну зернових культур, що не ви- 
тримують кліматичних умов Зінов'- 
ївщнаи на інш і культури, поруч 
з цим домогтися цілковитого за- 
стосування агромінімуму (правиль- 
ний сівозмін, закладення чистосорт- 
них насінників, зерноочистка, про- 
труювання, рядовий посів, бороть- 
ба зі шкідниками) та рішучого по- 
ліпшення якости обробки засівної 
площі.

Ведучи масову роз’ясовчу роботу 
серед колгоспників та бідняцько-се- 
редняцьких мас про вигідність за- 
стосування цих заходів, посилити 
боротьбу з недбайливістю та свідо- 
мим шкідництвом у цій справі. Для 
піднесення агрономічних знань кол- 
госпних мас застосувати систему ут- 
ворення безперервного потоку еле- 
ментарних агрономічних гуртків—  
курсів по всіх селах Зінов'ївщини.

12. Цілковите здійснення фінан- 
сових заходів, є важливіша ділян- 
ка роботи в справі виконання зав- 
дань народньо-господарського пляна 
третього вирішального року п'яти- 
річки. Відзначаючи невиконання 
пляна мобілізації коштів за мину- 
лий час— доручити МПК посилити 
боротьбу з право-опортуністичними 
настроями самопливу й домогтися 
цілковитого виконання плянових 
завдань на основі розгорнення ши- 
рокої масово-політичної роботи, зо- 
середивши особливу увагу на стяг- 
ненні єдиного сільсько-господарсько- 
го податку та всіх обов'язкових пла- 
тежів, особливо ліквідації куркуль- 
ської й непм анської заборгованости 
на розповсюдження позики третьо- 
го вирішального та на мобілізацію 
вільних коштів населення через 
ощадкаси.

13. В роботі профспілок поруч з 
досягненнями у справі боротьби за 
політизацію їхньої роботи, за ор- 
ганізацію мас навколо здійснення 
завдань соціялістичного будівництва, 
— є ще низка недоліків і  особливо 
недостатній ще поворот профспілок 
лицем до виробництва. Тому посилити 
роботу за повне охоплення член- 
ством всіх працюючих, за завершен- 
ня перебудови профспілкової роботи, 
за наближення, диференціяцію та 
конкретизацію керівництва, за ціл- 
ковиту мобілізацію активности ро- 
бітничих мас на здійснення пром- 
фінплянів та всіх політично-госпо- 
дарських завдань через повне охоп- 
лення соціялістичними формами пра- 
ці— соцзмаганням та ударництвом. 
Поруч в цим, домогтися рішучого 
переламу в справі захисної та куль- 
турної й політично-виховної роботи 
профспілок.

14. В наслідок зміцнення керів- 
ними кадрами та мобілізації ак- 
тивности робітничих і  колгоспних 
мас, ради, —  органи пролетарської 
диктатури дійшли значних успіхів 
у справі здійснення політично-госпо- 
дарських завдань, але мають ще низ- 
ку недоліків у своїй роботі (бюро- 
кратизм та тяганина в апараті, 
право-опортуністичні перекручуван- 
ня в окремих ланках).

Тому домогтися цілковитого усу- 
нення цих недоліків на основі ши- 
рокого залучення робітничих та кол- 
госпних мас до практичної роботи в 
радах, повного повороту рад лицем до 
виробництва, лицем до колгоспів.

15. Загроза військової небезпеки 
з боку капіталістичних країн вима- 
гає непослабної уваги в справі зміц- 
нення обороноздатности країни та 
обороноспроможности Червоної армії.

Партконференція відзначаючи ве- 
личезну роботу, пророблену в спра- 
в і охоплення військовим навчанням

трудящих мас через організації 
ТСО-Авіяхему,— доручає M ПК при- 
ділити максимальну увагу справі 
обслугування та допомоги частинам 
залоги, розгортаючи поруч з цим та 
підносячи й скеровуючи активність 
робітничих і  колгоспних мас на по- 
ліпшення шефської роботи та опа- 
нування військовими знаннями че- 
рез ТСО-Авіяхем і  терсистему. МПК 
домогтися організації будинку обо- 
рони в місті.

16. Відзначаючи величезну ак- 
тивність та ін іц іятиву молодих ен- 
тузіястів - комсомольської організа- 
ц ії в справі боротьби ї ї  за гене- 
ральну лінію партії, за ідейну чис- 
тоту ї ї  лав, в справі боротьби за 
виконання господарчо-політичних 
завдань та поширення своїх лав за 
рахунок робітничої та передової 
колгоспної молоді, —  константувати 
недостатню участь окремих осередків 
в боротьбі за виконання промфін- 
пляну, розгорнення соцзмагання та 
вдарництва, оволодіння технікою та 
участь в справі перебудови внут- 
рішнього життя колгоспів, недо- 
статнє зростання комсомолу, (неви- 
конано гасло 100 відс. робітничої 
молоді до лав комсомолу та широ- 
кого залучення передової колгосп- 
ної молоді) недостатнє зростання 
партії за рахунок кращих комсо- 
мольців-ударників;— усе це ставить 
перед МПК та низовини ланками 
парторганізації завдання посилити 
парткерівництво комсомолом, окре- 
мими ланками комсомольської робо- 
ти, як ото: участь в виконанні 
промфінпляну, соцзмагання та удар- 
ництва, вивчення техніки, перебу- 
дови колгоспного життя, зріст 
воєнізація, робота серед дітей то що.

