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Товариші, з матеріалів наради 
видне, що з погляду виконання пля
ну наша промисловість являє досить 

строкату картину. Є галузі проми
словости, що дали приріст продукції

за минулі 5 місяців проти мину
лого року  в 40— 50 відс. Є галузі 

що дали не більше, як 20— 30 відс. 
п риросту. Є нарешті окремі галузі 
промисловости, що дали мінімаль
ний приріст— яких небудь 6— 10 

 в ідс. а то й менше того.
До числа останніх треба зараху

вати вугільну промисловість та чор
ну металюргію. Картина, як  бачите, 
с троката. Чим поясниш цю стро

катість? Де причина відставання 
деяких галузей промисловости? Де 
причина того, що деякі галузі про
мисловости дають тільки 20-25 відс.
приросту, а вугільна промисловість 
чорна металюгр ію дають ще мен

ше приросту, плентаються в хвості 
за другим галузями.

    Причина в тому, що останнім ча
сом умови розвитку промисловости 
змінилися в корені, створилася но
ва обстанова, що потребує нових
прийомів керівництва, а деякі наші 
господарники замість того, щоб змі
нити прийоми роботи, все що пра
цюють по-старому.

Справа, значить в тому, що нові 
умови розвитку промисловості ви
магають працювати по-новому, а 
деякі наші господарники не розумі
ють цього і не бачать того, що їм 
треба керувати тепер по-новому. 

У  цьому причина відставання де
яких галузей нашої промисловости.

Що це за нові  умови розвитку 
нашої промисловости? Звідки вони
взялися?

Їх, цих нових умов, принаймні 
шість.

Розглянемо ці умови.

1. Р обоча сила
Мова йде, насамперед, про забез

печення підприємства робочою си
лою. Раніше, звичайно, робітники 
сами йшли на заводи, на фабрики, 

отже, був якийсь самоплив у цій 
справі, а самоплив цей випливав 

з того, що було безробіття, було 
розшарування на селі, були злидні 

був страх голоду, що гнав людей із 
села до міста.

Пам'ятаєте формулу: «Втікання 
мужика з села до міста». Що зму

шувал о  селянина втікати з села до 
міста. Страх голоду, безробіття, ті
обставини, що село було для нього 
мачухою і  він ладен був тікати з 
нього хоч до чорта на роги. Тільки 
б одержати будьяку роботу.

Так або майже так стояла у нас 
справа в недалекому минулому. Чи 
можна сказати, що ми маємо тепер 
таку саму картину?Ні, не можна цього 
сказати, навпаки обставини тепер 
змінилися грунтовно і саме тому, 

 що обставини змінилися,у нас немає 
більше самопливу робочої сили.

Що ж власно змінилося за цей 
час? Поперш е, ми ліквідували без
робіття,— отже ми знищили ту си
лу, що тиснула на «ринок праці». 
Подруге, ми в корені підірвали 
розшарування на селі,— отже подо
лали ті самі масові злидні, що гна
ли селянина з села до міста.

Врешті, ми дали селу десятки, 
тисяч тракторів та сільгоспмаш ин 
розбили куркуля, організували кол
госпи і дали селянам змогу жити 
та працювати по-людському. Тепер 
село не можна назвати мачухою се
лянинові, і  саме тому, що його не 
можне назвати більше мачухою, се
лянин почав осідати на селі і в
нас більше нема ні втечі селянина 
з села до міста, ні самопливу ро
бочої сили. Ви бачите, що ми ма
ємо тепер зовсім нові обставини й 
нові умови забезпечення підприємсв 
робочою силою.

Що ж із цього виникає?
З цього виникає поперше те, що 

не можна більше покладатися на са і 
моплив робочої сили, отже, від «по
літики» самопливу треба перейти

до політики орган ізованого набо
ру робітників для промисловости, 
але до цього є тільки один шлях—  
шлях договорів господарських орга
нізацій з колгоспами та колгоспни
ками. В и знаєте, що на цей шлях
стали вже деякі господарські орга
нізації та колгоспи. При цьому до
свід довів, що практика договорів 
дає серйозні успіхи і  колгоспам і 
промисловим  підприємствам.

З цього виникає подруге, що 
треба негайно перейти на механі
зац ію  найважчих процесів праці, 
розгортаючи цю справу на цілу
широчінь, (лісова промисловість, бу
дівна справа, вугільна промисловість 
вантаження— відвантаження, транс
порт, чорна металюргія тощо).

Це, звісно, не означав, що треба 
нібито занехаяти ручну працю,—  
навпаки, ручна праця ще довго ві
дограватиме на виробництві дуже 
серйозну ролю. Але, це означав, що 
механізація процесів праці, є та 
нова для нас і  вирішальна сила,
що без неї не можна витримати ні 
наших темпів, ні нових маштабів 
виробництва.

У нас в ще чимало господарників, 
що «не вірять» ні в механізацію, 
ні в договори з колгоспами. Це ті 
самі господарники, що не розуміють 
нової обстанови, не хочуть працю
вати по-новому і зідхають за «ста
рими, добрими часами», коли ро
боча сила «сама йшла» на підпри
ємства. Нема чого й говорити, що 
такі господарники, як небо від зем
лі, далекі від тих нових завдань
господарського будівництва, що ї х 
ставить нам нова обстанова. Вони, 
очевидячки гадають, що труднощі з
робочою силою є випадкове явище, 
що нестача робочої сили зникне са
ма порядком, так би мовити, само
пливу. Це помилка, товариші.

Труднощі з робочою силою не
можуть зникнути самі. Вони мо
жуть зникнути лише в наслідок на
ших власних зусиль. Отже, орга
нізовано набирати робочу силу 
порядком договорів з колгоспа
ми механізувати працю,—таке

завдання. Так стоїть справа з пи
танням про першу нову умову роз
витку нашої промисловости.

Перейдімо до питання про другу 
умову.

2. Зарплата робітників.
Я щойно говорив про організо

ване набирання робітників для на
ших підприємств. Але набрати ро
бітників ще не значить зробити 
всю справу. Для того, щоб забез
печити наші п ід приємства робочого 
силою треба домогтися того, щоб 
закріпити робітників за виробни
цтвом і створити склад робітників 
на підприємстві більш-менш постій
ним.
   Навряд чи треба доводити, щоб 
без постійного складу робітників, 
як і більш або менш засвоїли тех
ніку виробництва і з в и кл и  до но
вих механізмів,—  неможливо посу
ватися вперед, неможливо виконати 
виробничі пляни. В противному ра
зі довелося б кожного разу наново
навчати робітників і витрачати по
ловину часу на їхн є навчання за
мість того, щоб використати його 
для виробництва.

А що у нас в тепер на ділі? Чи 
можна сказати, що склад робітни
ків ва підприємствах є більш-менш 
постійний? Ні, не можна цього ска
зати на жаль. Навпаки, у нас все
'ще є на підприємствах так звана 
ПЛИННІСТЬ робочої СИЛИ. Навіть 
більше, на ряді підприємств плин
ність робочої СИЛИ не тільки не
зникає, а навпаки, зростає і поси
люється. В усякому разі ви знай
дете мало підприємств, де не мі
нявся б склад робітників протягом 
півроку, або навіть кварталу, при
наймні, на 30 --40  відс.

Раніше, в період відновлення 
ПРОМИСЛОВОСТИ, коли технічне устат
ковання було в нас нескладне, а 
маштаби виробництва невеликі,—  
можна було сяк-так «терпіти» так 
звану плинність робочої сили. Те
пер – інша справа. Тепер обставини 
змінилися в корені. Тепер, в період 
розгорнутої реконструкції, коли 
маштаби виробництва стали веле
тенськ і, а технічне устатковання 
надто складне, плинність робочої
сили перетворилася на бич вироб
ництва, що дезорганізує наші під
приємства «Терпіти» тепер плин
ність робочої сили— значить роз
класти нашу промисловість, зни
щити можливість виконати вироб
ничі пляни, підірвати можливість 
поліпшити якість продукції.

