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Д О  5 - ТИСЯЧНОГО НОМЕРА "ПРАВДИ"
5000 НОВИХ УДАРНИКІВ

Б У К С И Р Н И К И  П Е Р Ш І  У Д А Р Н И К И  І М ' Я  „ П Р А В Д И “

Про відзнаку пятитисячного ювілейного
номера „Правди".

ПОСТАНОВА СЕКРЕТАРІЯ ТУ МПК З  12 ЛИПНЯ 1931 РОКУ.
1. Центральний орган нашої партії— Л ен інська  б ільш о в и ц ьк а  

«П р а в д а » , — що є могутньою зброєю в руках партії в боротьбі за 
генеральну лінію проти правих  і «л ів их »  опортуністів, на здійснення 
завдань соціялістичного будівництва— 17-го липня цього року видає 
свій 5  0 0 0 - н и й  номер.

У відзнаку цього історичного ювілею «П равди» газета «Соція 
л і стичний наступ»  оголосила набор нових 5 0 0 0  ударників ім 'я  
«Правд и ».

Надаючи виключної політичної ваги цій справі міськпарком зак
ликає найширші маси робітників та колгоспників що ще знаходяться 
поза соцзмаганням стати до мільйонних лав ударників соціяліс тичної 
праці, утворивши на Зінов'ївщині до дня виходу 5000-ного номеру 

«Правди» бойовий 5000 загін нових ударників ім'я «Правди».
МПК зобов'язує всі ланки парторганізації розгорнути широку 

роз 'ясовчу роботу серед робітничих та колгоспних мас про ролю біль- 
шовицької  «Правди » як у всій минулій революційній боротьбі проле
таріяту , так ролю ї ї  в час напруженої боротьби за соціялістичне бу
дівництво. І

Мобілізуючи активність мас на ціл ковите виконання промфінпля- 
нів та сільсько-господарчих виробничих кампаній, партосередки саме 
зараз мусять виявити себе справжніми організаторами нових тисяч 
ударників, для виконання більшовицькими ударними темпами найваж
ливіших чергових господарчо-політичних завдань, як в місті так і на 
селі ,  на основі ц ілковитого виконання кожним ударником взятих на 
себе конкретних зобов'язань.

Доручити  фракції МРПС та Колгоспсоюзу налагодити детальний 
облік всіх ударників та ударних бригад ім 'я «Правди».

Соціялістичне зобов'язання.
Ми, колгоспники Зінов'ївщини, видїжджаючи до Ново- 

Георгіївського району взяти на буксир відсталі колгоспи в 
справі організації прац і оголошуємо себе за ударників ім 'я  
«Правди» та беремо на себе такі зобов'язання.

1.—Домогти колгоспам Ново-Георгіївського району нала
годити організацію праці, налагодити правильний облік
трудоднів колгоспників.

2.—Передати колгоспникам Ново-Георгіївщини свій дос
від  боротьби за відрядність, повести рішучу боротьбу з  
урівнялівкою та знеособленої, твердо здійснюючи постано
ви VІ-го з'їзду  рад.

3.—Зобов'язуємося допомогти Ново-Георгіївщині залу
чи ти кращих бідняків і  середняків одноосібників до колгоспів.

4.—Весь свій досвід боротьби за успішне здійснення 
завдань весняної сівби та просапної кампанії передамо Но
во-Г еоргіївському району на успішне проведення збиральної 
кампані ії, хлібозаготівель та осінньо ї сівби.

Колгоспники-буксирники Зінов'ївщини.
( 13 підписі в)

запоріжжя.
ЗАВОД «КОМУНАР»

На фото: Погрузка комбайнів на платформу для відправки  
на місця для збирання врожаю.

КОЖЕН КОМУНІСТ, КОМСОМОЛЕЦЬ,
КОЖЕН ЧЛЕН СІЛЬРАДИ—

ударник на польових та уборочних  роботах
АДЖ АМКА, 12 (Наш. кор.) 11-го 

л ипня аджамський сільпарком ви
рішив прикріпити 4 бригади в ар
тілі ім 'я  Леніна, згідно директив 
червневого пленуму ЦК, до повного 
циклу  робіт, а саме: косовиці, моло
тьби, відвантаження хліба, лущ івки, 
осіння сівба, зяб.

Сьогодні детально спрацьовано 
прикріплення цих бригад до певних 
ділянок поля та організація праці. 
Ці бригади повинні вести перед 
щодо решти 20-ти бригад.

На чолі бригад стоять 4 кращих 
колгоспники з них 3 члени прав
ління артілі.

Сьогодні всі 29 партійців, що 
не працюють безпосередньо на полі, 
а займають ті або і нші посади в 
сіл ьських організаціях та устано
в ах —  прикріплені до бригад, в

складі яких вони будуть працювати 
на виробництві поверх своєї зви
чайної роботи в установах.

На цих товаришів покладено 
персональну відповідальність за ро
боту бригад, за виконання й пере
виконання норм виробітку, вчасну 
уборку врожаю, за розгортання бо
ротьби з втратами та інше.

На партзборах, що сьогодні від
булися тов. Слінченко висува
нець— червонозорівець оголо
сив себе ударником, зобов'я
завшись негайно домогтися з 
к о м с о м ольською бригадою кол
госпників, доведення норм ви
робки на одну жатку до 7 га.

Всі сільські партосередки нашо
го району повинні поставити спра
ву прикріплення для роботи на 
полі в бригадах комуністів так, як 
це зробили аджамські партзбори.

Сьогодні Аджамка святкує неді
лю й базарює. Працюють на полі 
л ише дві комсомольські бригади.

Сусідні ж колгоспи інших сіль
рад сьогодні теж працюють.

За умов швидкого поспівання 
хліба кожен прогаяний день за 
прикладом аджамських колгоспників
— означав великі збитки хліба, що 
перестигає— й осипається.

Скосити потрібно Аджамці в 10 
днів, а це значить, що за умов 
своєчасної проведенної роз'ясовчої 
роботи можна булоб запобігти втра
ти одного цінного дня.

Всі сільські організації нашого 
району мусять з цієї помилки Ад
жамки зробити належні висновки.

Завтра бригада „ Правди" й „ Соц
наступу"  вирушав безпосередньо на 
виробництво— до бригад.

Підкуркулики
агітують.

Артіль ім'я 5 з'їзду рад 
вирушила організовано на по
ле 8 липня. З 10 жаток од
на мала перестій 2 години,
але дякуючи ентузіязму всіх 
колгоспників прорив було л і
квідовано. Норми виконано.

Підкуркульник Громко Па
хом підчас робіт підбурював 
колгоспників не виробляти 
норми. Таким вилазкам кур
кульських агентів треба по
класти край.

З. М.

Комсомольці ведуть перед.
           6-го липня комуна « Червоний 
хлібороб» Доливівської  сільради
 вирушила косити озимину. З пер
шого ж дня почали перевиконувати 
норми. Веде перед комсомольська 
ударна бригада. Треба відзначити 
кращих ударників-комунарів Бойка 
Василя  та керівника комсомольсь
кої бригади Корнієнка Д ,  Воло
ш и н а  П , а також в'я зальниць-

ударниць: Компанієць С . т а Ко
валенкову Д .