17. Забезпечення кваліфіковани- 
ми керівними та адміністаттвно- 
технічними кадрами всіх галузів 
народнього господарства є бойова 
невідкладна ділянка роботи всієї 
партійної організації.

Партконференція доручав МПК 
забезпечити я к безперебійне існу- 
вання нинішньої мережі і  учбових 
закладів, так і  подальше їх  роз- 
гортання, домагаючись цілковитої 
політехнізації всіх шкіл. Також 
звернути особливу увагу на якість 
кадрів, що готують кадри, та якість 
персонального складу студ ен ства.

Поруч з цим, через організацію 
низки короткотермінових курсів, 
шкіл, гуртків та конференцій до- 
могтися повного забезпечення всіх 
потреб на кваліфіковану робочу си- 
лу, особливо в галузі сільського 
господарства. В справі розгортання 
масової культосвітньої роботи звер- 
нути особливу увагу на обслугуван- 
ня колгоспників та околиць міста.

18. Відзначаючи величезну ро- 
боту пророблену газетами „ Соція- 
лістичний Наступ”  та „Сівалка”  в 
справі організації мас навколо здій- 
снення політично-господарських зав- 
дань— надалі посилити цю роботу, 
звернувши особливу увагу на ке- 

рівництво робселькорівським рухом 
та поширення й пожвавлення робо- 
ти стінних газет як  на підприєм- 
ствах, так і в колгоспах.

19. Значна кількість нацменшо- 
стей в районі вимагає посилення 
уваги з боку всіх організацій та 
установ міста в справі обслугову- 
вання їх  рідною мовою та допомо- 
ги їм  в справі побутового й націо- 
нально-культурного будівництва.

Партконференція доручає МПК 
звернути особливу увагу на ці ді- 
лянки роботи, розробивши цілу 
низку заходів до ї ї  посилення.

20. Відзначаючи величезну ролю 
КНС у  спразі соціялістичної пере- 
будови сільського господарства й 
зважаючи на цілком відмінні в умо- 
вах суцільної колективізації методи 
роботи КНС, посилити керівництво 
ними з боку всіх ланок партійної 
організації, перетворивши наймит- 
сько-бідняцькі групи в колгоспах 
на дійсні передові загони в справі 
поліпшення організації праці, еко- 
номічного й організаційного зміц- 
нення колгоспів та очищення їх  
від куркульських елементів.

21. За минулий час значно під- 
несено активність жіноцтва. З метою 
закріплення та ще більшого підне- 
сення ц іє ї активности та скеруван- 
ня ї ї  на виконання політично-гос- 
подарчих завдань,— посилити втяг- 
ненння жінок, особливо колгоспниць 
на виробництво та в практичну 
роботу всіх ланок громадсько-госпо- 
дарської роботи через висування на 
керівну працю в радянських, про- 
фесійних, кооперативних, колгосп- 
них та громадських організацій, 
поліпшення політично-виховавчої ро- 
боти та через організацію культур- 
но-побутових закладів для дитин- 
ства; разом з тим, посилити втяг- 
нення жінок до партії.

Здійснення величезних історичної 
ваги завдань соціялістичного будів- 
ництва вимагають сталевої єдності, 
ідеологічної витриманості та біль- 
шовицької впертости й настирливо- 
сти в роботі всієї партійної орга- 
нізації.

Партконференція закликає всю 
парторганізацію та доручає МПК на 
основі широкого розгортання  біль- 
шовицької критики та самокритики, 
через уперту н епримеренну бороть- 
бу за генеральну лінію партії про- 
ти правих і  «лівих» опортуністів, 
дворушництва та примиренського 
ставлення до них, через ще більше 
піднесення активности робітничих 
та колгоспних мас, через ш ироке 
розгортання соціялістичних метод 
праці та нещадну боротьбу з кля- 
совим ворогом, домогтися цілкови- 
того здійснення завдань соціялі- 
стичного будівництва в третьому 
вирішальному році п'ятирічки.

Поширена нарада культактиву.
5 липня, о 8 год. вечора на літнь ому майдані Медсантруду (вулиця 

Леніна, в дворі Міськпрофради) с кликає ться широку нараду всього культ- 
активу міста.

На нараду повин н і з'явитиcя всі завкультсекторами Ф ЗМК, всі клюбор г а н ізато- 
ри, бібробітники, літгрупа, та читацький актив клюбів і  бібліотек.

Крім того, обов'язково повинні з'явитися т акі товариші: Бондарева —  Колгосп- 
союз, Caкун або його заступник—В УФ КУ, В акрушін— Paйспi л к a, Малієвський— пошта, 
Грудський— ТДР, Грінберг —міськсельбуд, Ш ac— сек ц ія  здоро влеохорони, Клесов— У Ч Х.