Де ПРИЧИНА плинности робочої 
сили.

У неправ ильній організації зар
плати, у неправильній тарифній
системі, у «лівацькій» урівнялівці в 
галузі зарплати. У  ряді підприємств 
тарифні ставки встановлені у вас 
так, що майже звикає різниця між 
працею кваліфікованою і працею 
декваліфікованою, між працею 
важкого і працею легкою. Урівня
лівка призводить до того, що не
квалі фікований робітник не заці
кавлений переходити в кваліфіко
вані й, отже, позбавлений перспек
тиви просуватися вперед, а тому 
він почував себе «дачником» на 
виробництві, що працює тільки тим

часово, щоб «підробити» трохи і 
потім піти в будьяке і нше місце 
«шукати щастя».

Урівнялівка призводить до того, 
що кваліфікований робітник змуше
ний переходити з підприємства в 
підприємство, щоб зрештою, знайти
таке підприємство, де можуть оціни
ти кваліфіковану працю як слід.

Звідси— «загальний» рух із під
приємства до підприємства, плин
ність робочої сили.

Щоб знищити це зло треба ска
сувати урівнялівку і розбити стару 
тарифну систему. Щоб знищити це 
зло, треба організувати таку систе
му тарифів, ява зважала б на ріж
ницю між працею кваліфікованою і
працею неквал іфікованою, між пра
цею важкою і працею легкою. Не 
можна терпіти, щоб каталь у чор
ній металюргії одержував стільки 
ж, скільки підмітальний.

Не можна терпіти, щоб машиніст 
на залі зничому транспорті одержу
вав стільки ж, скільки переписувач.
Маркс і Ленін говорять, що ріж ни- 
ця між працею кваліфікованою іс
нуватиме навіть за соціялізму, на- 
віть по знищенні кляс, що лише
за комунізму повинна зникнути ця 
ріжниця, що в зв'язку з цим «зар
плату» навіть за соціялізму треба 
видавати за працею, а не за потре
бою.

Але наші урівнялівці з господар
ників та профспілчан не згідні з 
цим і гадають, що ця ріжниця вже 
зникла за на нашого радянського ладу 
Чия правда— Маркса і Леніна, чи 
уріврялівців? Треба гадати, що пра
вильно тут міркують Маркс і Ленін.

Але з цього випливає, що хто будує 
тепер тарифну систему на «принци
пах» урівнялівки, не враховуючи 
ріжниці між працею кваліфікованою
і працею некваліфікованою, той по
риває з марксизмом, поривав з ле
нінізмом. В кожній галузі промис
ловости  на кожному підприємстві, 
у кожному цеху є провідні групи 
більш менш кваліфікованих робітни
ків, яких треба закріпити за вироб
ництвом насамперед, і головно, ко
ли ми справді хочемо забезпечити 
постійний склад робітників на під
приємстві. В они, ці провідні групи 
робітників, становлять основну лан
ку виробництва.

Закріпити ї х за підприємством,
за цехом— значить закріпити ввесь 
склад робітників, підірвати в коре
ні плинність робочої сили. А я к їх  
закріпити за підприємством? Їх 
можна закріпити лише висуваючи
їх  угору, підносячи рівень ї хньої 
зарплати, так організуючи зарплату, 
щоб вона віддавала належне, кваліфі
кації робітника. А що значить ви
сунути ї х угору і піднести рівень 
їхньої зарплати. Це значить попри 
все інше відкрити перспективу для
некваліфікованих робітників і дати 
ї м стимул для просування вгору, 
для просування в розряд кваліфі
кованих.
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 Ви самі знаєте, що нам потрібні 
тепер сотні тисяч і мільйони ква
ліфікованих робітників. Але, щоб 
створити кваліфікованих треба дати 
стимул і перспективу невивченим 
робітникам до руху вгору, до вису
в ання вгору. І що сміливіш ми 
станемо на цей шлях, то краще, бо 
в цьому основний засіб ліквідува
ти плинність робітної сили. Заощад
жувати ж в цьому,— значить зро
бити злочин, йти проти інтересів 
нашої соціялістичної індустрії.

Але це не все. Щоб закр іпити 
робітників за підприємством, треба 
ще далі поліпшити постачання й 
житлові умови робітників. Не мож
на заперечувати, що в галузі жит
лового будівництва і постачання ро
бітникам ми зробили останніх років 
чимало. Але того, що зроблено, ціл
ком недосить для того, щоб покри
ти чимраз більші потреби робітників

Не можна посилатися на те, що 
раніш житла було менше аніж те
пер, і що через це можна заспокої
тися на досягнутих результатах. Не
можна також посилатися на те, що 
раніше постачання робітникам було
набагато гірше, ніж тепер і, що 
можна, отже, задовольнятися тепе
рішнім станом. Тільки гнилі і на
скрізь протухлі люди можуть т іши
тися посиланнями на минуле. Треба 
виходити не з минулого, а з щораз 
більших потреб робітників тепер.
Треба зрозуміти, що умови існуван
ня робітників змінилися в нас грун
товно.

Робітник тепер —не те, що ра
ніше. Теперішній робітник, наш 
радянський робітник хоче жити за
довольнивши всі свої матеріяльні і  
культурні потреби, щодо харчового 
постачання, і щодо житла, і що до 
забезпечення культурних і  всіляких 
інших потреб. Він має на це право, 
і ми повинні забезпечити йому ці 
умови. Щоправда, він не терпить у
нас від безробіття, він вільний від 
ярма капіталізму, він уже не раб, 
а господар своєї справи.

Але цього замало. В ін  вимагає 
забезпечити всі свої матеріяльні і 
культурні потреби, І ми повинні 
викопати цю його вимогу. Не забудь 
те, що ми сами виступаємо тепер 
в певними вимогами до робітника,—  
вимагаємо від нього трудової дис
ципліни, напруженої роботи, зма
гання, ударництва. Не забудьте, що 
величезна більшість робітників прий
няли ці вимоги радянської влади
з великим піднесенням і виконують 
ї х, як герої.

Тим то не дивуйтеся, що здійс
нюючи вимоги радянської влади,
робітники і собі вимагатимуть від 
неї виконати ї ї  забов'язання,— далі 
поліпшувати матеріяльно і куль
турне становище робітників.

Отже, ліквідувати плинність 
робочої сили, знищити урівня
лівку, правильно організувати 
зарплату, поліпшити побутові 
умови робітників,—таке завдання.

Так стоїть справа з питанням
про другу нову умову розвитку на
шої промисловости .

Перейдімо до питання про третю 
умову._____________________

Продовження див. на 2 стор.



НОВА ОБСТАНОВА--НОВІ ЗАВДАННЯ
(Продовження)

ГОСПОДАРСЬКОГО
БУДІВНИЦТВА=

3. Організація праці.
Вище я говорив про потребу лік

відувати плинність робочої сили, 
про закріплення робітників на під
приємствах. Та закріпленням робіт
ників не вичерпується вся справа 
Мало домогтися знищення плинно
сти, треба ще поставити робітників 
у такі умови праці, що давали б 
їм  змогу працювати з толком, під
вищувати продукційність, поліпшу
вати як ість продукції.

Треба, значить організувати пра
цю на підприємствах так , щоб про
дукційність зростала місяць-у-місяць 
квартал-у-к вартал.

Чи можна сказати, що нинішня 
фактична організація праці на на
ших підприємствах відповідає су
часним вимогам виробництва? На 
жаль, цього не можна сказати. В 
усякому разі у нас все ще є ряд 
підприємств, де організацію праці 
поставлено вельми погано, де замість
ладу а погодженост і в роботі— без
ладдя й нерозбериха, де замість 
відповідальности за роботу, панує 
цілковита безвідповідальність і зне
особлена.

