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Не пізніше першого серпня
КОЖЕН КОЛГОСПНИК ПОВИНЕН ЗНАТИ ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ

З АТ В Е Р Д Ж Е НО р а д н а р к о м о м  СРСР .

Постанова Наркомзема СРСР та К ол госпцентра СРСР про 
прикладний розподіл прибутків в колгоспах 1931 року.

Розділ і.
Правильний розподіл прибутків 

та врожаю в колгоспах за к ількі
стю та якістю витраченої праці та 
згідно кількости трудоднів, що ї х 
записано у трудовій к нижці кол
госпника має вирішальне значіння 
для виробничого зміцнення колгос
пів, збільшення матеріяльної заці
кавленост і  кожного колгоспника в 
роботі, піднесення продук ційности  
праці колгоспників та дальшого
зростання колгоспного руху.

Відповідно до зростання досвіду 
основної маси колгоспників, цього 
року по всіх районах та по всіх 
к олгоспах повинні бути безперечно 
ліквідовано неполадки у розподілі 
прибутків, що мали місце минулого 
року. Ці неполадки полягали ось у 
чому:

1) у розподілі прибутків по ду
шах, а не за к ількістю та якістю 
витраченої праці,

2) у  розподілі, під впливом кур
кульської  агітації,  хліба  першого 
обмолоту серед колгоспників відразу 
за цілий р ік уперед, що порушува
ло труддисципліну та що було од
нією з найголовніших причин ве

личезних втрат підчас збирання 
врожаю 1930 року.

3) у відсутності правильної ор
ганізації, а також контролю за ви
даванням грошових та натуральних 
авансів колгоспникам,

4) у заплутаності обліку при
бутків колгоспу та відсутності пра
вильного обліку витраченої колгосп
никами праці,

5) у заплутаності розрахунків 
поміж колгоспами та іншими орга
нізаціями,

6) у явно недостатній участі ма
си колгоспників у обговоренні по
рядку розподілу грошової та нату
ральної частини прибутків, ватагу
ванні розподілу прибутків,

7) у явно недостатньому керів
ництві практикою розподілу при
бутків з боку земельних та кол
госпних органів .

Для того, щоб запобігти помилок 
минулого року, припущених підчас 
розподілу прибутків, Наркомзем 
СРСР та Колгоспцентр зобов'язують 
земельні та колгоспні органи про
вести такі  заходи:

Розділ ІІ.
1. Добре розподілити прибутки 

неможливо без точного обліку вит
раченої колгоспниками праці та всіх 
одержаних ними авансів грошима 
та натурою. Тому кожен колгосп 
повинен до початку збирання при
вести у цілковиту ясність записи 
колгоспнику до його трудової книж
к и  кількости трудоднів вироблених
ним, а також видані колгоспнику 
аванси грошима та натурою за ра
хунок вироблених ним трудоднів та 
в дальшому ні в якому разі не 
припускати запізнення записів тру
додні в до книжки колгоспника, роб
лячи де не менше одного разу на
5 днів.

2. Правління колгоспів повинні з 
особливою пильністю організувати 
облік всього зібраного врожаю, ні в 
якому разі не припускати зсипки  
та складання продуктів без відпо

відних записей, для чого придбати 
потрібну кількість важниць, а коли 
неможливо придбати важниці орга
нізувати простіший спосіб виміру: 
мірами, ящиками, лантухами, обмі
ром, тощо.

3. Ревізійні комісії в колгоспах 
повинні не менш одного разу на 
місяць перевірити правильність об
ліку продуктів та матеріялів та
с воєчасність запису прибутків, що 
н адходять та витрат, своєчасність і 
правильність запису трудоднів до 
трудових к нижок колгоспників.

Не пізніше 1 серпня у півден
них районах та 15 серпня в остан
ніх районах ревізійна комісія в
кожному колгоспі повинна докласти 
загальним зборам колгоспників, (або 
зборам уповноважених) про наслід
ки запису трудоднів до розрахун
кових книжок колгоспників.