Нараду скликaється в питання х  збиральної кампанії. Явка обов'яз- 
кова. Відповідальність покладається на голів ФЗМК.

МРПС і секція п росвіти міськради.



ЖНИВА РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ. БУДЬМО ГОТОВІ!
Р о б іт н и к и — ш еф и! 

С л у х а й т е  в и м о г и  

п ід ш е ф н и х  к о л - 

г о с п н и к ів .

Кожній бригаді КОЛГОСПНИКІВ--бойову культроботу К о л г о с п с о ю з е !
К у л ь т с е к т о р  М Р П С

КУЛЬТРОБОТОЮ ВОЮЙМО ЗА РЕКОРДИ 
СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ НА Л А Н А Х .

ТВОРЦЯМ ЗАТРИМОК І ВОЛОВОДНІ— ВІДСІЧ! Гостріть зброю культ- 
роботи.Надходять більшовицькі жнива. Жоден ко- 

лосок не повинен загинути на соціялістичних 
ланах! По-більшовицькому засіяли, по-більшо- 
вицькому мусимо й зібрати врожай.

П ід весняну сівбу масова культробота на 
ланах відограла величезну ролю в забезпеченні 
вир обничих перемог. Досвід ударної культробо-  
ти в час весняної сівби треба перенести на 
позиції збиральної кампанії.

Цілком природньо, щ о бюро міського пар- 
тійного комітету в сзо їй постанові про готу- 
вання до збиральної кампанії, ухваленій ще 
місяць тому, приділило заслуговану увагу культ 
обслуговуванню збирання врожаю.

Культп ром МПК надіслав з і свого боку чіт- 
кі вказівки колгоспним партосередкам. Секція 
наросвіти міської ради теж своєчасно заходи- 
лася коло цього, але...

...Але є організації, як і готові щохвилини 
присягатися в своїй відданості бойовим госпо- 
дарчо-політичним кампаніям на селі, а на ділі 
виходить словесна тріскотнява.

Єдиний пля н культурного обслуговування 
збиральної кампанії з вини культсектора.

міської ради профспілок і з запізненням п і- 
шов на село. Культсектор МРПС не спромігся 
своєчасно розплянувати заходи місцевих проф- 
спілок, щодо культобслуговування збираль- 
ної.

Колгоспсоюз за своєю старою тради- 
цією скоса дивиться на забезпечення во- 
зів для культфургонів. Воловодня, що дала 
себе відчувати навесні, знову виступає на 
кін.

МРПС не забезпечила кадрів культробітни- 
к ів для культфургонів, відповідно до вазначе- 
ного пляну. Фінансування культобслуговування 
збиральної кампанії недозволено відволіка- 
ється.

Ми виставляємо на суд пролетарської 
суспільности конкретних винуватців під- 
риву культурного обслуговування колгосп- 
них мас на соціялістичних ланах. Потрі- 
бен відчутний удар по апаратницькій 
короткозорості по-опортуністичному зне- 
важанню завдань більшовицької культ- 
роботи.

Ом. Ан.

Редакц ія  провела р озм ову  з  окремими делегатами м ісь к о ї парт конф еренції кол- 
госпних парт осередк ів, про забезпечення колгоспами культ урного обслуговування зб и -  
ра л ьн о ї кампанії.

Ц ікавий досв ід , як  виявилось з  розм ов, скупчився в колгоспах Аджамки, Клинців, 
Грузького. Найгірш е ст о їт ь  справа в колгоспах Іванівської сільради. В ізьм ем о колгоспи 
І ва нівки на т овариський  буксир!

ТОВ. БРЕСЛЕР (Клинці).

Більшовицька відповідальність—запорука успі ху.
Ми провели 7-ми денний семінар 

культробітників колгоспів у  справі 
культурного обслуговування збираль- 
ної кампанії. Семінар повинні були 
відвідувати 20 товаришів, а фак- 
тично відвідувало 10. Винні в не- 
достатньому відвідуванні семінара 
голова артілі «Культурна революція» 
тов. Орехов та голова артілі ім‘я 
Блюхера тов. Губанов, Вони не 
вжили всіх залежних від них заходів.

Підготовляємо 7 бібліотечок-пере- 
сувок, що їх  буде кинуто на кол- 
госпні лани. Забезпечуємо радіо- 
трансляцію в полі.

Підчас збирання врожаю ми вида- 
ватимемо польові газети. З цією 
метою встановлюються солькорів- 
ські пости по сільрадах.

Загро з лива ділянка— брак достат- 
нього числа дитячих ясел. В  артілі 
ім ‘я XII-річчя Червової армії є по- 
стійні ясла на 40 дітей. Та це зви- 
чайно—краплина в морі.

Організацію ясел покладено на 
Панф ілова— голову артілі ім'я 

ХІІ-річчя Червоної армії та голову 
правління кооперації тов. Павло- 
ву . Партійний осередок вимагатиме 
від них справжньої більшовицької 
відповідальности за виконання дору- 
ченого їм  завдання.