Підчас обідньої перерви прова
диться масова культробота, випус
каємо польову газету, але підкур
кульники, я к Тригуб А. намагають
ся зірвати жнива. Вони виступають 
проти культроботи і ображають 
культбригаду. Таких як Тригуб , 
треба гнати.

І, П е л іпенко.

Правління артілі, зокрема голова 
правління тов. Колотов не прова
дить рішучої боротьби з ледарями 
та симулянтами як ото Марченко
ва К сен ія , К очерга Лизавета та 
Стародубцев Евдоким, які ще
агітують інших колгоспників. Ком
сомолець Заїкін, замість стати за 
приклад по три дні не виходить на 
роботу.

Правління „М ая к " повинно не
гайно перешикуватися ліквідувати 
неполадки та по ударному закінчи
ти жнива. 

Е. М. Г.

Жодна бригада не виконує 
свого завдання. Бригада має 
за завдання скосити протя
гом дня 22 та кожна, фак
тично ж скошують 15-17 га. 
До того ще в артілі поміча
ється значний не вихід на 
роботу.

Погано підготувалася до збираль
ної кампанії артіль „М аяк" Тара
сівської  сільради.

Не виконують норми.Закінчили косо
вицю озимих

Артіль ім'я Петровського, що 
на околиці Зінов'ївського 11-го 
липня закінчила косовицю 150 
га озимих культур. 

Артіль почала лущівку та 
встановлює молотарку для мо
лотьби. Колгоспники та кол
госпниці працюють по удар
ному.

Правління.

В С І  П Р А Ц Е З Д А Т Н І  -  Н А  С О Ц І Я Л І С Т И Ч Н І  Л А Н И
ЖОДНОГО ПЕРЕСТОЮ МАШИН ТА ЛЮДЕЙ

ВДАРИТИ ПО КУРКУЛЯХ ТА IX ПОЛИГАЧАХ ЩО АГІТУЮТЬ ПРОТИ УДАРНОЇ РОБОТИ

Перевиконують норми
Артіль «П еремога бідноти», 

Назарівської сільради, почала 
косити 8-ю липня. Організо
вано 6 бригад-самоскидок та 
одна бригада штурмова на 
лобогрійках. Бригади норми
перевиконують на 25—30 
відс.

Особливо веде перед штур
мова наймитсько-бідняцька 
бригада, яка 9-го липня за
мість 5 га по нормі, вироби
ла 7 га. На всіх роботах 
запроваджено відрядність, про
гулів нема. Є недоліки в ро
боті, що в'я зальщиць переки
дають з одн є ї бригади в дру
гу. Треба, щоб в 'язальщиці 
на весь час обмолоту були 
прикріплені до своєї бригади.

З— н.

З селькорівських 
постів.

Артіль ім'я Джержінського (Аджамка) роз- 
почала жнива 9 липня. За три дні скосили 
35 га жита і пшениці. Вихід на роботу 
100-відсотковий.

Ш кутильгає трудова дисципліна в пер
шій дільниці другої сівознінної групи ар
тілі ім 'я Леніна (Аджамка).

Н а дільниці 7 жаток, а працюють т ільки 
6. Деякі колгоспники пішли до дому почу
вати та більше не вийшли на роботу.

Аджамський.

Колгоспники артілі «Червоний колос" за 
один день скосили 95 га озимини.

Колгоспники працюють по більшовицько- 
му. норми виконують з перебільшенням. 

Лінива закінчимо у строк.
Полункин .



УРІВНЯЛІВЦІ, ЗНЕОСОБЛЕНІЙ ОГОЛОСИТИ
НЕЩАДНУ БОРОТЬБУ

Щоденно записувати трудодн і  
до трудових книжок колгоспників.

Нехтують відповідаль 
нішу роботу.

В с.-г. комуні «Єданан н я» вже третій 
день косять. Жнива проходять більш 
менш задовільно. Робочий день до
ведено до 14 годин. Роблять кому
нари збільшуючи норми. Самоскидки
перевиконують норми на 25-30 відс. 
Відповідно до збільшення норм ма
шинами перевиконуються норми ви
конання в'язальницами та носіями 
снопів.

Але в комуні, при складенні і ком
плектуванні бригад не зважили на
те, в якому стані хліб, що його до
ведеться косити. Отже, вже на ходу 
робіт довелося переукомплектовува
ти бригади, а це, звичайно, до пев
ної міри, відбилося на успішному хо
ді робіт. Бригади розбито на групи. 
На чолі груп груповод.

В комуні хоча й підраховано тру
додні за весняну сівбу і просапну 
кампанію, одначе книжок комуна
рам не роздано.

— Ми їх так інформуємо, хто 
скільки проробив,—кажуть в комуні, 
а тим часом книжок не роздано, бо 
«з тиждень, як нам їх прислали»
знов таки виправдуються в комуні.

Похід за відрядність, п'ятиденник 
пройшли повз комуни—в комуні за
пис не за відрядною системою, на 
«палички». Принайнні так записува
лась просапна кампанія й сіножать.

Своєрідний запис проходить зараз і 
на жнивах. Бригадир присилає поі
менний список, а в ньому в графі 
«що зроблено протягом дня» запи
сується ...скільки зароблено себ-то:
кількість трудоднів. Ці цифри виво
дить на степу бригадир і є підстави 
гадати, що вони не досить точні.

— У нас «урівняловки» нема, ми 
записуємо не всім однаково. І справ
ді, записують не всім однаково, але 
не виходячи від фактично зробленої  
роботи, а від витраченого на працю 
часу. Розряд, на думку декого з ко
муни, це вже є ліквідація «урівня
ловки». Виходячи з таких міркувань 
поіменних списках пишуть—одному 
1,25 трудодня, другому—1,50 трудо
дня.

Це неправильно. Помилку цю не
гайно треба виправити, а книжки 
роздати найближчим часом (було 
обіцяно до 15-го липня роздати 
книжки).

Комуна, що існує з 1922 року, по
винна була б подавати приклад пра
вильному, чіткому облікові праці, 
для інших артілів і комун, але цьо
го нема.

Коли будьяка артіль, що знахо
диться на кілька десятків верст 
від міста, плутається з обліком і, 
голівне, через те, що немає де діста
ти поради, через слабий інструктаж 
то комуні, яка буквально під боком 
колгоспсозу, плутати справу з облі
ком значить нехтувати відповідні 
настановлення партії й уряду.

Імо.

Зазирнути до „А гр о  
прогресу".

Не гаразд з організацією та об
л іком праці в артілі «Агропрогрес», 
Коротякської сільради.

Нещодавно правління артілл і пос 
лало на допомогу радгоспу «Ч ерво
на Зірка» (на Бобринеччині)  25 
колгоспників, але ніякої платні за 
цю роботу колгоспники не одержа
ли. Колгоспникам трудодні не за
писано.

Коли запитаєш голову правління 
Літвіненко, коли запишуть трудо
дні, то він посилав до табельника, 
а табельник відповідаеі:— без доз
волу голови я не маю права запи
сувати трудодні.

Отак колгоспники ходять від го
лови до табельника та від табел ь
ника до голови, а трудодні ї м і до
сі не записують.

Правлінню артілі і справді «н е
ма коли » цим займатися, бо всьому 
складу правління треба пиячити.