Розділ III.
1. З валового прибутку в колгоспі 

розподілу між колгоспниками під
лягає:

а) продовольче зерно та інш і 
продукти к рім тих, що ї х  треба 
здати (продати) за контрактацією
та крім насінньового, страхового та 
спеціяльних продовольчих фондів, 
що утворюється за постановою кол
госпників;

б) корма, крім тих, що їх  треба 
здати (продати) державі та утворю
ваних фуражних фондів для това
рових форм та усуспільненої худо
би колгоспів та страхових фураж
них фондів;

в) грошові кош ті, крім тих, що

ї х треба сплатити за борги, подат
ки, а також тих, що їх  виділя
ється для забезпечення пляна ка
пітального будівництва та купівлі
реманенту і матеріялів та інших 
витрат для ведення господарства і
відрахувань до спеціяльних громад
ських фондів.

2. В тих к олгоспах, де озимі по
сіви ще не усуспільнено, за поста
новою загальних зборів їх  треба
усуспільнити та ввести до валового 
прибутку к олгоспів. Збирання ози
мих посівів провадиться колективно.

Загальні збори колгоспників об
говорюють та встанавлюють порядок

та умови, на яких усуспільню
ється озимину.

3. Всі трудодні колгоспників, ви
роблені з 1-го січ ня 1931 року до 
1 січня 1932 року в точу числі і  
на озимих засівах, зяблевій оранці 
багаторічних засаджень (трави, са
ди, тощо) і кап італьному будівни
цтві повинні бути зараховані підчас 
розподілу прибутків 1931 року.

Розділ IV.
Продовольча частина валового 

прибутку розподіляється так :
1) виконується умову по конт   

р а к т а ц і ї н а  здачу (продажу) про   
 дуктів  державі;

2) утворюється насінньовий фонд 
в розмірах, що забезпечують поши
рення посівної площі 1932 року 
не менше як на 10— 20 відс., від
повідно до пляну поширення посі
вів колгоспів на 1932 р ік , а та
кож страховий насінньовий фонд в 
розмірі 10— 15 відс. насінньового;

3) утворюється спеція льний про
довольчий фонд:

а) для постачання родин кол
госпників, що мають невелику к іль
кість працездатних та не виробив
ших, не зважаючи на свою добро
совісну роботу, кількости трудоднів,
потрібного для забезпечення родини 
харчами;

б) для постачання учителів, аг
рономів, зоотехнік ів, ветеринарних 
лікарів, що обслую вують колгосп;

в) для забезпечення відходняків 
та їх н іх родин, які не можуть 
одержати потрібної для них кіль
кости продовольчого хліба та кор
мів для худоби через недостатню 
кількість у родині працездатних з 
таким розрахунком, щоб відходники
та ї хні родини одержали харчі та 
корма стільки ж, скільки одержує
колгоспник, який добросовісно пра
цював в колгоспі. Коли працездат
ні члени родини відходника відмов
ляються від роботи в к олгоспі, то 
родина відходника з цієї  пільги не 
користується.

Прим ітка: Відпуск в зазна
ченого в пункті з продовольчого 
фонду провадиться колгоспом за 
встановленими державними ц і
нами.
4. Вся основна маса продоволь

чих продуктів за вирахуванням зда
ної (проданої) за контрактацією, 
відкладеної у насінньовий, страхо
вий та спеціяльні продовольчі фон
ди розподіляється поміж колгосп
никами за кількістю та якістю пра
ці, згідно з виробленими трудодня
ми, що їх  записано у трудову книж
ку к олгоспника.

П рим ітка  1: По мірі ходу 
обмолоту та виконання зобов'я
зань по контрактації, що ї х взяв
на себе колгосп, колгоспникам 
видається аванси продовольчими 
продуктами у рахунок належної 
їм  долі продукції відповідно з 
виробленими ними трудоднями.

Розділ VI.
П ісля вирахування з грошових 

прибутків колгоспів податк ів, стра
ховки та боргів по кредитах, які 
треба сплатити 1931 року колгосп 
відраховує:

1) 15 відс. в старих колгоспах Кінець див. на 2-ій стор.