Щ о таке знеособлена? Знеособле
на,— це відсутність всякої відпо
відальности за доручену роботу, від
сутність відповідальності  за меха
нізми, за варстати, за струмент. 
Зрозуміло, що за знеособленої не
може бути й мови про будь-яке 
серйозне піднесення продуктивности 
праці, про поліпшення я кости про
дук ції, про бережне ставлення до 
механізмів, варстатів, струменту.

Ви знаєте до чого призвела знеособлена на залізничному транспорті.

До таких самих наслідків призво
дить вона і в промисловості. Ми 
знищили знеособлену на залізничому 
транспорті і п іднесли роботу його. 
Ми повинні зробити в промисло
вості те саме для того, щоб під
несли ї ї  роботу на вищий щабель.

Раніш можна було ще так-сяк 
«обходитися» тою неправильною ор
ганізацією праці, яка зручно живе
поруч з неособленою та відсутністю 
відповідальности кожного за дану 
конкретну роботу. Тепер,— інша річ. 
Тепер обставини цілком інш і. За 
нинішніх грандіозних маштабів ви
робництва та наявноси велетнів,— 
підприємств знеособлена є таким 
бичем промисловості, я кий створює 
загрозу для всіх наших виробничих 
та організаційних досягнень на під
приємствах.

Як могла вкорінитися в нас зне
особлена на ряді підприємств. Вона 
прийшла на підприємство, як  неза
конна супутниця безперервн і . Не
правильно було б говорити, що без
перервка обов'язково тягне за собою 
знеособлену на виробництві, при 
правильній організаці ї  праці, при 
організації  відповідальности кожного 
за певну роботу, при наявності 
прикріплення певних груп робітни
ків до механізмів, варстатів, за 
правильної організації змін, що не 
поступаються одна перед однією 
якістю і кваліфікацією,— за таких 
умов безперервка веде до величезно
го зростання продукційности праці, 
ДО поліпшення якости роботи, до 
викорінення знеособленої.

Так стоїть справа, приміром, на 
залізничному транспорті, де тепер є 
безперервка, але де немає вже біль
ше знеособленої. Чи можна сказати, 
що на підприємствах промисловости 
ми маємо таку саму сприятливу 
картину з безперервкою. На жаль, 
не можна цього сказати. Справа в 
тім, що на ряді підприємств пе
рейшли у нас на безперервк у надто

поспішно, не підготувавши відповід
них умов, не організувавши, як 
слід змін, більш-менш рівнозначних 
якістю і кваліфікацією, не орга
нізувавши відповідальности кожного 
за певну конкретну роботу. А це 
призвело до того, що безперервка, 
віддана на волю стих ії,  перетвори
лася на знеособлену.

В наслідок ми маємо на ряді під
приємств паперову, словесну безпе
рервну й не паперову реальну зне
особлену. В наслідок вітсутність по
чуття відповідальности за роботу, 
неохайне ставлення до механізмів, 
масове ламання варстатів і відсут
ність стимулу піднести продукцій- 
ність праці.

Не дарма говорять робітники: «Ми 
піднесли б продукційність праці і 
поліпшили б справу, але хто нас 
оцінить, коли ніхто ні за що не 
відповідає». Із цього виходить, що
дехто з наших товаришів поква
пився де інде випровадити безпе
рервну і, поквапившись, перекрутив 
безперервну, перетворивши ї ї  на
знеособлену.

Щоб ліквідувати це становище і
знищити знеособлену є два виходи. 
Або змінити умови запровадження 
безперервки так, щоб безперервка 
не перетворювалася на знеособлену, 
на зразок того, як це зробили щодо
залізничого транспорту, або там, де 
тепер немає сприятливих умов для 
такого досвіду, відкинути геть папе
рову безперервку, перейти тимча
сово на шостиденну  перервку, я к 
це зробили нещодавно на Сталін

градському тракторному і п ідготува
ти умови до того, щоб повернутися
потім до справжньої непаперової 
безперервки, повернутися до безпе
рервки, без знеособленої. Інших ви
ходів немає.

Не може бути сумніву, що наші 
господарники досить добре все це 
розуміють. Але вони мовчать. Чому? 
Тому, очевидячки, що бояться прав
ди, але з якого часу більшовики 
почали боятися правди. Хіба це не
правильно, що в ряді підприємств 
безперервна перетворилася на зне
особлену, що безперервк у перекру
чено таким чином до останньої мі
ри? Питається, кому потрібна така 
безперервка? Хто наваж иться ска
зати, що інтереси збереження ц ієї 
паперової і перекрученої безперерв
ки вищі за інтереси правильної  ор
ганізац ії праці, вищі за інтереси 
розвитку продуктивности праці,
вищі за і нтереси справжньої безпе
рервки, вищі за ін тереси нашої со
ціялістичної промисловости? Х іба 
не ясно, що чим скорше поховаємо 
паперову безперервк у, тим скорше 
досягнемо організації справжньої 
непаперової безперервки. Деякі то
вариші гадають, що знеособлену 
можна знищити закликаннями, ши
рокомовними промовами. Я  знаю, 
принаймні, ряд господарник ів, які 
борючись з знеособленою, обмежу
ються тим, що виступають на збо
рах, проклинаючи знеособлену, га
даючи, очевидно, що після таких 
промов знеособлена сама повинна
зникнути, так би мовити порядком 
самопливу. Вони глибоко помиля
ються, як що вони гадають, що 
знеособлену можна вижити з прак
тики промовами і заклинаннями.

Ні, товариші, знеособлена сама ні
коли не зникне. Ї ї  можемо, повинні 
знищити т ільки ми самі, бо ми з 
вами стоїмо біля влади і ми разом 
з вами відповідаємо за все, в тому 
числі і за знеособлену. Я  гадаю, що 
було б багато краще, коли б наші

керівники-господарники, замість ви
голошувати промови і заклинання, 
сіли на місяць— два, скажімо, на 
шахті чи на заводі, вивчили б усі 
деталі й «дрібниці» організації 
праці, знищили б там на ділі зне
особлену і потім поширили б досвід 
цього підприємства на інше підпри

4. Питання про виробничо-тех нічну
інтелігенцію робітничої кляси.

ємство. Все було б багато к раще. 
Це була б справжня боротьба проти 
знеособленої, боротьба за правильну, 
більшовицьку організацію праці, 
боротьба за правильне розташуван
ня сил на підприємстві. Отже, 
ліквідувати знеособлену, поліп
ШИТИ організацію праці, пра

вильно розташувати сили на
підприємстві,— таке завдання. Так 
стоїть справа з питанням про третю 
нову умову розвитку нашої про
мисловости.

Перейдімо до питання про чет
верту умову.

Змінилася обстанова також щодо 
командного складу промисловости, 
взагалі щодо інженерно-технічного 
персоналу, зокрема. Раніше справа 
стояла у нас так, що за основне 
джерело всієї нашої промисловости 
була українська вугільно-металюр
г ійна база. У країна постачала ме- 
таль всім нашим промисловим ра
йонам: і Південь, і  Москву, і  Ленін
град. Вона ж постачала вугілля на
шим основним підприємствам в 
СРСР. Я  виключаю тут Урал, бо пи
тома вага Уралу, рівняючи до Донба
су, є незначна величина.

Відповідно до цього ми мали три 
основні вогнища вироблення команд
ного складу промисловости Південь, 
Московський район, Ленінґрадський 
район. Зрозуміло, за такого стану
речей ми могли так чи інакше об
ходитись тим м іні мумом і нженерно- 
технічних сил, що його тоді мала 
наша країна.

Так було в недавньому минулому. 
Але тепер ми маємо цілком іншу 
обстанову. Тепер ясно, я думаю,
що зберігаючи нинішні темпи роз
витку і велетенські маштаби вироб
ництва, ми вже де можемо обмежу
ватися одні єю л ише українською 
вугільно-металюргійною базою. Ви 
знаєте, що нам уже не вистачає ук
раїнського вугілля і метали , не 
зважаючи на зростання їх  вироб
ництва.