Комсомольське око.

Комсомольці допомагають.
Комсомольська організація Ад

жамки мобілізовалася на допомогу 
артілям скласти пляни збиральної 
кампанії, на записування колгосп
никам до трудових книжок за ї хню 
пророблену роботу Поряд цього 
комсомольці Аджамки перевіряють 
я к в окремих артілях провадиться

облік праці, як запроваджують від
рядність.

Між іншим виявлено, що в арті
лі „ Х І І І -річчя Жовтня"  бракує будь- 
я кий облік праці та відрядність. 
Комсомольці допомогли ц ій артілі 
виправити припущені неполадки.

Голдовський, Зелений.

Не  встигає записувати.
 В артілі «Нове життя», В.-Байраць- 
кої сільради облік праці налагод
жено, але завпрацею не встигає за
писувати колгоспникам їхні трудодні 
до книжок.

Рахівник артілі Чернобривець М. 
часто-густо сидить без діла, але до

помогти завпраці не хоче, мовляв 
це справа не його. Правління в ці
лому теж не кує ні меле.

Колгоспники артілі «Нове життя » 
вимагають вижити неполадки в ар
тілі, записати кожному з них зароб
лені трудодні. П.

Пильніше стежити.
Облік праці в артілі «Добробу т » , Тарасівської  сільради більш 

менш налагоджено, але є окремі недоліки, що їх  треба негайно вип- 
равити.

Правління повинно пильніше стежити за правильним обліком 
праці в бригадах та в книжках колгоспників. Треба за всяку ціну 
позбутися таких випадків, які траплялись у нас, коли з контори ви
ганяли колгоспників, які вимагали записати їм трудодні.

Є також випадки відмовлення бригадирів записувати трудодні 
колгоспникам. У д а р н и к .

ДЕСЯТИДЕННИК ПЕРЕВІРКИ ГОТОВОСТИ ДО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ.

Керівники с перечаю ться,  а  до  х л ібозаготівель не готу ються
В У К О П Т Р А Н С  Т А  СО Ю ЗТРАН С ЗА Б ЕЗ ТАРН І П ЕР ЕВ О З К И  Н Е  Д БАЮ ТЬ.

Перша партія нового хл іба.
До Зінов'ївського заготівельного пункту союзхліба почав надходити 

новий хліб обмолоту цього року.

Першу партію хлібу було прийнято від артілі «Червоний Пар
тизан» Веселівської  сільради.

Дубініцький.

Осторонь хлібозаготівельної кампанії.
В укоптранс та союзтранс стоять 

осторонь підготовки до нової хлібо
заготівельної кампанії, начебто ця 
справа їх  зовсім не стосується. 
 Вукоптранс та союзтранс не пере
б удували свою роботу відповідно до 
постанов центральних організацій 
про перебудову роботи транспорту 
та про готування до осінньо-зимо
вих перевозів.

Візьмемо насамперед вукол- 
транс.

Керівники вукоптрансу, зокрема 
замісник керуючого конторою тов. 
Ф інкель свою бездіяльність ви
правдовують т им, що мовляв ву
коптранс нічого спільного не має з 
селом.

— Це справа не наша, каже
т. Фінкель, ми повинні обслугову
вати тільки кооперативні та вій
ськові організації.

Наслідком такого ставлення тран
спорт вукоптрансу не готовий до 
хлібозаготівел ь. Питання про без
тарну перевозку не опрацьовано,
не зважаючи на те, що вукоптранс 
с клав умову з млином союзхліба 
№ 58 на перевозку.

На організацію своєї  тяглової

сили вукоптранс не звертає доста
тьоної уваги. Через це тяглова 
сила там теж у кепському стані.

Ще гірше в союзтрансі.
На цю організацію покладено 

найвідповідальніш і завдання підчас 
осінньо-зимових перевозів. Все ж 
місцева контора союзтранс у готу
ватися до хлібозаготівель ще й не
думає. І досі не складено жодної 
умови з союзхлібом на перевозку
хліба. Керівники союзтрансу та 
союзхлібу сперечаються поміж
с е б е , один одного викликає, а по
ки що умови не складено.

Союз хліб настоює на тому, щоб 
представники союзтрансу прийшли 
до нього скласти умови, а союз
транс настоює на тому щоб, пред
ставники союзхліба прийшли склас
ти умови. Паперова тяганина 
поміж союзхлібом та союзтрансом 
триває І ДОСІ, а будь-я к і ї  нас
л ідків не маємо.

Не звертає уваги союз транс і на 
організацію безтарних перевозів.

— Це нас не торкається-заявляє 
керівник союзтрансу тов. Барг. 
Всеж порядком раціоналізації, каже 
він, ми виділ или один біндюг та га

даємо пристосувати його до безтар
них перевозів. Своє погане став
лення до організації безтарних пе
ревозів керівники союзтрансу вип
равдовують ще й там, що, мов
ляв це не доцільно, бо потрібує 
збільшення робітної сили.

Не забезпечено союзтранс і тяг
ловою силою. Не вистачає корму 
для коней. Організацію перевозів не 
налагоджено. Часто-густо маємо пе
рестій коней по півтори години.

Щоправда, місцева контора союз- 
трансу має певні досягнення в своїй 
роботі: виділено буксирну бригаду
автомашин на допомогу Мелітопіль
щині, на Середню Волгу відряджено 
25 шоферів, введено відрядну опла
ту праці погоничам тощо. Але цих
досягнень недосить, щоб забезпечи
ти своєчасне виконання завдань, 
покладених на союзтранс цьорічної 
хлібозаготівельної кампанії.

Наші висновки:
Роботу Зінов‘ ївського місце

вого транспорту треба негай
но і рішуче перебудувати від
повідно до покладених на 
нього завдань. Треба рішуче 
перебороти негативне ставлен
ня керівників вукоптрансу та 
сю з трансу до організації без
тарних перевозів. Покласти 
край опортуністичній ставці 
керівників транспортних орга
нізацій на самоплив, мовляв 
«якось обійдеться».

Відповідні організації повинні пе
ревірити як вукоптранс та союз
транс готуються до хлібозаготівель

Робкорівська бригада: Кірнус, 
Березовський, Пустовойтов- 
ський.

В Е С Ь  Х Л І Б  В ' Я З А Т И  Т А  С К И Р Д У В А Т И
З В А Ж И Т И  НА СИГНАЛ  З

ТАРАСІВСЬКОЇ АРТІЛІ „ М А Я К "

Вдарити по шкідли
вих настроях.

По деяких колгоспах Зінов'ївщи
ни маємо вже тепер такий настрій, 
що мовляв хліб в'язати не треба, 
нехай він залишиться в копичках. 
Минулого року таких копичок бу
ло багато та багато хліба через це 
загинуло.

Перший сигнал, що його сьогод
ні подав селькор з артілі «М аяк», 
Т арасівської сільради, де було ско
шено 1 га жита, якого не зв'язали, 
каже за те, що на цю справу тре
ба заздал егідь звернути найсерйоз
ніш у увагу. Треба перевірити по 
інших колгоспах, чи не має таких 
випадків, як в артілі «М аяк» та 
не припускати, щоб хліб залишив
ся не пов'язаний.