 та 10 відс. в колгоспах, організова
н их після жовтня 1930 р. у неподіль
ний фонд, який призначається для 
купівлі машин, робочої й продук

Розділ V.
Кормова продукція колгоспу роз

поділяється так:
а) виконується плян здачі (про

дажу) державі всіх кормів у розмі
рах, передбачених умовою по конт
рактації;

б) утворюється фуражний фонд 
грубих та концентрованих к ормів 
для цілковитого забезпечення пот
реби товарних колгоспних фарм та 
робочої усуспільненої продуктивної
худоби колгоспу й запасний фураж
ний фонд для поширення т варин
ництва, що намічається;

з фонду, призначеного для усус
пільненої худоби треба виділити 
недоторкану частину для робочої 
худоби на час готування та про
ведення весняної сівби.

Корма відраховані для колгосп
них товарових фарм броніюються за 
товаровими фармами та можуть

витрачатися тільки на потребу то
варових фарм;

в) всі корма, що залишаються 
після виконання умови по конт
рактації та утворення фуражного 
і запасного фуражного фондів, роз
поділяється поміж колгоспниками,
що мають продуктивну худобу за 
кількістю вироблених колгоспником 
трудоднів з обліком наявности у 
нього продуктивної худоби.

ПРИМІТКА: Колгоспники, що 
не мають продуктивної ху
доби одержують належну їм 
долю прибутків замість фу
ража грошима.
г) Колгоспник, який придбає про

дуктивну худобу п ісля розподілу 
врожаю може одержати потрібну 
кількість кормів у відповідно
сти в виробленими ними трудоднями 
з запасного фуражного фонду.

Аванси видаються в розмірі, що 
його встановлює колгосп.

Примітка 2: в кожному кол
госпі, залежно від кількости про
довольчих продукців, що ї х тре
ба розподілити поміж колгоспни
ками, встановлюється вищий роз
мір продовольчого зерна, що його 
одержує колгоспни к, виробивший

найбільшу кількість трудоднів, 
при чому, понад цього встанов
леного розміру колгоспник одер
жує належний йому прибуток 
грошима. Колгоспник, виробив
ший меншу к ількість трудоднів, 
одержує порівнюючи з кращим 
колгоспником меншу к ількість 
продовольчого зерна.

Про прикладний розподіл прибутків 
в колгоспах в 1931 році.

Постанова бюра Зінов'ївського комітету КП(б)У від 14/VІІ—
1931 року.

Надаючи виключного господарчо-політичного значіння правиль
ному та своєчасному розподілу колгоспних прибутків поміж колгосп
никами бюро МПК зобов'язує комчастину земвідділу міськради та фрак- 
цію колгоспсоюзу в двохденний термін, виходячи з постанови Нар
к омзема СРСР та Колгоспцентру СРСР від 12 липня— розробити прак
тичні заходи,  щодо реалізації ц ієї постанови, забезпечивши у встанов
лені строки цілковите виконання постанови НКЗ та Колгоспцентру 
СРСР, щодо розподілу колгоспних прибутків.

Зобов'язати всі ланки парторганізації під персональну відпові
дальність секретарів партосередків не пізніше 17 липня поставити на 
широке обговорення колгоспних мас, використавши обідні перерви в 
бригадах та на колгоспних зборах— постанову Наркомзему та Колгосп
центру СРСР, забезпечивши до 1 серпня по всіх колгоспах повідом
лення кожного колгоспника правліннями колгоспів про порядок розпо
ділу прибутків в даному колгоспі поміж колгоспниками, виходячи 
при цьому з кількости і якости витраченої праці і згідно записаної 
в трудову книжку колгоспника, кількости трудоднів.

МПК підкреслює, що саме такий розподіл має рішуче значіння 
для виробничого зміцнення колгоспів збільшення матеріяльної зацікав
лености кожного колгоспника в роботі, підвищення продукційности праці 
колгоспників.

МПК зобов'язує фракц ії земельних та колгоспних органів, а та
кож всі ланки парторганізації забезпечити усунення недоліків, що 
були минулого року підчас розподілу прибутків, особливо, борючись 
найрішучіше проти будьяких намагань провадити розподіл прибутків 
по душах, а не по к ількости й якости витраченої праці, керуючись 
при цьому вказівками VI всесоюзного з'їзду рад.