Ви знаєте, що ми змушені, в 
зв'язку з цим, утворити нову ву
гільну металюргійну базу на Сході, 
Урало-К узбас. Ви знаєте що ми цю 
базу утворюємо не без успіху . Але
цього мало. Нам треба утворити да
лі металюргію в самому Сибіру, 
щоб задовольнити його чимраз більші 
потреби і  ми ї ї  вже утворюємо. 
Нам треба утворити, крім того, но
ву базу кольорової металюргіїі в 
Казахстані. В Туркестані нам треба
розвинути, нарешті, найширше за
залізниче будівництво. Це диктуєть
ся інтересами СРСР в цілому, інте
ресами окраїн них республік, так 
само, як і інтересами центру.

Але з цього випливає, що ми не мо
жемо вже обходитися тим мінімумом 
інженерно-технічних командуючих сил 
промисловости, я ким ми обходилися 
раніше. З цього виходить, що ста
рих вогнищ формування інженерно- 
технічних сил вже недосить, що 
треба утворити ц ілу сітку нових 
огнищ на Уралі, в Сибіру, в Се
редній Азії.

Нам треба тепер забезпечити себе 
втроє, вп'ятеро більше інженерно- 
технічними та командними силами 
промисловости, коли ми справді ду
маємо здійснити програму соціяліс
тичної індустріялізації СРСР.

Але нам потрібні не всякі ко
мандні та інженерно-технічні сили. 
Нам потрібні такі командні та ін
женерно-технічні сили, я кі здібні 
зрозуміти політику робітничої к ля
си нашої країни, здібні засвоїти цю 
політику і готові здійснити ї ї  на 
со в іс т ь .

А що це значить? Це значить, 
що наша країна вступила в таку 
фазу розвитку, коли робітнича кля-

са повинна утворити собі свою 
власну виробничу технічну інтелі
генцію, що здатна відстоювати ї ї  
інтереси у виробництві, як інтереси 
панівної кляси. Ж одна панівна кля- 
са не обходилася без своєї власної 
інтелігенції. Немає жодних підстав 
сумніватися в тону, що робітнича 
кляса СРСР також не може обійти
ся без своєї власної інтелігенції.
Немає жодних підстав сумніватися 
в тому, що робітнича кляса СРСР 
також не може обійтися без своєї 
власної виробничо-технічної інтелі
генції.

Радянська влада зважила цю об
ставину і відкрила двері вищих уч
бових закладів по всіх галузях на
роднього господарства для людей ро
бітничої кляси. В и знаєте, що де
сятки тисяч робітничо-селянської
молоді вчаться тепер у вищих учбо
вих закладах. Якщо раніш, за ка
піталізму, вищі учбові заклади були 
монополія паничів, то тепер, за ра
дянського ладу, робітничо-селянська 
молодь становить там панівну силу. 
Немає сумніву, що ми одержимо 
швидко з наш их учбових закладів
тисячі нових технік ів і інженерів,
нових командирів нашої промисло
вости.

Але це тільки один бік справи, 
другий бік справи той, що вироб
ничо-технічна інтелігенція робітни
чої  кляси формуватиметься не т іль
ки з людей, що пройшли вищу 
школу, вона рекрутуватиметься та
кож і з практичних працівників 
наших підприємств, із кваліфікова
них робітників, із к ультурних сил
робітничої кляси на заводі, на фаб
риці, в шахті.

Ін іц іятори змагання, проводирі 
ударних  бригад, практичні надхнен
ники трудового піднесення, органі
затори робіт на тих, чи тих ділян
к ах будівництва,— ось нове проша
рування робітничої кляси, ще й має 
скласти разом з товаришами,  я к і  
пройшли вищу школу, ядро інтелі
генц ії робітничої кляси, ядро ко
мандного складу нашої промисло
вости.

5. О знаки повороту серед
старої виробничо-технічної 

інтелігенції. 

Завдання є в тому, щоб не від
тирати цих ін іц іятивних товаришів, 
сміливіше висувати їх  на командні 
посади, дати ї м змогу виявити свої 
організаторські здатності, дати ї м 
змогу поповнити свої знання і 
утворити ї м відповідну обстанову 
не шкодуючи на це грошей. Серед 
цих товаришів є чимало безпартійних.

Але це не може бути перешкодою 
до того, щоб сміливіше висувати ї х, 
на керівні посади, навпаки, саме їх, 
цих безпартійних товаришів треба 
оточувати особливою увагою, треба 
висувати на командні посади, щоб 
вони переконалися на ділі, що пар
тія вміє цінить здібних і талантови
тих працівників.

Деякі товариші гадають, що на 
керівні посади на фабриках і заво
дах можна висувати лише партій
них товаришів. На цій підставі во
ни часто-густо відтирають здібних і 
ініціятивних безпартійних товаришів, 
висуваючи на перше місце партій
ців, хоч і  менш здібних і неініція
тивних. Нічого й говорити, що не
ма нічого нерозумнішого й реакцій
нішого від такої, з дозволу сказати, 
«політики». Навряд чи треба дово
дити, що такою «політикою» можна 
лише дискредитувати партію й зія
штовхнути від партії безпартійних 
робітників.

Наша політик а полягає зовсім не 
в тому, щоб перетворити партію на 
якусь замкнуту касту. Наша полі
тика полягає в тому, щоб між пар
тійними і позапартійними робітни
ками існувала атмосфера взаємного 
довір'я, а т м о с ф е р а  «взаємної 
перевірки» (Ленін). Партія наша 
сильна в робітничій клясі, між ін
шим, тим, що вона проводить таку
саме політику. Отже, домогтися
того, щоб в робітничій клясі 
СРСР була своя власна виробни
чо-технічнаінтелігенція, таке зав
дання Так стоїть справа з питан
ням про четверту нову умову роз
витку нашої промисловости. Перей
дімо до питання про п 'яту умову.

Інакше ставиться також питання 
про ставлення до старої, буржуаз
ної,  виробничо-техні чної і нтеліген
ц ії. Рок ів зо два тому справа сто
яла в нас так, що найбільш ква
ліфікована частина старої технічної 
інтелігенції була виражена хворобою 
шкідництва. Більш за те, шкідництво 
становило тоді свого рода моду. Од
ні шкодили, інші покривали шкід
ників, треті вмивали руки і додер
жувалися невтралітету, четверті 
вагалися між радянською владою і 
шкідниками. Звичайно, більшість 
старої технічної інтелігенції пра
цювала більш-менш лояльно, але 
мова йде тут не про більшість, а 
про найбільш кваліфіковану части

ну технічної інтелігенції. Що ство
рювало шкідницький рух, що його 
культивувало? Загострення клясової 
боротьби всередині СРСР, політика 
наступу радянської влади щодо ка
піталістичних елементів міста й се
ла з опором цих останніх політиці 
радянської влади, складність між
народн ого становища, труднощі 
колгоспного та радгоспною будів
ництва.

Коли активність бойової частини 
шкідників підтримувкли інтервен
ціоністські витівки ім періялістів 
капіталістичних країн та хлібні 
утруднення всередині країни, то

Закінченні див. на 3 стор.



РЕЙД РОБКОРІВСЬКОЇ БРИГАДИ.
ГНОЄРОЗКИДУВАЧ

ЗЕРНООЧИСНА МАШИНА
ЛЬНЯНА СІВАЛКА

ПОСАДОЧНА МАШИНА.

ОБ'ЄКТИ ЧЕРГОВОГО НАСТУПУ
ЛИВАРНИЙ ВИНЕН У ЗРИВАХ ПО ЛЕМІШАХ. 

Участь у рейді брали робкори: 
Нагула, Хаютін, Артеменко.

Як завод готується до 
вип уску нових маш ин.

Наш завод „Червона Зірка“ ,
який зумів успішно випускати 
мідну тракторну сівалку, зараз по
винен розпочати виробництдо таких 
машин, які до цього часу пристав
ляли нам з закорднону.

Заводові дано завдання випускати: 
Американський тракторний гноє

розкидувач типу „ Лічфільд". 
Посадочну машину типу „Брюєр". 