Весь хліб треба своєчасно з ібра
ти та заскирдувати.

Скосили та не зв'язали
Третя бригада артілі «Ма

я к », Тарасівської сільради 
під керівництвом бригадира 
Ереміна Кіндрата скосила не
щодавно 1 га жита, я кого не 
зв'язали у снопи. На це бу
ло своєчасно звернуто увагу 
та помилку виправлено.

Надалі треба всім слідку
вати за тим, щоб не залиши
лися хліба не пов'язаного 
в снопи.               Селькор.

Крам „маринують“ на 
склепах.

Збиральна кампанія в Зінов'їв
ському районі в розпалі. Між тим 
на склепах Райспілки є ще багато 
краму, що його спеціяльно призна
чено для збиральної та якого і до
сі не використано.

На сьогодні на склепах Р айспіл
ки є: грабель— 4000 шт., посторо
нок— 2 тонни, ковальського вугілля 
— 3 вагова, тощо.

Окремі СЕТ злісно ухиляються 
від забору краму для збиральної 
кампанії. Насамперед це стосується 
до Аджамського та Тарасівського 
споживчих товариств, які відмови
лися одержати крам.

Поруч цього є подекуди, як ото 
в артілі «Червона Зірка», В.-Бай- 
рацької сільради багато потрібного 
кухонного приладдя, якого теж не 
використовують (80 мідних казанів, 
50 кип'ятильників то що).

Райспілка нещодавно одержала 
195 ящиків тютюну який вже роз
поділено по ССТ. Цей тютюн, я к і 
інший крам, що зайво лежить на 
склепах Райспоживспілки треба не
гайно послати на село та викори
стати його за призначенням.

Кірнус, Арський.

Керівники ніяк не 
добалакаються.

Артіль ім'я Леніна (Аджамка) не 
готова до організації безтарних пере 
возів підчас хлібозаготівель. Цю 
справу зривають насамперед голово
теси з Зінов'ївської МТС та коопкон
тори які не постачають артілі ім'я 
Леніна дошок.

Правління коопконтори весь час 
сперечуються з адміністрацією МТС 
про те, хто повинен відпустити ма
теріяли Аджамці, а поки що справа 
залишається на місті.

Зрештою керівники начеб-то доба
лакались. Артіль ім'я Леніна одер
жала розпорядження надіслати під
води та взяти ліс. Відрядили 20 під
від. Але керівник коопконтори тов. 
Колісник вигнав підводи та ще обла
яв члена правління артілі Ім'я Ле
ніна. Підводи повернулися до Аджам
ки без лісу.

Час не терпить. Не можна припу
стати щоб бюрократи з коопконтори 
та МТС зривали організацію безтар
них перевозів. Висновки повинні зро
бити відповідні міські організації.

Грушевський.

ГОТУЄМОСЬ.
Артіль ім'я Сталіна (Федо

рівк а) готується до зберігання 
хліба та до хлібозаготівель.

Для тимчасового розміщення 
зерна від врожаю виділено 49 
склепів місткістю близько 45 
тисяч пудів. Всі склепи відре
монтовано та продезинфекто
вано. Виділено також тимчасо
вих комірників, яких призначе
но на курси.

Плян збирання мішкотари 
артіль ім'я Сталіна виконала 
з перебільшенням. За конт
рольним завданням треба було 
б по сільраді зібрати 300 
лантухів, а фактичне зібрано 
та здано державі 390 лантухів.

Колгоспники.



ТУТ РОЗПЕРЕЗАЛОСЯ ЗНЕОСОБЛЕННЯ
НЕОРГАНІЗОВАНІСТЬ ПРАЦІ—Х ВОРОБА МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТИ

Зрозуміло, що за знеособ
леної не може бути й мови 
про будь-яке серйозне підне
сення продуктивности праці, 
про поліпшення якости про
дукції.  й.с. талін .

„ЧЕРВОНИЙ ВИРОБ
НИЧНИК" ЗРИВАЄ 

ЗБИРАЛЬНІ 
КАМПАНІЮ.

«ЧЕРВОНИй ВИРОБНИЧНИК».

ЧИСТКУ ДОВЕСТИ ДО КІНЦЯ.
На зборах члені в артілі «Черво

ний виробничник»  опрацьовано по
станову Раднаркому про очищення 
лав промкооперації від позбавлених 
права голосу. Збори у х валили до
ручити правлінню артілі за 10 день 
позбавитися від чужаків .

Правління артілі не виконує по

станову загальних зборів. Ще й на 
сьогодні працюють такі чолов'яги, 
як-ото: Ч е р н о б и л ь с ь к и й  А .  Н . , 
який мав патент IV  розряду, а те
пер— завраціоналізаторським в ідді
лом; Резницький, який мав  па
тент 3-го розряду, а тепер— л і
чильник артілі. П.

Кермо в руках безвідповідальних.
Ще на початку травня правління 

артілі «Червовий виробничник» за 
розпорядженням Союзсталі відван
тажило до Одеси 4 вагона заліза 
Союзстал ь відмовився прийняти за
лізо, бо воно було різних гатунків 
і не відпов ідало вимогам.

Артілі довелося відрянити това
риша, що обійшлося в 500 крб. 
Але справа не полегшала. Тоді один 
вагон відвантажили до Кременчуку, 
а звідси його повернули до Зінов'
ївського. Ця мандрівка вагона кош
тує теж 200 крб. П— й .

М И — ЗРИВАЧІ ЗБИ РАЛ Ь НО Ї. 
БРАКОВАНІ КЕРІВНИКИ—БРАКОВАНА ПРОДУКЦІЯ.

Артіль « Ч ервоний  ви робничник » потопає в бракованих дета
лях. Не тільки деталі, але й ц іл і машини браковані. Наприклад, з 
1500 культиваторів, що їх  за нарядами треба було відвантажити до 
районів бавовносіяння, 500 штук не прийняли як брак. Залишалися 
вони в артілі мабуть замість « пр ем ії».

Артіль виготовлює для заводу «Червона Зірка» гайк и  в півдюй
ма №  3 , які ідуть до молотарок БДО 34. Днями з 1460 гайок— 402 
були браковані. На молотарках бувають прориви часто із за нестачі 
гайок, що їх  виготовлює наша артіль.

Вже розпочалися жнива. Артіль „Червовий виробничник" виго
товила 150 трибів до самоскидок. Зараз трибки повертають з колгос
пів назад, а самоскидки вибувають з ляду.

З Поділля, Київщини та районів Зінов'ївщини до артілі надхо
дять браковані триби самоскидок. Днями артіль ім'я Сталіна Велико- 
В иск івського району повернула 8 бракованих трибів.

Артіль „Ч ервоний виробнични к" зриває роботу районів бововно- 
сіяння , зриває з бирання молотарок й нарешті усп ішне збирання вро
жаю.

Контрольним органам треба негайно завітати до „авторитетної" 
організації —правління артілі „Червоний виробничник" .  Я.
У К Р ІЛ ЬГОСПБУД.

Чужак Вороненко „регулю є" розцінки.
Заробітня платня й норми праці 

відограють велику ролю в справі 
закріплення робітної сили за підпри
ємством, за будівництвом. Від пра
вильної організації праці й чіткої 
роботи ТНБ в значній мірі залежить 
успіх будівництва.