Наслідуймо досвід комсомольців Долилівки.

ГЕРОЕМ ЗБИРАЛЬНОЇ СТАВ КОМСОМОЛ
КОМСОМОЛЬСЬКІ РЕКОРДИ ЦЕМЕНТУЮТЬ КОЛГОСПИ

М О Л О Д Я Ц Ь К И М  З А П А Л О М ,  М О Г У Т Н Ь О Ю  Х В И Л Е Ю
ТРУДОВОГО
ЕНТ У ІЯЗМУ МІЦНО ВДАРИМО ПО ГЛИТАЙСЬКИХ  "ПОВПРЕДАХ"

КОМ С ОМОЛЬСЬКІ БОЇ ЗА В РОЖАЙ.
День-у-день до міського комітету 

комсомолу й редакції газети «Соція
лістичний Наступ» надходять чис- 
ленні звістки про перемоги ударних 
комсомольсько-молодняцьких бригад 
на позиціях збирання соціялістично- 
го врожаю.

Переборюючи численні перешкоди, 
опір підкуркульників, вороже зне
важання творчого молодечого енту
зіязму, комсомолія колгоспів, ведучи
за собою молодь на штурм ланів, 
домагається справжніх соціялістич
них рекордів.

Волю, мозок і руки перемкнемо на 
виконання й перевиконання норм на 
кожному гектарі засіву. Прапор со
ціялістичного змагання й ударництва 
міцно тримає, високо підносить ле
нінський комсомол.

Боротися за генеральну лінію пар
т ії—значить показувати більшовиць
кі зразки ударної праці. Комсомолія 
це добре усвідомила й рапортує сьо
годні красномовними фактами пере
мог.

Осередок живе в степу.
Слово—комсомолії Грузького. До 

початку жнив було виділено в арті
лі «3-й Комінтерн» дві ударні комсо
мольські жатки. Тепер замість двох
уже налічується три. Чотири комсо
мольці-жаточники, 5 комсомольців — 
барабанщики, 2—відповідальні за
охорону врожаю від пожеж. Найкра
щі зразки подає комсомольська жат
ка 1-го району, що перевиконує на
дані норми.

13-го липня в степу відбулися ком
сомольські збори. Прийняли близько
двадцяти ударників збиральної кам
нанії—передовиків колгоспної молоді
до лав комсомолу. Оголосили набір 
ударників ім'я більшовицької «Прав
ди». Взяли на себе соціялістичне 
зобов'язання за охорону врожаю.  

Комсомолія й колгоспна молодь 
Грузького викликає осередок та мо
лодь Лелеківської артілі ім'я 1-го 
серпня на соціялістичне змагання 
з виконання й первиконання норм.
Приклади виробничої героїки.
Переглянем шпальти газети «Со

ціялістичний Наступ» і в око впа
дуть численні приклади комсомоль
ської виробничої героїки:

— В роботі масляниківської артілі
«Спільна праця» ведуть перед ком
сомолькі бригади, які перевиконують 
денну норму виробітку. 

— Під вихід лелеківської артілі 
ім'я 1-го травня на жнива ударна 
комсомольська жатка йшла попере
ду, являючи зразки ударної роботи.

— В карлівській артілі «Червоний 
Реконструктор" комсомольці Мисає
ва М., Бліндовська С ., Палашнік Т.,
 Горецька О., Довженко Н., Промо- 
скаль П., Бліндовська Л. і Рогата Г. 
перші оголосили себе за ударників 
збирання врожаю.

— В артілі «Дас ноє дорф» (Ста
рий Данциг), не зважаючи на опір 
підкуркульників, глузування з моло
дечого запалу ударна комсомольська 
бригада виконує норму з перебіль
шенням

— Осередок Тарасівки висунув зу
стрічні пляни скорочення окремих 
робіт: жнива закінчити замість 10 
днів за 7, молотьбу замість 30 днів 
за 20.