Зерноочисну машину типу
„Зверх велетень".

Льняну сівалку.
Для того, щоб виявити стан під

готовки заводу до розпочатку но
вого виробництва, ми звернулися 
до технічного відділу. В розмові з 
керівником технічної г рупи тов. 
Я новим виявилося, що гноєрозкиду
вачів у Радянському союзі немає, 
а до практичних кроків ніяк не 
можна приступити, з причини від
сутности зразків машин.

За відомостями Наркомзему, який 
повинен забезпечити приставку 
зразків, гноєрозкидувач відванта
жено з Америки 11 червня. Чекає
мо на машину у перших числах 
серпня.

Взагалі за приставку машин від
повідає Наркомзем, але у нас ще 
й досі немає посадочної машини, не 
зважаючи на те, що ці машини є 
в Радянському союзі.

Зерноочисна машина конструюється 
у Зерноград і, де працюватимуть 
кілька наших інженерів і студентів 
останнього курсу інституту. Р исун
ки цієї  машини за плянами Укр
сільмашу та Наркомзему повинні 
бути виготовлені 1-го вересня 31 р, 
а зразок 15-го вересня повинен 
бути на нашому заводі.

Щодо льняної сівалки, то у Ра 
дянському союзі в лише 20-ти ряд
кова, заводові треба виробляти 40 
рядкову. Отже доведеться після 
одержання машини з Ростова, або
Тифлісу переконструю вати  льня
ну сівалку.

Справу гальмує  відсутність 
зроаків. Ми вже надсилали 
кілька телеграм до центру, 
надсилали своїх представни
ків, але зруш ення не помітно. 

Нам треба негайно підви
щити темпи підготовки, д о 
виробництва нових маш ин, 
треба прискорити виготов

лення ш т а м пів  шаблонів , р и 
сунків тощ о . Треба забезпечи 
ти у с т а т к у в а н н я :  ножи ц і,
диропробивний вар с т а т , фр ик 
ціоне гн ітило, пневм атичн і 
молотки, зубор ізн і варст а т и  
тощо.

Льняні сівалки та посадочні 
машини вироблятимуть на ос
новному заводі, а гноєрозки
дувач та очисні машини бу
дуть робити у комбінованому 
№ 1.

Пропускна спроможність це
хів цілком забезпечить нове 
виробництво, але особливу ува
гу доведеться звертати на ли
варний цех. Ми підрахували, ще 
коли як слід обладнати ливарні 
цехи ФЗУ, комбінованого № 1, 
та основного заводу, випуск на
півфабрикатів по чавуну буде 
забезпечено.

Справі переключення заводу 
на нові машини енергійно до
помагають студенти 4-го курсу 
інституту.

Звичайно, існуючі темпи під
готовки до початку нового ви
робництва ні в якому разі не 
забезпечують контрольних чи
сел та встановлених термінів.

Ми вважаємо, що заводо
управа все ж не використала 
всіх можливостей, не вжила 
найенергійніших заходів, для 
того, щоб прискорити пристав
ку машин— зразків нашому за
водові.

Почувається самоплив. Технічний 
відділ чекає на допомогу „дядька 
із центра"  мовляв сам Яковлев обі
цяв приставити машину. Треба на
діслати ще раз відповідальну осо
бу, яка б домоглася відвантаження 
для нас негайно тих машин, як і є 
у Радянському союзі.

Так саме незадовільно працює тех
нічний відділ навколи п ідготовки 
цехів та розработки потрібних про
цесів виробництва.

Часу лишається небагато. Ми на
гадуємо технічному відділові про 
його безумовну відповідальність за 
прискорення випуску нових машин. 
Ми вимагаємо вжиття рішучих за
ходів і використання всіх можли
востей як на самому виробництві, 
так і зовні його.

Оперативне зведення.
На першу п'ятиденку липня комбінований цех № 1 мав завдання 

випу-           молотарок Ви- 
стити 325 конано лише    232

Останні дні червня дали перелам у виконанні програми. Випуск що
дня досягав 100 відс. завдання.

В наслідок послаблення т и п ів, настроїв перепочинку, відсутности 
твердого керівництва зараз маємо такі показники:
липня 3-го      37 молотарок.
липня4-го           40 молотарок.

липня5-го  45 молотарок.
Завдання на добу становить 65 молотарок. Виконати це завдання 

комбінований повинен.
Треба піднести темпи, повести рішучу боротьбу проти настроїв за- 

спокоєння та самопливу.
Жнива розпочалися. Затримувати випуск молотарок не маємо права.

Пост «С оцна ступ ».

Р О З Г О Р Т А Ю Т Ь С Я  Б О Ї  З А  Б ІЛ Ь Ш О В И Ц Ь К И й  В Р О Ж А й

ВСІ СИЛИ, ВСЮ УВАГУ УСПІШНОМУ ВИХОДУ В ПОЛЕ
РАЗЮЧЕ ВДАРИТИ ПО КУРКУЛЯХ І ТИХ ХТО НАМАГАЄТЬСЯ ЗІРВАТИ ЖНИВА.

Масляниківці ведуть перед.
Вчора колгосп і  Масляніківської сільради вирушили на жнива. 

Артіль Лаврентія виявила велику організованість, не відстає і артіль 
«Спільна праця»

В роботі перед веде молодь зокрема комсомольські бригади, як і 
перевиконали денну норму виробітку.

Ударна бригада молоді артілі «Спільна праця» висунула пропо- 
зицію обслуговувати зам іс ть  ОДНІЄЇ ЖАТКИ ДВІ, ЩО вже й виконано 

Громадське харчування й культобслуговування налагоджено.
 Михайловський та Корсунський.

Аджамка починає жнива.
Наш спецкор — 5-го липня. 

Аджамська с.-г. артіль ім. Ле
ніна розпочала жнива. Не зва 
жаючи на неділю, колгоспники 
бадьоро, по вдарному вийшли

Вовки в овечих шку- 
             рах.

в артілі 50 річчя Сталіна (Са- 
зонівка) до керівництва пролізли 
куркулі, які заганяють бідняк ів в 
підпілля.

Ткаченко Вакула, що майже до
1929 року мав шестеро коней, 5 
корів весь с.-г. реманент, користав
ся з найманої праці, підчас масової 
колективізації зумів спродати більш 
половини свого майна і як «серед
няк"  проліз в колгосп і  зараз 
польоводом артілі.

Чумаченко Петро таким же чи
ном проліз в колгосп і зараз пра
цює на посаді секретаря.

Ці «середняки» зовсім не вва
жають на бідняків і роблять що 
хочуть.

Отакі к ерівники заважають кол
госпові й зривають своєчасний ви
ход у поле, дезорган ізуючи колгосп
ну масу. Бачив.

Зльот учасників п'ятиденника.
Завтра, 8 липня о 8 год. вечора в приміщенні редакції га

зети «Соцнаступ» (буд міськпрофради) скликається зльот усіх учас
ників п'ятиденника готовности до жнив і налагодженню обліка 
праці.

Закликаються також представники колгос о ю з у, РСІ, міськ
профради.

Явка для учасників п 'ятиденника обов'язкова. 1—2

в поле. За кілька годин скоси
ли 10 десятин озимого хліба. 
Жнива тривають далі.

Олесь І.

Гнати без жалю!
В артілі «НОВЕ ЖИТТЯ» Нечаїв

ської сільради під машкарою бідня
ка проліз куркуль Бойко Ники
фір, який своєю ганебного роботою 
підриває колгосп. Бойко Никифір—  
колишній шинкар і зараз спекулює 
кіньми та хлібом.

Кочин Савко та його дружина  
фактично бідняки, але на ділі кур
кульські попихачі. Кочин до цього 
не здає пару своїх  коней в артіль. 
На роботу жодного дня не ходить, 
крім цього ще й підбурює других 
колгоспників не виходити. Правлін
ню артіл і «Нове життя» треба негайно 
повести рішучу боротьбу з такими 
як Бойко і Кочин та вигнати ї х, 
бо вони зривають наступні жнива 
й шкодять колгоспові.