Медичне обслуговування на ланах 
буде в нас добре організовано. Вкомп- 
лектовано дві переїзні аптечки. 
Шеф— промспілка відряджає 
нам 5 аптечок і 3 лікарів на 
2 тижні.

Варто відзначити, що шефи клин- 
цівських колгоспників—члени ар- 
тілі промкооперації надають 
нам с правжньо-то вариську до- 
помогу. Вони прислали літературу, 
відпустили кошти на культобслуго- 
вування збиральної кампанії.

Ми чекаємо на виїзд художніх 
гуртків клюбу промкооперації без- 
посередньо в поле. Ми чекаємо на 
допомогу в культобслуговуванні з 
боку політосвіти та культсектора 
МРПС.

ТОВ. РИБАЛКА (ІВАНІВКА).

Іванівка в прірві відставання.
До культурного обслуговування збиральної кампанії ми 

не готові. Нема, навіть, бібліотечок-пересувок, за винятком 
одної пересувки, утвореної в Безводньому.

Своїх художніх с ил не маємо. Допомоги від шефів— ро- 
бітників держброварні не відчуваємо. Партосередок та зав- 
ком держброварні не мають права забувати про допомогу під- 
шефним колгоспникам.

Масово-політична робота в полі, вміла організація культ- 
роботи багато  чим сприятимуть соціялістичній організації пра- 
ці. Може клюб харчовиків виявить свою ініціятиву й перший 
подасть свою допомогу.

Тов. Заславський (Масля- 
никівка).

Позов шефам — 
нарзвязківцям.

Обідні перерви підчас зби- 
рання врожаю ми викорис- 
таємо на проведення бесід та 
читання газет. В полі спо- 
руджується читальні. В кол- 
госпі «Спільна праця» орга- 
нізовано ясла. Громадське 
харчування забезпечено.

Досвід культобслуговування 
весняної сівби переносимо на 
час збиральної кампанії.

Подаємо вимоги шефам —  
спілці нарзв'язок: допоможіть 
нам радіофікувати лави. Апа- 
ратура є, потрібні тільки до- 
свідчені руки.

Т.т. Мацкіна й Щорба(Аджамська артіль ім'я Леніна).

Тов. Вавінський (Грузьке).

Бригада спілки Робос, виїхавши 
на допомогу колгоспам в організа- 
ц ії культроботи до збиральної кам- 
панії порядком проведення всеукра- 
їнського п'ятиденника перевірки 
готовости колгоспів до збирання 
врожаю, натрапили на низку обур- 
ливих фактів.

Мертвеччина.
На терені Високо-Байрацької 

та Веселівської сільрад культро- 
бота напередодні збиральної кампа- 
н ії майже зовсім завмерла. Не пра- 
цюють червоні кутки по колгоспах. 
Культбригади колгоспів сплять міц- 
ним сном. Школи лікнепу, зважаючи 
за літній настрій культсекці ї  сіль- 
рад, припинили зовсім роботу.

„Ветерани”  праці.
Завідувач будинком колгоспника 

у Високих Байраках т. Барзул 
попрацювавши дві декади, настільки 
втомився, що поїхав на цілий м і- 
сяць до міста на відпочинок. Голо- 
ви культсекцій Високо-Байрацької 
та Веселівської сільрад теж замори- 
лися напередодні жнив.

Треба неодмінно дійти зрушення, 
розбити вщент зневажання культ- 
роботи й навпаки зброєю культ- 
роботи воювати за високі ви- 
робничі показники на соц і я лі- 
с т ичних ланах.

І. Золотухін.

В кожній бригаді— культтрійка.
Плян культурного обслуговуван- 

ня збиральної кампанії опрацьова- 
но в нас на. пленумі сільради за 
активної участи самих колгосп- 
ників.

У кожній з 12 виробничих бри- 
гад артілі „ІІІ-й Комінтерн”  утво- 
рено культурну трійку. Керівництво 
трійками покладено на голову 
культсекції сільради, завідувача 
будинком колгоспника та редакцій- 
ну колегію.

Кожній бригаді виділено бібліо- 
течку— пересувку. По бригадах 
видаватимуть польовки й вже ви- 

Пе р е д а єм о  д о с в ід п ід го т о в н о ї роботи .

Ж Н И В 'Я Н Е.
Ланами стиглими
Стрункі вітри біжать
А сонце п 'є рожеву радість рос.
У хвилях колосу
Сховалася межа
і зріс так гордо 

велетень-радгосп.

А даль стрімка, 
барвиста

І прозора.
Та степ дзвенить 

від праці й змагань
У третій рік будуємо 

«1040»
Це ворогам—  

до скроні є наган.

Кругом жита,
І хвилі з гір у гони.
А розливи пшениць—
На обрій колоски.
Хто вчора був у куркуля 

Погонич,
Сьогодні вже в радгоспі— 

тракторист,

Посунув трактор... 
Грузько йде комбайн... 

І колос впав машинам 
на поклін.

І тільки неба 
повінь голуба,

І тільки криці 
юний передзвін.