В конторі Укрсільгоспбуду ТНБ 
працює дуже кепсько.

На посаді нормировника працює 
Вороненко, який повинен вести конт
роль та інструкстаж на будівельних 
точках, які охоплює З інов'ївська 
контора Укрсільгоспбуду.

Але Вороненко сидить на місці, 
нічим не керує, ніякого контролю не 
веде, навіть, одержані з центра 
зміни в розцінках будівельних робіт 
надіслав на місця з великим запіз
ненням.

На деяких роботах взагалі не да
валося вказівки щодо розцінок. На
приклад, в одному місці за виробку 
самона платили 12 карб., а в інших 
місцях 45—50 карб. за одну тисячу.

Вороненко, якому доручено керу
вати нормами та розцінками, жодно

го разу не виїжджав на місця робо
ти, а замість цього сидить у кон
торі, влаштовує на роботі своїх 
знайомих без відому УППР, навіть 
таких, що остання відмовилася їх 
узяти на облік.

Крім цього Вороненко використо
вує сприятливі умови для розклад
ницької роботи. Наприклад, підчас
кампанії по збиранню лантухів Воро
ненко свідомо зривав цю роботу.

В конторі Укрсільгоспбуду не один 
Вороненко. Туди прошилося чимало 
чужого елементу. Є великий відсо
ток позбавлених виборчого права та
вичищених з радапарату за першою 
категорією.

Вороненкові, який перекручує та
рифну реформу, створює плинність 
на будівельних роботах, веде роз
кладницьку шкідливу роботу—не міс
це в радянському апараті.

Контору Укрсільгоспбуду, що від
повідає перед країною за будівни
цтво в колгоспах та радгоспах, тре 
ба негайно оздоровити.

Легка кіннота.
Безладдя— плід знесобленої.

В Зінов'їв ському організовано 
районну контору треста У к рс ільс
г о с п б у д , я ка заходилася коло 
спорудження комунальних будівель 
в кол госпах, радгоспах та МТС. Об
л ік будівництва на жаль, в хао
тичному стані.

В бух гальтерії  панує безладдя. 
Співробітники бухгальтерії зовсім 
не знайомі з обліком будівельних 
робіт, сидять дивляться на стелю й  
на щось чекають. Бал анса нема 
навіть на 1-ше березня. Досі ще

не відкрито поточного рахунку, хоч 
контора вже давненько існує.

На цьому грунті виникають не
порозуміння і з проробами на буді
вельних точках.

Бухгальтерські справи контори 
опинилися в такому стані тому, що 
немає відповідального керівника. 
Панує знеособлена робота.

Біл ьше так працювати не можна. 
Вимагаємо втручання РСІ.

Спостерігач.

Перевитрата електро
енергії— удар по 

собівартості.
За пляном держброварня повин

на була за 5 місяців витратити 
електроенергії 11300 клв. на суму 
1700 крб. але на ділі норми ви
трачання перевершено. Витрати на 
електроенергію дорівнюють 4620 
крб.

2920 крб.— сума перевитрати на
електроенергію зле відбивається на 
собівартості продукції держброварні.

Хто ж винен в зайвому витра
чанні електроенергії?

Велика вина падає на Зрес, який 
на неодноразові сповіщення про пе
ревірку контрольного апарату на 
броварні не звертає ніякої уваги.

Електромонтер держброварні т. 
В айнштейн доводить, що контроль
ний апарат дав правильні показни
ки, тоб-то дійсно броварня витра
чає енергії більш, ніж визначено 
за п ляном.

Дебати на цю тему тривають 
довго, але мабуть, ніхто не заці
кавл ений в остаточному розв'я занні 
справи. І. С. П.

Укрсільгоспбуд 
у лабетах без 

відповідальности.

З Р ЕС — передовик 
заощадження палива.

Комісія сприя ння РСІ при Зресі 
обстежила виконання директив уря
ду про економію палива.

Районна електростанція в 
березні витратила палива на
12.3 відс. менш., ніж передба
чено пляном, у квітні— на
13.3 відс. і в травні— на 
15 відс. менш. З наведеного 
видно, що Зреес виконав ди
рективи уряду. Останні під
приємства міста повинні нас
лідувати приклад Зресу.

Комісія сприяння РСІ

Не примушуйте 
вимикати струм.

За умов госпрозрахунку кожен 
господарник повинен пам'ятати про 
сплату всіх рахунків. Теж саме 
стосується більшої частини підпри
ємств місцевої промисловости,  які 
мають велику заборгованість за ра
хунками райелектростанції .

З вини підприємств, які не спла
чують рахунки за користування 
електроенергією, Зрес опинився у 
скрутньому фінансовому стані.

Наприклад, гуральня та інші 
підприємства другий місяць не
 сплачують Зресу заборгованість, 
навіть, таку незначну суму як 75 
 крб.

Зрес примушений був вимкнути 
електроенергію з підприємств міста: 
панчошної фабрики, гудзикарні, 
З іншвейпрому, „Б ільш овик" та ін
кубаторного. І  що ви гадаєте? 
Миттю всі рахунки було сплачено.

Комісія сприяння РСІ Зресу 
звертається до всіх комісій спри
яння підприємств міста, щоб остан
ні слідкували за своєчасного спла
тою рахунків за користування елек
троенергією.

З доручення комісії сприяння
Р СІ  Немировський.

— «БІЛЬШОВИК» 
ІНКУБАТОРНИЙ 

ГУДЗИКАРНЯ 
ЗІНШВЕЙПРОМ 

ЗРИВАЮТЬ ГОСПРОЗРА
ХУНОК ЗРЕСУ.

Електрику— соціялістичному селу.
Не вдовзі робітничим околицям міста, приміським селам

увімкнуть електричний струм. Засвітять лампочки Ілліча там, 
де тепер доживає остачі хвилини каганець.

Районна електростанція прокладає електромережу до 
Ново-Олексіївки, Старої Катранівки, Лелеківки та Балашівки.

В цьому місяці вся робота мусить бути закінчена і 
названі села та околиці міста засяють світлом електроламп.

Бригада сприяння РСІ та „легка кіннота" ЗРЕСу вима
гає від ВЕО в найкоротший термін закінчити електроустатку
вання шахт бурого вугілля.

Заповіт Леніна про озброєння сільського господарства 
електрикою ми здійснюємо напруженням волі робітничої кля- 
си під керівництвом комуністичної партії.

А  Юфік, Немировський.

З  Р Е  Є.

...її можемо, повинні зни
щити тільки ми самі, бо ми з 
вами стоїмо біля влади і ми 
разом з вами відповідаємо за 
все о тому числі і за знео
соблену. И. Сталін.

Комсомолія ЗРЕС 'у, зламай бюрократизм 
своїх адміністраторів.

Відкритий лист до комсомольців ЗРЕС'у.
Комсомольський осере

док інкубаторного заво
ду веде вперто підготовну 
роботу до реконструкції 
заводу для випуску но
вої складної конструк
ції машини-транспорте
ра.

Донбас чекає на наші 
транспортери. Транспор
тер відограє величезну 
ролю в справі піднесен
ня темпів добичі вугілля.