Зорче око.

Подвійні збитки— на 
рахунок ливарського.

Механичний цех № 3 заводу «Червона 
Зірка» повинен щоденно випускати сошни
ків Т— 3— 3550 штук, Т—4—1050 шт., 
Т— 5— 75 шт. Завдання цех виконує лише 

на 25 вІДС.
Програму з випуску сошників зриває ли

варський цех, який систематично не дає 
потрібну к ількість дет алів: колець, шайб, 
муфточок, барабанчиків тощо.

Та невелика кількість деталів, яка над
ходе до механічного від ливарського цеху 
зовсім поганої якости. Для цього в меха
нічному заведенні нові, зовсім не потрібні 
операції: обточка муфточок, зрівання ко
лець і інш.

Ливарський винуватець збитків. Попер
ше не дає потрібну кількість деталів, а 
через це—виникають простої, а по-дру
ге на ті деталі, які він дає, доводиться 
витрачати час та силу на зайву обробку. 
За умов госпрозрахунку дальше такого ста
новища не можна терпіти.      Робкор.

Ні кількости, ні якости.
Тракторний цех № 2 заводу «Червона 

Зірка» робить безперервно браковані ящики 
до сівалок.

Мала кількість ящиків до того ще бра
кованих зривав випуск сівалок Т— 4.

Основні дефекти, це погане клепаня  та 
несправність висівного апарату.

Чому люди, які відповідають за прий
мання ящиків, не виконують своїх обов'яз
ків? Єремеєва.

Робкорія вимагає.
До тракторного цеху № 2 заводу «Чер

вона Зірка» надсилають колеса, з яких 
більш половини браковані. Це приводе до 
невиконання програми з ви п уску сівалок.

Робкори тракторного зобов'язуються обе
режніше ставиться до кожного колеса, не 
калічити ї х підчас збирання сівалок.

Від робкорів колесного цеху, робкори 
тракторного вимагають: про стеж ити  за
тим, аби жодного колеса бракованого 
не надсилати на збирання сівалок. 

Робкорівсьна бригада
тракторного № 2.

Лісоматеріял... на 
паливо.

Тракторний цех 2 заводу «Червона 
Зірка» щоденно має перестої на упаковці 
сівалок через відсутність потрібного паку
вального матеріалу.

Деревообробний цех, де є досить матері
ялу для упаковки, замість надсилати ї х до 
тракторного, відпускає робітникам лісомате
ріял на паливо. Ми самі були присутні 
тоді, коли було відпущено 25 пудів паку
вального лісоматеріалу одному робітникові.

Ми вимагаємо негайно розслідувати цю 
справу і винних притягти до суворої відпо
відальности.

Робкорівська бригада: Волошінов,
Біліченко, Чебанюк.

Готування до зби
ральної кампа-

н і ї . *)
РЕМОНТ С.-г. ЗНАРЯДДЯ.
Відремонтовано: тракторів

на 100 відс., молотарок на 
93 відс., жниварок на 99 відс., 
двигунів та локомобілів на 
88 відс., возів на 86 відс. Ні 
сьогодні, завтра починаються 
масові жнива: треба за всяку 
ціну закінчити ремонт збираль
них машин, щоб не гальмува
ти збирання хліба.
ПОВТОРНА ОБРОБКА ПРО

САПНИХ КУЛЬТУР.
Оброблено просапних: куку

рудзи на 54 відс., соняшника 
на 69 відс., сої на 60 відс. Пе
ресічно по всьому району ви
конано пляна на 61 відс.

Треба прикласти всіх сил і 
закінчити найближчими днями 
повторну обробку просапних, 
щоб звільнити людей для на
ступних ударних робіт по зби
ранню врожаю.

Лише на 83 відс. виконано 
пляна по підняттю чистих па
рів. Лише 9 сільрад виконали 
завдання, а решта, крім кіль
кох сільрад, що наближаються 
до закінчення обробки парів, 
відстають. (Аджамська, К ами
шуватська, Клинцівська, Леле
ківська та Першозванівська 
сільради відомостей не подали).

СИЛОСОБУДІВНИЦТВО.
Пляна по силособудівництзу 

по району пересічно виконано 
лише на 10 ВІДС. Ганебно від
ставання! Забувають, що роз
в'язання кормового питання, 
це передусім розв'язання пи
тання подальшого розвитку 
тваринництва. Колгоспам слід 
мобілізувати увагу й на цю 
відповідальну ділянку робіт 
закінчивши плянові завдання 
по будівлі траншей, ям.
ЗБИРАННЯ СІЯНИХ ТРАВ.

Плянові завдання по збиран
ню сіяних трав виконано ли
ше на 10 відс.; звичайне сіно 
викошено повнотою.

Не всі сільради подають 
вчасно відомості про хід 
робіт, а деякі навіть зовсім 
не сповіщають, що робить
ся. Наступна бойова кам
панія—жнива і молотьба 
потрібують виключно уваж
ливого і відповідального 
ставлення сільрад до пода
чі інформаційного матеріялу 
про хід кампанії. Про це 
сільради повинні пам'ятати 
і насамперед ті, які вчасно 
не подають відомості.

*) За даними міськради—на
4 липня.

Оперативне зведення*)

Кожному колгоспни
кові—трудову книжку 

на руки.
С. г. артілі, де трудові книжки 
видано колгоспникам на руки:
ім. Петровського—Покровської

сільради
"Червоний профінтерн"— Криничуват- 

ської сільради
«ХІІ річчя Ж овтня »

ім. Буденного — Лелеківськ. сільради 
«Перше травня» »
«Перше серпня»  »

В артілі ім. 43 полку Кринучуват- 
ськаї сільради трудові книжки ще й 
досі не роздано косгоспникам на 
руки .

*) Дані взято з матеріялів п'ятиденника 
(анкети, опити і т. і.)



ЗА СТОВІДСОТКОВУ РЕАЛІЗАЦІЮ ПОЗИКИ.

К О Ж НИЙ К ОЛГОСПНИК— ПЕРЕДПЛАТНИК ПОЗИКИ
Зінов'ів щина— район суц ільної 

письменности.
ПЕРЕХІДНИЙ ПРАПОР ВУЦВК'У МУСИТЬ С Т А Т И  ПОСТІЙНИЙ 

ПРАПОР ПЕРЕМОГ.
Заспокоюватися рано, вище темп!

За постановою презид ії ВУЦВК Зінов'ївський район агород
жено перехідним червоним прапором ВУЦВК'у за першенство 

з ліквідації неписьменности.
Під останці 2-3 роки, в запеклих боях 

проти правих і «лівих» опортуністів на 
фронті культурної революції під керівниц
твом ленінської партії на засадах соціял і
стичного змагання й ударництва Зінов' їв
щина показала більшовицькі зразки бо
ротьби за суцільну письменність, за соці
ялістичну культуру.

До боротьби за письменність, до цілого
процесу культурної революції залучено де
сятки тисяч робітників, колгоспників та 
освітян району. Армія ударників культур
ної  революції нараховує понад 5000 чоло
віка.

Завдання суцільнії ліквідаці ї  не
письменности, піднесене на принци
пову політичну височінь, стало спра
вою самих мас. Масові культпоходи 
й культбуксири ударників— культар
мійців Зінов'ївщини стали прикладом 
для цілої України.

Масу лікнепівців нашого району залу
чено до активної участи в соціялістичному 
будівництві, до різних господарчо політич
них кампаній. Поміж лікнепівців широко 
застосовано соцзмагання й ударництво.

Досягнення на ділянці охоплення 
навчанням неписьменних та мало
письменних за останні 3 роки - без
перечно великі. 1928-29 року 
навчалося 4569 товаришів, 1929-30 
року— 11853, 1930-31 р. —15846. 
За ці три роки навчилося грамоти 
людей в кілька разів більше ніж за 
останні 20 років царату.