Досить одволікати 
здійснення своїх 
зобов'язань з від- 
рядження культ- 
фургонів.

Напруживсь степ...
Бригади у змаганні.

— «До строку зерно 
вбрати в береги».

За більшовицькі 
битись 

темпи вдарні.
Від резмаху щоб гони полягли!..

Микола Поліщук.
м. Зінв ' ї вське.

значено осіб відповідальних за цю 
роботу.

Крім постійних 6 ясел буде орга- 
нізовано 6 дитячих палаток у полі. 
Громадське харчування напоготові. 
Швидку допомогу доведено до бри- 
гади.

Ось тільки треба буде рушити 
оркестру музики в поле для обслу- 
говування перерв. Тов. Лютому 
треба буде забезпечити музичні ви- 
ступі в полі.

Бажано було б, щоб шефи— ро- 
бітники комбінованого цеху № 2 
„Червоної Зірки” періодично надси- 
лали до нас художні сили.

В нашій артілі 24 виробничі 
бригади. Виходячи з цього, ми виз- 
начили 24 культуповноважених. 
Організовано штаб культурного об- 
слуговування збиральної кампанії, 
до якого входять культробітники, 
агрономи, лікар, зав дитяслами, 
бібліотекар та освітянин.

У  поле вирушить похідна бібліо- 
тека з 400 500 книжок. Оркестра 
духової музики гратиме під обідні 
перерви й ввечорі.

Зважаючи на те, що поля нашої 
артілі розташовані далеко від села 
й нема рації на ніч повертатися в 
поля до дому, ми ввечорі забезпе- 
чуємо в полі кінообслуговування 
колгоспників, що відпочивають 
після зміни або чекають на поча- 
ток своєї зміни.

В полі виступатимуть хор кол- 
госпників та художні сили міста.

Забезпечено 18 спеціяльних бе- 
сідчиків з поточних політико-госпо- 
дарчих завдань. Польовку буде до- 

ведено до бригади. Працюватиме 
переїзна фото-газета. На лани при- 
ставлятиметься 600 примірників 
газети „Соціялістичний Наступ” .

Окрім 7 дитячих установ, що 
працюють спочатку весни, утворю- 
ємо дві похідні палатки. Радіову- 
зол пересилатиме зведення про ефект 
роботи виробничих бригад артілі за 
кожен день. Встановлено 2 пере- 
хідні прапори: червоний— кращій 
бригаді й рогозяний— гіршій.

Біля центральної контори артілі 
спеціяльна дошка висвітлюватиме 
показники змагання та вдарництва 

в збиральній кампанії.
Ми не хочемо затаювати свої 

огріхи, а таких ще не вижито. 
Культуповноважені бригад ще не 
обізнані зі своїми функціями. 
Треба невідкладно провести трьох- 
денний семінар. Досі не готові й два 
культфургони, що мусять працюва- 
ти на ланах.

Робітники тракторного цеху 
„Червоної Зірки”  наші шефи по-  
винні по змозі допомагати нам над- 
силкою художніх сил для обслуго- 
вування колгоспників під обідню 
перерву.

КОЛГОСПИ АДЖАМКИ, РІВНЯЙТЕСЬ НА АРТІЛЬ ІМ'Я ЛЕНІНА.

Адж амський сільпарком, о б із- 
навишись з  пляном, культоб- 
слуговування колгоспників ар- 
тілі ім 'я  Леніна підчас зби - 
ральної кампанії, зобов 'язав  
партосередки, як і керують 
роботою дрібних артілів А д -  

жамки, скористатися з  т их  
форм і  метод культурного об-  
слуговування, що їх  висуває  
артіль ім 'я  Леніна,

Секретар Аджамського сіль- 
паркому— Сорочан.



ПОЛЬСЬКА БУРЖУАЗІЯ В ИКИДАЄ
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ РОБІТНИКІВ НА ВУЛИЦЮ

БУРХЛИВІ ДЕМОНСТРАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ У ЛОДЗІ.

Лодзінські безробіт- 
ні ламають ворота 

фабрик.
ВАРШАВА, 1. В зв'язку з за- 

криттям «Відзевської мануфактури» 
в Лодзі і  звільненням 7 тис. ро- 
бітників, перед приміщенням 
фабрики відбулася бурхлива 
демонстрація робітників, що ви- 
магали видати їм  утриману зар- 
платню. Робітники намагалися ви- 
ламати ворота фабрики, але їх  ро- 
зігнала поліція.

Слідом за «Відзевською мануфак- 
турою» вчора закрилася також 
і жирадівська текстильна фаб- 
рика в Жирадові, на якій останнім 
часом працювало півтори тисячі 
робітників.

Ще 20 тисяч без 
хліба.

ВАРШАВА, 1. Вчора в усіх 
міністерствах та держав них 
установах звільнено близько 
20 тис. робітників та службов- 
ців.

Масові звільнення та різке змен- 
шення зарплатні викликають в ши- 
роках масах погано оплачуваних 
державних робітників щораз біль- 
ше обурення.