Остання постанова ЦК 
ВКП про розвиток видо
бування вугілля покла
дав на нас відповідаль
ність за виготовлення 
в строк визначеної пля
ном кількости транспор
терів.
ОЛ ІЙН И Ц Я .

2 0 0  п у д ів  н а с і н ня п о г н и л о ,
покарати винуватців.

Робітники держолійниці №  12
весь час звертала увагу адміністра
ції на те, що підвальне помешкан
ня, в якому міститься устаткуван
ня та сировина для виробу олії, 
треба устаткувати так, щоб одвер
нути загрозу затоплення підчас 
дощу.

Адміністрація, посміхаючись ка
зала, що мовляв нічого не буде, 
що це зайва робота. Днями, коли 
був великий дощ, підвальне помеш
кання було залито водою з-за цьо
го загинуло 200 пудів насіння й 
настала загроза зупинки на великий 
час заводу.

Група сприяння РСІ разом зі 
штабом легкої кінноти осередку

ЛКСМУ перевірили цю справу й 
виявили, що конкретними винуват
цями псування великої к ількості 
дефіцитного матеріялу-насіння, з 
якого виробляють олію для потреб 
робітничого постачання Донбасу, є 
т е х к е р і в н и к В а н і н т а  вся  а д м і 
н і с т р а ц і я  ол ій н и ц і.

Цікаво зазначити, що робкор 
Л и м а р с ь к и й  відмовився допомогти 
групі с прияння РСІ виявити вину
ватців та не сигналізував місцевій 
пресі.

Ми вимагаємо покарати винуват
ців.

Г р у п а  с п р и я н н я  Р С І ,  ш т а б  
Л К  о с е р е д к у  Л К С М У

о л і й н и ц і .

Відкритий лист до голови міської ради т. Біляєва.
Допоможіть нам виконати промфінплян.

Кондитерська фабрика, яка налічує 400 робітників і має вироб
ничу програму на 31 р ік у 5 мільйонів карб. за пляном повинна 
збільшити свою програму у 32 році до 15  мільйонів крб. і налічува
ти робітників близько 1 0 0 0  чол.

Таке величезне завдання вимагає підвищення темпів, а це в 
свою чергу змушує прикласти всіх зусиль на запровадження раціона
лізаторських міроприємств, на механізацію та на збільшення території 
фабрики.

 Останньому заважає відсутність належних помешкань.
 Надання нам помешкання залежить виключна від місь

кої ради. 
Ми робітники  кондфабрики звертаємося до міської ради і про

хаємо вжити всіх заходів що до забезпечення нашого виробництва 
потрібним помешканням, аби мати змогу виконати і перевиконати 
промфінплян 1932 року.

За дорученням загальних зборів робітників ПРЕЗИДІЯ.

На території  нашого 
заводу є приміщення на
шої допоміжної електро
станції, яка понад пів
року стоїть. Ознайомив
шись з матеріялами в 
техвідділ і нашого заво
ду, ми дійшли висновку, 
що приміщення допоміж
ної станції можна й
треба звільнити для по
ширення наших цехів 
Адміністрація ж ЗРЕС'у 
по бюрократичному від
мовляється забрати ди
зель та динамо з примі
щення станції.

Ми звертаємося до вас, 
комсомольців - передови
ків виробництва, із зак
ликом вжити всіх захо

дів до того, щоб адмі
ністрація ЗРЕС'у звіль
нила приміщення допо
міжної електростанції.

Реконструкція заводу 
посувається мляво, бо 
на перешкоді стоїть нік
чемна впертість вашої 
адміністрації.

Ми транспортерів не
виготовля ємо, ми зри
ваємо механізацію Дон
басу, ми винні в прори
ві за видобування ву
гілля. Тому вимагаємо
покласти край голово
теським вибрикам керів
ників ЗРЕС'у.

З доручення зборів 
комсомольців інкуба
торного заводу: бюро 
осередку ЛКСМУ.



Польський уряд готовить плян  нових податків, які всім
тягарем ляжуть на селянство і робітників Польщі та За-хідньої України. ППС і Ундо готові всіяко підтримати нові міроприємства польського уряду.

Рука «допомоги», яку протягує підсудчина робітникам 
і селянам Західної України.

РЕАЛІЗУВАТИ ПОЗИКУ НА СЕЛІ
ТАКИМИ Ж ТЕМПАМИ ЯК І В МІСТІ.

Виконати повнотою і в строк
На 10 липня серед робітників та 

службовців міста і села реалізовано 
позики 3-й вирішальний на 108,4 
відс.

Відстає в справі реалізації пози
ки завод « Ч е р в о н а  З і р к а »  на 
якому на 10 липня  реалізовано по
зики лише на 8 9 ,3  відс. до пляну. 
Заводські організації мусять негай
но мобілізувати всі сили на лікві
дацію цього прориву і домогтися 
протягом 2-3 днів виконання і пе
ревиконання плянів.

сільрад допустилися ганебних по
казників.

Наприклад: на 10 липня по З е -  
л е н ів с ь к ій  с іл ь р а д і пляна реа
л ізаці ї  позики виконано па 0 , 7  відс. 
по М а р ' ї в с ь к і й — 5 ,9 ,  по С а с ів -  
с ь к ій— 6 , 7  відс., П о к р о в с ь к ій —  
8,6 відс., Т а р а с і в с ь к і й — 9 ,2  відс. 
А д ж а м с ь к і й — 1 0 , 7  відс., Б е р е - 
ж и н с ь к і й — 1 0 , 1  відс., В .- М а м а й -  
с ь к і й — 7 , 4  відс., Г р у з ч а н с ь к і й —  
3 , 2  відс, Г у б і в с ь к і й  т а  Ж е в а н ів 
с ь к і й — 5 ,8  відс.

Жодних «об'єктивних» причин 
для невиконання плянів нема. Таке 
відставання можна пояснити лише 
небажанням керівників цих сільрад 
по справжньому працювати, по- 
ударному виконувати взяті на себе 
зобов'язання. Бо там, де р о з г о р 
н ули б і л ь ш о в и ц ь к і  т е м п и , де 
р о з г о р н у т о  м а с о в о - п о л і т и ч н у  
р о б о т у ,  т а м  ми м а є м о  в и к о н а н- 
н я і п е р е б і л ь ш е н н я  пл я н і в .

Є ще низка підприємств, органі
зацій та установ, я кі ще не спро
моглися виконати своїх завдань. От 
наприклад: по д е рж стайн і– пляня 
реалізації позики виконано 1 8 ,1  
відс., по т р у д ш к о л і  №  7 -  на 3 6 ,4  
відс., на ц е г е л ь н і  житлоспілки- 4 7  
відс., на підприємствах Бурвугілля 
- 6 9 , 9  відс.

З таким відставанням треба по
кінчити. Протягом найближчих днів 
треба домогтися виконання і пере
більшення завдань з реалізації  по
зики домогтися стовідсоткового охоп
лення тих, що працюють.

Окремо по селу серед колгосп
ників та бідняків і сере д яків-одно 
осібників пляна реалізації позики 
на 10 липня виконано на 2 6 , 4 
відс.