— В Аджамській артілі ім'я Леніна 
в неділю 12-го липню колгоспники 
базарювали й спочивали. Дві ж ком
сомольські бригади не покинули ро
боти, розуміючи, що тепер кожен за
гальний день зриває більшовицькі 
темии.

— В третій сівозмінній групі арті
лі ім'я Леніна (Аджамка) перед веде 
ударна комсомольська бригада ім'я 
1040, яка змагається з комсомоль
ською бригадою ім'я 518.

Цей перелік далеко не вичерпний. 
Але й він, безперечно, переконує 
всіх, що героем збирання соціялі
стичного врожаю стає ударний ком
сомол.
Привіт прапороносцям соціялі- 

стичних рекордів!
— Найпочесніше м ісце поміж кол

госпних осередків комсомолу на Зі
нов'ївщині ударною свідомою соція
лістичною працею завоював сьогодні
осередок долилівської комуни «Чер
роний Хлібороб». 8 га – р екорд удар
ної, комсомольської жатки комунарів.
П різвища кращих ударників —Кор
нієко Д., Волошін П , Компанієць С., 
Коваленкова Д. мусить знати весь 
район.

Ударна комсомольська бри
гада замість 5 га скошує од
ною жаткою 8 га. Вязальниці
комсомолки вяжуть по 8-9 кіп 
замість 5 кіп. Додатково орга
нізовано ударну комсомольську 
жатку.

Від жнив—до обмолоту! На обмо
лоті працюватиме ударна комсомоль 
сько-молодняцька молотарка ім'я 
о станніх з'їздів комсомолу.

Долилівські комсомольці, доміг
шись соціялістичних норм, по-біль
шовицькому перемикають свій енту- 
зіязм на наступні етапи боротьби 
за хліб. На комсомолію комуни «Чер

воний хлібороб». Хай візьме рівнян
ня весь КОЛГОСПНИЙ КОМСОМОЛ З іно
в'ївщини, вся колгоспна молодь.

Досвід перемог, здобутків підчас 
ж нив треба неодмінно поширити на 
час молотьби, хлібозагот івель і осін
ньої сівби.

Боротьбу за соціялістичний урожай 
пов'яжемо з широким залученням  
передової колгоспної молоді до лав 
комсомолу. Це буде найгідніша зуст
річ наступного ХVІІ-го МЮДу. 

Ви тру їти  куркульський  дух.
Комсомол невідступно б'ється під

проводом ленінської партії за пере
моги на соціялістичних ланах. Між 
тим, куркульські агенти відверто й 
тишком-нишком намагаються зірвати 
виробничий наступ комсомоли. Наве
демо кілька обурливих фактів, що 
сигналізують про потребу ще біль
ше посилити клясову пильність у 
колгоспах.

Підчас спробного виїзду на жнива 
першій ударній комсомолькій брига
ді артілі ім'я Леніна (Аджамка) дали 
старі невідремонтовані жатки, най
гірших коней і погану збрую. В цьо
му вчинкові так і почувається воро
же намагання зганьбити лице комсо
молу на ланах.

Підкуркульникам з господарчого 
персоналу першої дільниці артілі 
не пощастило дійти свої мети. Зас
тупник голови правління артілі тов. 
Проценко, зваживши справедливі ви
моги комсомолу, розпорядився відда
ти бригаді жатки належної якости 
й кращу тяглову силу. Підірвати 
комсомольський ентузіязм ворожим 
попихачам не вдалося.

Підкуркульник Гінкул Кость з чет
вертого району Грузького перекидає 
комсомольську бригаду на найвідда- 
леніші дільниці. Комсомольці, не всти
гаючи своєчасно прибути на обід, 
змушені були лишитися без ї жи з
вини цього куркульського агента. 
Хіба це не явна вихватка ворога 
проти ударників-комсомольців?

В артілі «Дас ноє дорф» (Старий 
Данциг) пущено було ворожу агіта
цію, начеб-то комсомольській брига
ді дано кращих коней і тому вона
перевиконує норми. Але ж комсо
мольці, взявши гіршу тяглову силу, 
довели що вони від здобутих норм 
не відступлять. Денну норму, як і 
раніш перевиконано.