Масові арешти у 
Варшаві.

ВАРШАВА, 1. Політична полі- 
ц ія вчинила в Варшаві масові 
арешти революційних робітників, 
що їх  підозрівають у комуністич- 
ній діяльності та в участі в теро- 
ристичних замахах.

Вчора у аршаві, в приміщенні 
фашистських профспілок, відбуло- 
ся загальне зібрання службовців 
пошти, телеграфа та телефону. На- 
віть, за повідомленням урядових 
газет, зібрання проходило надзви- 
чано бурхливо. Не давали гово- 
рити лідерам фашистських та 
саціяльфашистських профспі- 
лок.

Організатори зібрання намагали- 
ся нав'язати учасникам нічого не 
варту резолюцію «скасування зар- 
платні». Спроби ці зазнали цілко- 
витої невдачі. Службовці запро- 
тестували проти спроби президії 
закрити зібрання, захопили трибу- 
ну і  після бурхливих дискусій ух- 
валили оголосити страйк, якщо 
протягом 3-х днів не скасують 
зменшення зарплатні.

В місті ходять чутки про май- 
бутній страйк залізничних служ- 
бовців.

Загостримо леза кл а с о в о ї чулости.
ДАТИ РІШУЧУ ВІДСІЧ МЕРКУЛОВИМ.

Лави червонозорівців з кожним днем 
поповнюють нові десятки й сотні 
робітників. Нові кадри робітників 
маловідомі для нас люди—різних 
прошарок міста й села.

Разом з дійсними пролетарями до 
заводу прошивається клясовий во- 
рог, прикриваючись робітничою блю- 
зою, він тягнеться за профквитком, 
за літерою «А», а далі і за коман- 
дировкою на учбу. Ці «робітники» 
випадково потрапивши до заводу 
використовують своє становище для 
ворожої агітації, використовуючи 
всілякі труднощі викликані велетен- 
ськими темпами нашого соціялістич- 
ного будівництва.

Заводські організації, насамперед, 
професійна організація особливо ни- 
зові профосередки замість загостри- 
ти клясову чулість, вивчити кожно- 
го нового робітника, виховати нові 
пролетарські кадри—за останній час 
за цю ділянку роботи зовсім забули.

В наслідок цього утворюються 
сприятливі умови для класового во- 
рога, який приховавшись під машка- 
рою «стовідсоткового робітника» че- 
кає на влучний момент.

Виступ «робітника» ливарського 
цеху заводу «Червона Зірка» Мерку- 
лова—агента клясового ворога, де 
про що багато сигналізує-

— Я проти генеральної лінії пар- 
тії,—декляративно заявляє «комсо- 
молець» Меркулов.
   Далі він хоче це довести оперую- 
чими фактами з контрреволюційного 
арсеналу.

Меркулов людина з середньою ос- 
вітою, має нахабство розповсюджу- 
вати брехню про більшовицьку заги- 
бель.

— Навіщо—каже Меркулов—нам 
соцзмагання та ударництво, коли ми 
не маємо навіть достатнього харчу- 
вання. Преса—продовжує він—пише 
брехню, ніякого ентузіязму серед 

робітників немає.
Щоб були більш переконливі його 

слова він додає, що він як робіт- 
ник (?!) знає більш, ніж робітничий 
коресподент.

Навіть зайве доводити Меркуловим 
про героїчну боротьбу робітничої 
кляси, про ентузіязм багатомільйон- 
ного комсомолу, які під проводом 
партії Леніна переможньо боряться 
за виконання п'ятирічки в 4 роки.

Фонтанами радянської нафти но- 
вої п'ятирічки заллємо очі ворогам 
соціялістичного будівництва.

Світовими рекордами бетонування 
нових будівель ми зробили працю 
«справою слави, чести, доблести, ге- 
роїзму» (Сталін).

Про позики, що дають мільйони 
пролетарів країні Рад для вивершення 
фундаменту соціялістичної економі- 
ки Меркулов каже:

— Позика виматує кішки з робіт- 
ників.

Достатньо буде навести один ли- 
ше факт про хвилю піднесення з 
якою зустріли робітники нову пози- 
ку третього вирішального. Якщо в 
минулому році за перші 15 днів роз- 
повсюдження позики по Радянському 
Союзу в цілому було передплачено 
на суму 100 млн. карб., то цього ро- 
ку за такий же термін передплачено 
на 400 млн. карб.

Меркулов робить останню ставку:
— Я згоден з тим, що «хрестовий 

похід» проти Радянського Союзу 
був правильним початком боротьби 
проти сваволі більшовиків в справі 
закриття церкви.

Наведені факти тільки маленька 
частина з т іє ї великої промови, що 
її проголосив Меркулов на відчине- 
них комсомольських зборах ливар- 
ського цеху.

Хто ж він—цей автор ворожої 
теорії.

Меркулов працює на виробництві 

НЕДБАЙЛИВЕ ПРАВЛІННЯ.

лише один рік. До того часу він 
вчився і одержав середню освіту. 
Щоб продовжувати своє навчання 
Меркулов пішов на завод. Меркулов 
прикриваючись робітничою блюзою, 
навіть прошився до комсомолу.