23,6% МАЛО, ШИРШЕ МАСОВУ РОБОТУ.

В И Щ Е  Т Е М П И .
Зінов'ївщина змагається з Миколаївщиною на кращу реалізацію 

позики «3-й вирішальний».
Сьогодні подаємо перші відомості:
На 1-ше липня по нашому місту реалізовано позики на 2 млн.

192.885 карб., або плян виконано на 101 ВІДС. На це ж число по 
Миколаїву плян реалізації позики виконано лише на 75,3 ВІДС.

По заводу «Червона Зірка» пляна виконано на 85 ВІДС. по 
Миколаї вському заводу «Марті»—на 63 ВІДС.

По селу, поміж колгоспників реалізовано позики лише на 23,6 
відс. по Миколаївщині:— відомостей нема.

Серед неорганізованого населення міста у нас пляна виконано па 
10,7 ВІДС., по Миколаї ву— відомостей нема.

Цифра виконання пляну по заводу, по селу та серед неорганізо
ваного населення свідчать про те, що треба ще вище піднести темпи 
та виконати бойове завдання про 100 відс. реалізацію позики 3-й ви
рішальний.

На 5 липня по м. Зінов'ївському пляна реалізації позики 
виконано на 104 відс.

На 20 трудоднів.
Колгоспники артілі ім'я Леніна 

Сасівської сільради на своїх за
гальних зборах ухвалили: пере
платити позику «3-й вирішальний»
на 20 трудоднів кожний. Тут-же 
на зборах було ухвалено викли
кати на соціялістичне змагання з 
кращої реалізації позики артіль 
«Незаможник» Камишуватської сіль
ради.

С. З. Косімов.

Завдання буде 
виконано.

Колгоспники артілі «Червоний 
Прогрес» Лозоватської сільради про
вели вже передплату на позику 
«3-й вирішальний». Розмір перед
плати 20 трудоднів. Є факти, коли 
колгоспники підписувалися навіть і
на 100 трудоднів. Колгоспники арт. 
«Червоний прогрес» виконають по
кладне на них завдання.

Колгоспник.

Розгорнулася передплата позики 
— «Третій вирішальний» в арт. 
ім'я «Жовтневий РПК» (Попівка). 
Після схваленої постанови, колгосп
ники підписалися на позики по 
21 трудодню кожний.

Всі члени правління та співро
бітники канцелярії та всі, що та
рифікуються зависокими розрядами, 
підписалися на 30 трудоднів.

О нуфріс.

Виклик робітників 
радгоспу.

Робітники Сазонівського радгоспу 
«Дубовики» всі як один передпла
тили позику розміром місячного 
заробітку.

Робітники радгоспу ухвалили
викликати на соціялістичне змаган
ня робітників молочної фарми Саб
лінського радгоспу піти за ї хнім 
прикладом.

Слюсаренко. 

На суд громадськости.
Ще 2-го червня торговельна сек

ція міськради на підставі розпо
рядження центру оголосила через 
газету «Соцнаступ» про те, щоб 
підприємства та організації надси
лали списки працюючих до міськ
робкоопу. Це треба було для того, 
щоб надіслати до Харківа відомості 
для включення нашого міста на 
централізоване постачання.

Низка установ не надіслала по
трібних відомостей. Тоді коопера
тивно-торговельна секція міськради 
вдруге оголосила через газету про
потребу дати відомості , але дарма. 
Низка організацій ще й досі не на
діслала до міськробкоопу списки і 
цим самим поставила під реальну 
загрозу включення нашого міста в 
централізоване постачання.

На суд громадськости виставля
ємо список керівників тих установ 
та організацій, що безвідповідально, 
бюрократично ставляться до справи 
поліпшення робітничого постачання. 
Ось вони:

Завод «Віялка», майстерні жит
лоспілки, Водопідйомна станція,
фабрика Укркондоб'єднання, Укр
снаб, поліклініка, аптекоуправління 
трудшколи №  7, 11, 12, 16, 17,
20, дитбудинки №№ 1, 2, 3, 7, 9, 
10, шляховий технікум, Вуфку, 
УППР, Озет, держшвеймашина наф
тосиндикат, артілі «Хемік», Хемля- 
бораторія та дитячий садок № 2.

Робкорівська бригада:
Гриншпун, Тараненко.

Порядком зустріч
ного.

В артілі ім'я Сталіна Петрівської 
сільради по всіх бригадах обгово
рили питання про позику «3-й ви
рішальний». Ухвалено, щоб кожний 
колгоспник передплатив позику по 
30 трудоднів.

Член артілі тов. Бабіюк Д. 
висунув зустрічний плян і підпи
сався на 69 трудоднів. Службовці, 
комсомольці ухвалили передплатити 
позику розміром півторамісячного 
заробітку.

Завгородній.

Передплачуємо.
 співробітники Аджамської 

пошти виконали своє завдання з 
реалізації позики «3-й вирішаль
ний» на 150 ВІДС.  Д. 

 Робітники взутьової фаб
рики «Червоний Жовтень» пе
редплатили позику на 5245 карб; 
Контрольне завдання було— 3680 
карб. Завдання виконано з пере
більшенням (143 відс.).

Л. Р.

П о  всіх підприємствах ко
мисії допомоги дітям завдання з 
реалізаці ї  позики перевищено на 7  
ВІДС. Треба відзначити активність
та свідомість колишніх вихованців 
дитячих будинків, що зараз працю
ють по підприємствах комісії до
помоги дітям. Пересічно ці това
риші передплачували позику на 
півторамісячний заробіток.

Цей приклад повинні наслідувати 
інші робітники та службовці на
ших підприємств.

в. г.

Роз'яснення.
Після перевірки дописа "Самопостачання" 

виявлюсь, що факт зазначений про тов. 
Голубенка не ствердився. Тов. Голубенка в 
той час зовсім не було в місті.

Повідомлення.
Сьогодні о 7 год. вечора відбу

дуться міські збори всіх велосипеди
стів міста.

Завтра 8 липня о 3 годині 
дня в приміщенні театру заво
ду «Червона Зірка» відбудуть
ся загальні збори членів та 
кандидатів міськради, що пра
цюють на заводі. Явка обов'яз
кова та своєчасна.

Секретаріят міськради.
1—2

ТЕА Т Р
ім Шевченко.

ДЕРЖ. ТЕАТР МУЗКОМЕДІЇ
Вівторок 7 та середа 8 липня

Г  е  й  ш  а.музкомедія

Початок о 9 год. вечора. Квитки продаються.
Квитки без абонементів від 80 к. до 2 крб.

ПРАВЛЕНИЕ АРТЕЛИ «ПРОЛЕТАРИЙ» 
извещает всех

куст а р е й - о д и н о ч е к  
с а п о ж н и к о вчто 10 июла с. г. в 4 часа дня в помещ. арт.

«Пролетарий»
состоятся ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

по весьма важным вопросам.
Арт. «Пролетарий»Я вка об'язательна и своевременна.

ВІД МПК.
М іськпарком пропонує нижчезазначеним товаришам з'явитися в 

кімнату № 5 7-го липня, о 6 годині вечора:
Зайцман (УЧХ), Донченко, Беліков, Верьовочніков, Криж, К ізімов, 

Пшегорлінський, Правда, Росомащенко, Паньковський, Фурса, Ш ейнер, 
Шевченко Гольдштейн, Шевчук, Дротов, Хейнсон, Краснов, Годлевський, 
Спренжін, Журавський, Тамбовцев, Вертушкін, Бичов, Нікора, Шефтало
вич, Ладигін, Букеєв, Маляренко, Ніколенко, Долінський, Діденко, Бутен
ко, Олейніков, Ладний, Кальчевський Крапаренко, Літвіненко (технікум 
комосвіти), Калашніков (Міліція), Канашенко, Корженко, Пахалев, Тка
нов, Непоменко, Т юнтя, Татарінцев, Х аніг, Чернов-Чрний, Зарицький, 
Кірілов (Місцтран), Шлянін (індустр. технікум), Позняков (індустр. техні
кум), Т ітков, Чернявський.