МІЖНАРОДНЯ БУРЖУАЗІЯ ЗАНЕПО
КОЄНА ПОРАЗКАМИ ЧАН-КАЙ-ШІ.
«ЧЕРВОНІ ДОСИТЬ ЗМІЦНИЛИСЯ ЩОБ АТАКУВАТИ УРЯД».

ШАНХАЙ, 10. Як видно з англій
ських імперіялістичних газет що їх 
видають у Китаї, міжнародня бур
жуазія занепокоєна можливістю про
валу теперішньої, третьої по порядку 
античервоної кампанії.

Ханькоуська газета «Сектрал, 
Чайна Пост» від 22 червня у пере
довиці пише про «доругу науку», що 
її дістав нанкінський уряд від черво
них армій. Газета констатує, що ї ї 
торішнє пророкування про те, що 
цієї весни частини червоного коман
дира Хо-луна значно зміцняться і 
нараховуватимуть понад 50 тис. чол. 
виправдалися цілком.

«Червоне військо»,—пише газета, 
— раніше було погано екіпіроване і 
кепсько озброєне в порівнянні з уря
довим військом. Один тільки місяць 
боротьби в урядовим військом під 
час першої кампанії взимку цього
року, дав Червоним а рміям десятки 
тисяч гвинтівок та силу кулеметів.

Газети наводить думку інших бур
жуазних спостерігачів, які побували 
на місцях бою і заявляють, що один 
т ільки місяць боїв збільшив т оді 
силу червоних армій—на 50 відс.

дового війська полягають в неможли
вост і хутко пересуватися і переки
дати амуніцію та харчування через 
гірські райони.

«Шанхай Таймс» від 26 червня 
також вважає завдання Чай Кан-ші 
за вельме важке.

«Перспективу придушення черво
них в долині Янцзи (на захід вір 
Ханькоу) ні в якому разі не мож
на вважати за блискучу»,—пише га
зета.

Чужоземні кореспонденти, близькі 
до чужоземних консульств, гадають, 
що Чан Кай-ші зовсім не має тепер
наміру серйозно битися з червоними 
бо він побоюється залишитися без 
військових сил, в наслідок кількох 
цілком можливих поразок.

Він, можливо, дасть червоним 
кілька спробних боїв. Головне зав
дання поточного моменту для Чан
Кай-ші полягає в придушенні кан- 
тонців. Чан Кай-ші, сконцентрував 
ши у Цзянсі величезні військові сили
подбає розташувати їх в усіх пунк
тах, де можна чекати нападу черво
них, забезпечивши тил величезною 
людською стіною. Чан Кан-ші кине 
на думку чужоземних кореспонден
тів , решта війська проти кантонців.

«Народові» ж оголосать, що «ко
муністів остаточно перемогли».

Кореспонденти, відбиваючи загаль
ний настрій капіталістичних кіл 
Шанхаю, песимістично розцінюють 
становище в Китаї. Тепер в ід  ни х 
можна чути такі вислови: «Тепер Ки
тай на правильному шляху до радяни
зації»,«Радянизація,— тепер тільки пи« 
тання часу». Не менше песимістично 
настроєна і китайська буржуазія.

«Червоні досить зміцнилися, щоб 
атакувати самий уряд»—пише газета, 
і приходить до висновку, що Нанкі
нові доведеться скоро пустити про
ти червоних всі вивчені німецькими 
військовими спеціялістами добірні 
військові частини, що Чан Кай-ші 
покищо залишає як резерв для охо
рони найважливіших центрів, як Нан
кін і Ханькоу.

Кореспондент Рейтера з Наньча
ну у повідомленні від 22 червня за 
зн ачає, що головні труднощі урядо

ГУВЕРОВУ ПРОПОЗИЦІЮ УХВАЛЕНО
Імперіялістичні суперечності та економічна 

криза поглибились.
Німецький уряд ш у к а є  

закор-донних кредитів
БЕРЛІН, 10 Вн а слідок н о в о г о  поси

лення відпливу валюти, райхсбанк вже ви
користав не тільки міжнародній передискон

товий кредит в 100 мін . доларі в, а також 
кредит, одержаний від німецького дис
контового банку (Гольддисконтбанку) у 50

млн . долар ів . В  зв 'язку  з тим , щ о най 
ближчими днями чекають дальшого відпливу

валюти, треба терміново дістати фінансо
ву підтримку зовні. Для цього Лютер по їхав 

до Англії. 
Подорож Лютера до Лондону є т іл ь к и

початок його подорожі Европою для пере
говорів про одержання нових кредитів. З 

Лондону Лютер поїде, до Брюсселя потім до 
Парижу і Базеля. У  перших 3 -х містах 
Лютер провадитиме переговори в керівни
ками держбанків Англії, Бельгії і Франції, 
зокрема про продовження та поширення 
міжнароднього передисконтового кредиту у 
100 млн. доларів. Крім того, Лютер зро
бить нову спробу притягти банк міжнарод
ніх розрахунків до винайдення кредитів для 
Німеччини.

Порція американського морфію
НЬЮ-ЙОРК, 10, «Джорнель оф К емерс» 

повідомляє, що нью-йоркський федеральний 
резервний банк організовує надання німецько
му державному банкові кредитів на  суму 
300 млн. долярів.

М іс ь к л іт  №  185 Друкарня «Соцнаступу» Т и р а ж  1 5 0 00 В ід п овідальний редактор С. СТЕЦЕНКО.

Слова і діла Гувера.
НЬЮ-ЙОРК, 10. За добру ілюстрацію до 

заяви Гувера про потребу зменшення оз
броєнь європейських держав, щоб усунути 
одну з найголовніших причин економічної 
кризи, править додаткове асигнування 150 
млн. доларів на в ій с ь к ово-морське будів
ництво в ПАСШ.

Програма військово-морського будівницт
ва передбачає побудову 7 крейсерів, оз
броєних 8-далекими гарматами, авіоматками 
вартістю 1 млн. доларів та 3  підводних 
човни вартістю від 3 до 5 млн. доларів
кожний. В проєкті є також побудова 11 ви
нищувачів, вартістю від 4 до 5 млн. дола
рів кожен.

ВАШ І НГТОН, 10. В промові, переданій 
родіом, заступник міністра закордонних 
справ ПАСШ Кестль заявив, що сподіва
ється, що мораторіюм з боргів та репара
пій призведе до успішного закінчення же
невської конференції в справі розброєнь.

Міністерство закордонних справ зазначає 
що незабаром воно надішле до секретаріяту 
Ліги Націй повідомлення, що Сполучені 
Ш тат и братимуть участь в конференції в 
справах роззброєнь.

Зінов'ївський міський Загс вик
ликає в міс я ш ний термін гр. 
Односумова В Я по справі ро
зірвання шлюбу з його дружи

ною Односумовою Я. В.

Низка сільрад ганебно відстають 
 у цій найважливішій справі. Не
мобілізуючи маси, не скерувавши 
уваги колгоспних та бідняцько-се 
редняцьких нас нивхоло цього зав
дання сільські організації окремих

Наприклад: по Г е р ма н ів с ь к ій 
с іл ь р а д і пл я н а в и к о н а н о  на 
1 1 6 , 2  в і д с . ,  по Ф ед о с і ї в с ь к і й —
1 1 6 , 5 в і д с . ,  по Ф е д ір ів с ь к и й — 
1 1 1 , 1  в і д с . ,  по Н е ч а ї в с ь к ій—
1 0 6 , 5 в і д с . ,  по А н і н с ь н і й — 10 0  
від с, т а  по Л о з о в а т с ь к і й — 1 0 5 ,1  
відс.