Меркулов прогульник та симулянт 
він так і заявляє:

— Я на користь соціялізму пра- 
цювати не буду.

Меркулов син офіцера. Брат Мер- 
кулова білий офіцер, який втік за- 
кордон.

Меркулов цей офіцерський вишкри- 
бок, провадив контрреволюційну ро- 
боту в цесі, граючи на тимчасових 
труднощах, особливо підчас затрим- 
ки у видачі зарплатні. Він провадив 
шкідницьку, розкладницьку, контр- 
революційну роботу.

  Комсомольці ливарного цеху з ве- 
личезним обуренням ухвалили поста- 
нову про виключення Меркулова з 
лав комсомолу.

Збори комсомолії та робітничо 
молоді одностайно ухвалили:

— Вимагати від адміністрації та 
профспілки: негайно зняти з роботи 
і виключити з лав профспілки носія 
ворожих думок і дій—Меркулова.

У відповідь на контрреволюційні 
вихватки агента клясового ворога 
Меркулова— група молодих робітни- 
ків—справжніх пролетарів оголосили 
себе за ударників ліквідації прориву 
і вступили до лав комсомолу.

Меркулов— клясовий ворог, що по- 
чуваючи загострення клясової бо- 
ротьби, бачучи смерть куркульства 
як кляси, не маючи надії на відрод- 
ження буржуазного ладу, намагався 
вести розкладницьку роботу в гуща- 
вині робітничих мас.

Від ленінського комсомолу вірного 
помічника комуністичної партії, за- 
гартованого на фронті клясової бо- 
ротьби—агент клясового ворога, одер- 
жав рішучу відсіч раз й назавжди.

На завод днями прибувають нові 
півтори тисячі робітників. З цього 
безумовно захоче скористатися кля- 
совий ворог, щоб теж прошитися до 
лав робітників.

Перед заводськими організаціями 
стоїть  величезне завдання, перегля- 
нути і вивчити всіх новоприбулих на 
завод.

Заводська комсомолія повинна за- 
гострити більшовицькі леза, борю- 
чись за стовідсоткове охоплення ро- 
бітничої молоді комсомолом, пильно 
придивлятися до Меркулових, які на- 
магатимуться прошитися до багато- 
мільйонного комсомолу та гнати їх з 
робітничих лав.

М. Штильфус. 
І. Цукерман.

Правління артілі «Перемога» 
(Лозоватської сільради) знає, що 
нi сьогодні, завтра почнеться жнива ,  
зовсім не турбується, щоб збиральну 
кампанію провести без будь яких 
затримок. До жниварок нема мастива 
а правління і  вухом не веде. Неві- 
домо як будемо косити.

Треба правлінню зараз же задо- 
датись та придбати все потрібне і 
не зривати жнив.

в.

СОЦСУМІСНИЦТВО Й БАЙДУЖІСТЬ НЕСУМІСНІ
Ш е ф с ь к у  р о б о т у  над ра д- 
а п а р а т о м — в ц е н тр  ув а ги ! 

Нестерпна байдужість.
Соціялістичне сумісництво— мо- 

гутня підойма посилення пролетар- 
ського впливу в радянському апа- 
раті, рішучої боротьби проти во- 
рожого духу й опортуністичної 
практики.

Підчас чистки радянського апа- 
рату робітники заводів показали 
більшовицькі зразки шефства своєю 
найактивнішою участю в очистці 
апарату від негідного, чужого бюро- 
кратичного елементу.

Робітничі заводські бригади удар- 
ників порядком соціялістичного 
сумісництва здійснюють рішення 
X V І-го з'їзду В КП щодо робітничого 
шефства над радапаратом. Проте, 
наші місцеві заводські організації 
по-опортуністичному поставилися 
до цієї роботи.

Профорганізація тринадцятитисяч- 
ного колективу індустрія льних ро- 
бітників— заводський комітет «Чер- 
воної Зірки» не спромігся стати за 
організатора робітничого шефства 
над радапаратом, не відгукнувся 
н іч ім  на ініціятиву спілки служ- 
бовців держустанов.

Наведемо пару цікавих фактів.
За ін іц іятивою ВУК'у спідки РДУ 

та ЦКК PCI в Харкові скликалося 
конференцію представників робітни- 

Розтопити холодок.

чого шефства з представниками 
профспілок. На заклик представни- 
ка робітників шефів заводу «Черво- 
на Зірка» голова завкому катего- 
рично відповів:

—  Ми нікого не пошлемо й те- 
пер цим питанням не займаємося.

Лише за натиском міськпрофради 
було відряджено представника за- 
воду на всеукраїнську конференцію 
по робітничому шефству.

Двічі міський комітет спілки РДУ 
резон з міськ КК-РСІ скликала на- 
раду по робітничому шефству, на 
яку з'явилося 15 осіб (більшість 
службовців).

Спілка РДУ вкупі з К К-PCI скли- 
кали конференцію-вечірку. Запроси- 
ли квитками 100 робітників, а з'я- 
вилося 2.