Ми вимагаємо дати нещадну відсіч
агентурі клясового ворога, що всере
дині колгоспів виступають проти 
передовиків соціялістичної праці— 
комсомольських бригад.

Я. Перфіл'єв, Ом Антоновський,

НА МІСЦЕ БОЇВ ЗА РЕКОРДНІ НОРМИ!

Голосуємо за виїзне засідання бюра 
МК ЛКСМУ.

К омсомолія доливівської комуни " Червоний хлібороб" 
здобула рекордну по району норму виробітку ударною жат
кою 8 гектарів за день.

Досвід перемоги комсомольців комуни треба поширити 
на всі колгоспи Зінов'їв щини, передати всім комсомольсько- 
молодняцьким бригадам, пов'язуючи піднесення виробничого 
ент узіязму на всіх подальших етапах збиральної кам панії 
з широким втягненням передової частини колгоспної молоді 
до лав ленінською червонопрапорного комсомолу.

Враховуючи надзвичайну політичну важливість поши
рення соціялістичних рекордів, ми висуваємо пропозицію:

— Провести в осередкові комсомолу доливівської кому
ни «Червоний хлібороб» виїзне засідання бюра зінов'ївського 
міського комітету комсомолу безпосередньо в степу.

На порядок денний ставимо два бойових питання :
1. Доповідь осередку комуни про методи здобуття 

рекордних норм з бирання врожаю. 2. Набор передовиків кол
госпної молоді до комсомолу.

Засідання , на нашу думку , треба провести 15-го липня 
ввечорі. Сподіваємося , що нашу пропозицію бюро М К ЛКСМ У  
перетворить невідкладно в життя.

Група комсомольців.

Кращих—на червону дошку
ГІРШИХ—на ЧОРНУ.

АДЖАМКА, 14. (Наш кор. теле
фоном). 13 липня 8 бригад артілі 
ім 'я Леніна перевиконали норми.
Особливо відзначається бригада Те
рещ енка, яка довела норму на ло
богрійці до 7 га.

По закінченні робочого дня штаб 
розглянув хід косовиці та постано
вив занести на Червону дош ку
ці 8 бригад, В першу чергу бри
гаду Терещенка.

Н а  ч орну дошку занесено 8 
бригаду першої сівозмінної групи
Баклана.

Ранком 14 липня постановлено 
розіслати естафету по всіх бригадах 
артілі

13 липня артіль ім 'я  Стал іна 
закінчила косити озимину. Остан
нього дня косовиці норму на 1 жни
варку доведено до 7 га.

П о с т а н о в а  Н а р к о м з е м а  С Р С Р  К о л г о с п ц е н т р а  п р о  п р и к л а д н и й  р о з п о д і л  п р и б у т к і в  в  к о л г о п а х  1 9 3 1  р о к у
тивної худоби та на капітальне 
будівництво.

Неподільний фонд виділяється у 
грошах (в карбованцях).

2) 2 відс. для розподілу по май
ну, усуспільненому колгоспниками,
головне, по вартості усуспільненої 
ними продуктивної худоби.

3) Півтора відсотки до преміяль
ного фонду для преміювання кра
щих колгоспників, ударників та 
бригадирів.

4) Півтора відсотки для допомо
ги колгоспник ам, що ї х відряджа
ється на р івні к урси.

Прим ітка: В  районах, де не

має ще суцільної колективізації, 
зазначений в пунктах 2, 3 і  4 
фонд розподіляється згідно з усус
пільненим майном. Розмір цього 
фонду опреділюється у 5 відс. 
прибутку.
5) 2 відс. до культурно-побуто

вого фонду.
6) Вся основна маса грошових 

сум крім тих, що відраховуються 
у перелічені вище фонди, а також
сплати виробничих витрат, розпо
діляються поміж колгоспниками від
повідно до кількости трудоднів, ви
роблених кожним колгоспником та 
записаних до його трудової книжки.

Розділ VII.
Порядок та строки розподілу при

бутків встановлюються правлінням 
колгоспу та затверджуються загаль
ними зборами колгоспників, керую
чись такими положеннями:

1. Правління колгоспів повинні 
провести розподіл між колгоспника
ми належ ної їм  долі прибутків за
1931 р ік не пізніше 15-го січня
1932 року.