Досвід бойової роботи реалізації 
позики в місті треба негайно пере
вести на наші села. Р озгорнувши 
масово-політ ичну роботу, змобілізу
вавши активність мас ми повинні 
виконати завдання з реалізації по
зики на селі повнотою і в строк.

Абонементи 4-ї серії продаються в довідбюро 
цілий день.

ДЕРЖКІНОУКРАЇНФІЛЬМ

ЛІТНІЙ КІНО-ТЕАТР НА ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ
Сьогодні демонструється

КАВКАЗЬКИЙ БРАНЕЦЬ
"СИВАШЕЦЬ" вул. Карла Маркса. ВВЕЧОРІ

Сьогодні ост. день н айкра
щий комсомольський фільм Солоні хлопці
В ід 14-го— К ІН  на екрані Можухін, Лисенко, Ніколіна.

Черв. Партизан вв е ч о рі
12— 13— 14 липня демонструється

ШЛЯХ У ДАМАСК
ім. Дзержинського ВВЕЧОРІ

Сьогодні новий закордонний фільм

КАШТАН ЛЕТЮЧОЇ ЧЕРЕПАХИ
у головній ролі Ф ел іс  Хеллер.

зін о в 'їський технікум механізації та 
ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ СІЛЬ.-ГОСПОДАРСТВА.
(м. З інов'ї вськ, вул. Гоголя №  144. тел. №  339)

З 1-го по 15-го серпня буде переводити

осінній набір студентів.
Б е з  ісп и т ів  приймаються особи від 16 до 30 років, що 
закінчили в 1 9 29/30 та 1930/31 років робфаки, підго
товчі курса до технікумів, фабрично-заводські 7-ми річки, 
трудові школи 7-ми та 9-ти річки, курси по підготовці 

до ВУЗ'ів та ВТУЗ'ів, школи колгоспної молоді
Інші приймаються з іспитами за 7-ми річку. Іспит 15-го 

серпня с 8 год. ранку.
В першу чергу приймаються робітники та діти робітників, 
селяни-батраки, бідняки, маломоцні середняки, колгоспники 

радгоспники, вихованці дітбудинків.
Потрібні слідуючі документи: 1) заява, 2) ориг інал шкіль
ного свідоцтва, 3) довідка про соціяльний стан до рево
люції та тепер батьків, 4) довідка про виборчі права 
батьків, 5) для селян копія окладного листу за 1929-30 
року та довідку про належність до колгоспу, 6) довідка 
про рік народження, 7) довідка про відношення до війсь

кової повинноти, 8) довідку про здоров'я, 9) анкету. 
Докладне оголошення про набір можна бачити в усіх РКК 
— (інспектурі освіти) був Зінов'ївської округи та в сіль
радах Зінов'ївського і теж був. Компаніївського району.

Т Е А Т Р
ім. Шевченко. 

ДЕРЖ. ТЕАТР МУЗКОМЕДІЇ
Вівторок 14 липня

ГЕЙШАТільки одна вистава по загально-доступ- 
ним цінам від 60 коп. до 1 карб. 30 к.

Г ЕЙША
Квитки продаються.

15 липня зачинена вистава «Черв. Зірки»
Початок о 9 год. вечора

П ЕР ЕД П Л А Ч УЄ М О.
Правління артілі «V-й з'їзд Рад» 

(Водянської сільради) рапортує 
про виконання плянів реалізації по
зики 3 й пирішальний. Своє завдан
ня артіль виконала повнотою.

Колгоспи В. Байрацької сільради
«Нове життя» і «Партизан» ведуть 
перед у справі реалізації позики. 
К о л госп  «Нове ЖИТТЯ» вже перед
платив позики на 3755 крб. тоб-то 
свій плян виконав на 100 відс. Так 
само виконано пляна і по артілі 
«Партизан». Відстають артілі ім'я 
Буденого та «Перемога». Цим арті
лям треба негайно домогтися пере
ламу.

Літвінов.

Артіль «Красное Знамя», Калинів
ської сільради закінчила передплату 
позики. Кожен колгоспник перед
платив позику на 20 трудоднів. Їх
ній приклад мусять наслідувати ар
тіль ім'я Ворошилова.

К. О.
Всі колгоспники артілі «Червона 

Зірка» передплатили позику 3-й ви
рішальний на 25-30 трудоднів.

На 20 трудоднів кожний колгосп
ник артілі «Дас Ноє Дорф» Ст. Дан- 
цигської сільради передплатив пози
к у 3-й вирішальний. Деякі товариші 
передплачували позику на 50 днів. 
Окремо треба відзначити польоводи 
цієї артілі тов. Христофа Е. П., який 
передплатні позику на 500 трудоднів 
Він викликає всіх польоводів наслі
дувати його приклад.

Колгоспник.

Збори колгоспників артілі «Прог
рес», Карлівської сільради ухвалили 
всім як один передплатити позику 
3-й вирішальний на 20 трудоднів на 
кожного працездатного. Збори ух
валили викликати на соцзмагання 
артіль ім'я Крупської.

Гавриленко, Сізоров, Ігнатьєв.

РЕДАКЦІЄЮ ГАЗЕТИ «СОЦНАСТУП»

З А К І Н Ч Е Н О  П Е Р Е Д А Ч У  
фінансово-господарчих справ

Д О  Д Р У К А Р НІ .
Згідно об'яви вміщеної в газеті «Соцнаступ» 
N° 119 від 7 червня 1931 р. ніякі претензії до 
контори газети з 1 липня редакцією не прийма

ються.
Редакція «Соцнаступ».

Від Зін. Міськфінвідділу.
На підставі арт. арт. 5 та 6 положення про прибутковий 

податок з підприємств усуспільненного сектору—
всі підприємства місцевого значення, що з'явля
ються платниками прибуткового податку янк-то:

кустарно-промислові артілі, споживчі кооперативи, 
інвалідні кооперації і т. інш.

повинні були не пізніш 1 VII 31 р. внести 
аванс прибуткового податку за 1931 рік 
в розмірі 25 відс річного авансу прибут 

кового податку.
Примітка: Річний аванс прибуткового податку 

вираховується в розмірі 17 відс. з прибутку пред- 
бачаємого річним фінпляном тої аби іної організації 

Такий же аванс і в такому ж розмірі зазначені органі- 
зації повинні були сплатити 10 квітня 1931 року.

А тому Міськфінвідділ пропонує всім платникам прибутко
вого податку (з усуспільненного сектору) в 3-х денний  
термін не пізніше 15 липня переказати через Держбанк на 
на рахунок фінсеекції відповідні суми авансів прибуткового 
податку разом в пеньою в розмірі 1 /10 відс. за кожний 

прострочений день.
При невиконанні цього розпорядження фінвідділом будуть 
вжиті примусові заходи стягнення і в першу чергу накла
дено буде арешту на контокорентний рахунок при Держ

банкові.
Зав. міськфінвідлілом К ірілов. 

Податковий інспектор Ко ф м ан .
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