Під персональну відповідальність секретарів партосередків просте
жити за своєчасною явкою зазначених товаришів.

МПК.

Міськліт №  185 Друкарня «Соцнаступу». Тираж 15000 Заступник редактора АЛЕЙНІКОВ.

22 червня ц. р. в газеті «Соц
наступ» за № 226 була об'ява 
про загублення печатки Густо- 
Гайск о ї арт. «1 травня». В

зв'язку з тим, що печатку знай
дено—лічити ї ї  дійсною.
Правління Густо-Гайської 

арт. ім. 1 травня.

Абонементи 4-І серії продаються в довідбюро 
цілий день.

ДЕРЖКІНОУК РАЇНФІЛЬ М
ЛІТНІЙ КІНО-ТЕАТР НА ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ
Сьогодні демонструється 

З У С Т Р І Ч
«СИВАШЕЦЬ» вул Карла Маркса. ВВЕЧОРІ
Сьогодні

демонструється ЧЕРВОНИЙ СТАРТ
Черв. Партизан ВВЕЧОРІ

Сьогодні
демонструється БОРОТЬБА ВЕЛЕТНІВ

ВВЕЧОРІім. Дзержинського
Сьогодні демонструється дві комедії в один вечір

Вечір
сміху

1)М А ВП ' Я Ч И Й  ТЕА Т Р
2) ДОН ДІЕГО ТА ПЕЛАГЕЯ.

З 9 ГОДИН ВЕЧОРА СЕАНСИ У ЛІТНЬОМУ КІНО.

Від істпарту.
Сьогодні, 7 липня, о 4 г. дня в при

міщенні міського архівного управ
ління істпарт скликає засідання нау
кових робітників для обговорення 
тем по складанню хроніки та нари
сів парторганізації та пролетарської 
революції. Для обговорення цього 
дуже важливого питання запрошу
ються товариші:

Майсюк, Корешков, Непийвода, Га
ренко, Мазаль, Шеховцов, Меделян, 
Зелінгер, Бруєв, Здір, Пекарський, 
Костенко, С теценко, Рябуха, Школь
нік, Орлов, Богуславський, Дубо- 
віцький, Агронський, Бондаренко.

Також запрошуються студентів- 
випускників соц. екон. від. ІНО т. т. 
Догадько та Стонога.

Сьогодні робкорівська нарада.
В справі організації та участи в черговому робкорівському 

рейді повинні сьогодні, 7 липня, об 3½ год. дня до редакції «Соц
наступ» прибути на нараду такі товариші:

Пекер (Віялка), Зеркалов, Толмацький, Киржнер, Корсунський 
Догадько І. (студенти), Гомберг (тольова фабрика), Кирнус (Рай
спілка), Пустовойтовський (ЧРК), Лойф, Дубініцький, Савостіков, 
Мележик (механічний № 1), Верховський, Кучбарський, (механіч
ний № 2), Тюшін, Пономаренко (механічний № 3), Барський, Промо
скаль (Кузня), Березовський, Лепський (силоцех), Біліченко, Чаба
нюк, (тракторний 2), Липянський, Черномазов, Колпакчи (Союз
хліб), Гірш, Лісавецький (союзтранс), Бахмуцький, Пахманов, (Ін
кубаторний завод), Латута, Любарський (олійниця).

С права надзвичайна важлива. Явка обов'язкова.

 Цього року Зінов'ївщвна, в основному, 
здійснила Ленінове гасло, перетворившись
на район СУЦІЛЬНОЇ ПИСЬМЕННОСТИ.
 Рештки неписьменних тоб-то т і, що за 
час зимового навчання не л іквідували ціл
ком свою неписьменність, становлять менше 
одного відсотка загальної кількости насе
лення нашого району.

Але в боротьбі з а суцільну письменність 
є ще великі хиби, є ще чимало недороб

леного. Ще незадовільна якість навчання. 
Мляво, особливо на селі, розгорнено політ
освітню роботу з лі квнепівцями. Лікнепів
ську масу не залучено до опанування тех
ніки. Чимало різних профспілкових коопе
ративних та колгоспівських організацій за
мало піклуються про ліквідацію неписьмен
ности.

Все це загрожує рецидивом неписьменно
сти й вимагає напруження всіх сил у за
кріпленні здоб тих успіхів та подальшого 
непослабного розгорнутого наступу.

Протягом літа, всіляко закріплюючи на
слідки зимової роботи, ми повинні повести 
ударну роботу з остаточної ліквідації не
письменности, посилити політосвітню роботу 
та розгорнути широкий агротехнічний
похід у м істі й на селі.

Жодного неписьменного допризовника! 
Нове поповнення Червоної армії мусять бу
ти цілком письменне.

За постановою уряду під новий навчаль
ний рік ми повинні додатково охопи т и нав
чанням усіх не п исьменни х  віком 35— 50 ро
ків. Малописьменних треба охопити другим 
роком навчання. Тим то вже тепер ми зо
бов'язані розгорнути підготовку роботу до 
зустрічі нового навчального року. Темпи 
потрібні такі, за яких би до XIV роковин 
Жовтня в районі не залишилося б жодного
неписьменного віком до 50 років, неохопле
ного навчанням.

Щоб гідно тримати почесний чер
воний прапор ВУЦВК'у ми мусимо 
влітку рішуче боротися з опортуні
стичними демобілізаційними настроя
ми на лікнепівському фронті, закріп
лювати здобуті позиції й невпинно 
рухатися вперед.

Перехідний черв. прапор ВУЦВК'у 
мусить стати за постійний прапор 
більшовицьких перемог Зінов'ївщи
ни на фронті культурної революції. 
Перемогами на культурному фронті 
зміцнімо розгорнутий наступ на всіх 
ділянках соціялістичного будівництва.

І. Чарін.
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	ЛИПНЯ   1931   РОКУ

	АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:


	НОВА ОБСТАНОВА-НОВІ ЗАВДАННЯ

	ПРОМОВА НА НАРАДІ ГОСПОДАРНИКІВ 23 ЧЕРВНЯ 1931 РОКУ.

	1. Робоча сила

	2. Зарплата робітників.




	СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ НАСТУП

	ОРГАН ЗІНОВ'ЇВСЬКОГО КОМІТЕТУ КП(б)У, МІСЬКРАДИ, МІСЬКПРОФРАДИ ТА  КОЛГОСПСОЮЗУ.
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	ГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА.==


	НОВА ОБСТАНОВА--НОВІ ЗАВДАННЯ

	РОЗГОРТАЮТЬСЯ БОЇ ЗА БІЛЬШОВИЦЬКИй ВРОЖАй

	ВСІ СИЛИ, ВСЮ УВАГУ УСПІШНОМУ ВИХОДУ В ПОЛЕ

	Вовки в овечих шку-              рах.

	Гнати без жалю!

	Подвійні збитки—на рахунок ливарського.

	Робкорія вимагає.

	Готування до збиральної кампа-

	нії.*)

	кові—трудову книжку на руки.


	КОЖНИЙ КОЛГОСПНИК—ПЕРЕДПЛАТНИК ПОЗИКИ

	Заспокоюватися рано, вище темп!

	23,6% МАЛО, ШИРШЕ МАСОВУ РОБОТУ.

	ВИЩЕ ТЕМПИ.

	На 20 трудоднів.

	Завдання буде виконано.

	На суд громадськости.

	Порядком зустрічного.

	Передплачуємо.

	Роз'яснення.

	Повідомлення.

	ТЕАТР

	Г е й ш а.

	кустарей-одиночек сапожников

	что 10 июла с. г. в 4 часа дня в помещ. арт.

	ЧЕРВОНИЙ СТАРТ

	БОРОТЬБА ВЕЛЕТНІВ

	Від істпарту.

	Сьогодні робкорівська нарада.