Фабзавкоми виявляють нестерпну 
байдужість до справи— шефства.

Ми сигналізуємо через пресу пе- 
ред партосередками, перед профор- 
ганізаціями, що в шефроботі потрі- 
бен перелам і якнайшвидше.

Соцсумісництво й шефробота над 
радапаратом треба поставити в 
центрі нашої уваги.

Робкорівська бригада: 
Пустовойтовський, Дон- 

ченко, Зибуріна, Непомняща.

соцсумісництва, аджеж робота нар- 
суду й прокуратури надзвичайно ці- 
кава. Але не боряться парт і  проф- 
організація Водотраму за здійс- 
нення шефства.

Лише один робітник тов. Лаза- 
ренко зацікавився робітничим шеф- 
ством й бере участь в практичній 
роботі суду по соцсумісництву, ви- 
ступав громадським обвинувачем на 
показовому процесі й взагалі лише 
він один звязан як робітник-шеф 
з апаратом суду.

Колектив нарсуду вимагає від ро- 
бітників водотраму переключитися 
на більшовицькі темпи й стати за 
справжніх провідників диктатури 
пролетаріяту за робітничий конт- 
роль, за здійснення рішень партії.

Місцевком нa суду.

Пленум комунальної 
секції міськради.
Сьогодні, 5-го липня о 6 год. 

вечора в клюбі ха рчовиків від- 
будеть ся пленум комунальної 
се кції м іськради разом з прав- 
л інням орендної та будівельної 
кооперації.

На порядку денном у
1. Рішення пленуму Ц К  ВКП(б) 

в галузі комунального госпо- 
дарства.

2. Віс ім  років житлової коо- 
перації.

Повідомлення.
Сьогодні  5 липн я , об 6 год. вечора в 

МР ПС (кімн, 5) відбудеться нарада з дужe 
важливого питання. На нараду повинні при- 
бути всі голови ФЗМК. Профрада.

В  зв'язку з зак інченням навчання по 
7-ми річних трудшколах, семінар суспільно- 
знавців при кабінеті партроботи в ідкладає 
навчання до 1 вересня.

5 липня в кабінеті партроботи, о 6 год. 
вечора відбудеться консультація по історії 
клясової боротьби.

6 липня— консультація по методиці.

6 липня, о 7 год. веч. в кабінеті комсо- 
мольської  роботи відбудеться семінар комсо- 
мольського активу, на якій повинні з'яв и -  
тися всі секретарі осередків агітпропи та 
економробітники.

Культпроп МК ЛКСМУ.

Абонементи 4-ї серії продаються в довідбюро 
цілий день.

ДЕРЖКІНОУКРАЇНФІЛЬМ

ЛІТНІЙ КІНО-ТЕАТР НА ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ
Сьогодні демонструється дві комедії в один вечір

1) ДВА ДРУГА МОДЕЛЬ Й ПОДРУГА.
2) Л І К А Р  Д Ж Е К

« С И ВАШ ЕЦЬ»  в у л. К арла М а р к са. ВВЕЧОРІ

Сьогодні 
демонструється ЧЕРВОНИЙ СТАРТ

Черв. Партизан ВBEЧОPI
Сьогодні БОРОТЬБА ВЕЛЕТНІВ

ВВЕЧОРІ

виріб. Груз і ї

Ім. Дзе ржинського

Сьогодні демонструється

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

З а в т р а  — В Е Ч І Р  С М І Х У .

Тираж 15000Друкарня «Соцнаступу».

1-го травня з великим піднесен- 
ням було покладено початок робіт- 
ничому шефству Водотрама тад 
нарсудом й то за ін іц іятивою MК 
нарсуду.

Офіційна й художня частина ве- 
чірки пройшли дуже гаразд, обмі- 
нялися думками про практичну 
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шефроботу й соцсумісництво, виді- 
лили шефбригаду з робітників й... 
на цьому заспокоїлися.

Партосередок разом з місцевкомом 
нарсуду проробили це питання. До- 
помагали своїм шефам-водотрамов- 
цям визначити посади, до яких мож- 
на прикріпити робітників порядком 

Т Е А Т Р
ім. Шевченко. Неділя 5 липня

КНЯЗЬ КРІПАК

ДЕРЖ. ТЕАТР МУЗКОМЕДІЇ

ост. дві  вистави
нова музкомедія

Незабаром Г Е Й Ш А. Початок 8 ½ год. вечора.

Квитки без абонементів від 80 к. до 2 крб.

кобилиця Тсо Авіяхему темно-гніда 3 
років, білокопита на всі ноги, грива 

на правий бік. Прохання до осіб, що знайдуть кобилицю 
доставити таку до міськради ТСО-Авіяхему.

ПРОПАЛА

Міськрада ТСО-Авіяхему.

Заступник редактора АЛЕЙНІКОВ.

мягкая мебель, цв е т ы  шка- 
фы, с т олы, дубовые с толбы 

и проч. домашняя утварь.

П РО Д АЕТСЯ
Н. Бы ковая 76.