2. Д ія задоволення потреб кол
госпників аж до остаточного розпо
ділу прибутків у к олгоспі, за по
становою правління колгоспів, кол

госпникам можуть видавати грошові 
та натуральні аванси виключно в 
рахунок вироблених колгоспниками
трудоднів, при чому аванси можна 
видавати тільки тим к олгоспникам, 
що виконують трудові завдання 
правлінь колгоспів

3. При остаточному розрахунку з 
колгоспниками, з загальної суми 
належної ї м долі прибутків треба 
утримати всі натуральні та грошові 
аванси, що ї х видавали колгоспни
кам протягом року.

4. Правлінням колгоспів нада

ється право позбавляти натураль- 
н их та грошових авансів колгосп
н иків, що погано працюють підчас 
збирання, осінньої посівкампанії та 
зяблевої оранки, причому видачу 
авансів таким колгоспникам прова
дити в останню чергу.

5. Зобов'язати правління колгос
пів до 1-го жовтня 1931 року у 
південних районах та до 1 листо
паду в інших районах прикладно 
опреділити розмір розподіляємих се
ред колгоспників прибутків та ви
дати колгоспникам у відповідності
з виробленою ними кількости тру
доднів до двох третин всієї  ї хньої 
долі прибутків з тим, щоб останню 
третину було видано при остаточ
ному розрахункові не пізніше 15-го 
січня 1932 року.

Наркомзем СРСР та Колгоспцентр 
зобов'язують правління колгоспів, 
райземвідділи та райколгоспсоюзи
організувати широке обговорення 
цієї постанови з тим, щоб кожний 
колгоспник знав порядок розподілу 
прибутків не пізніше 1 серпня.

Зобов'язати Н аркомземи союзних 
республік, колгоспцентри, облкрай
земуправи та облкрайколгоспсоюзи 
організувати масову перевірку не

ухильного виконання ціє ї поста
нови.

Цього року в жодному к олгоспі 
не повинно бути припущено розпо
діл прибутків як грошових, так і 
натуральних по душах.

Наркомзем СРСР та правління 
Колгоспцентру СРСР нагадують всім 
колгоспникам обов'язкову постанову 
VI з' ї зду рад, де сказано:

—  «Розподіл прибутків (як гро
шових, так і  натуральних) не за 
кількістю та якістю витраченої 
колгоспниками праці, а по душах, 
дуже часто проповідується курку
лями та іншими ворогами колгос
пів, що намагаються зірвати кол
госпну справу. Таким аматорам по
жити за рахунок чужої праці тре
ба дати найрішучішу відсіч аж до 
виключення ї х в колгоспів. Розпо
діл колгоспних прибутків за прин
ципом —хто більше й найкраще 
працює, той більше й одержує,—
хто не працює, той нічого не одер
жує, повинно стати за правило для 
всіх колгоспників та колгоспів». 

Народній комісар земельних 
справ СРСР—Я. ЯКОВЛЕВ. 

Голова правління Колгосп
центру Т. ЮРКІН.

12 липня, 1931 року.

13 липня артіль «Культурна 
революція» закінчила косити ози
мину, замість 9 день за 7 
день.

Зразки ударної роботи показала 
комсомольська бригада, зокрема ком
сомольці: Проценко С., Ковту
ненко В., Олійник П. і колгосп
ниця Кочанова. Трудодні записані 
всім колгоспникам в трудових книж
ках.

Зараз артіль переключилась на 
лущівку. До молотьби готові, за
мість 6 днів хліб буде змолочено 
за 4 дні.

Всі колгоспники артілі підписа
лись на позику 3 вирішального.

КОМСОМОЛІЯ ЗАСЛУЖИЛА 
ПРЕМІЇ.

Артіль ім 'я Сталіна Петрівської 
сільради провела по-ударному жнива 
на озимому клині зам ість  10 днів
з а  8 .

14-го липня, закінчивши обро
біток озимого клину, колгоспники 
зобов'язалися по ударному зібрати і 
ярові культури.

Одна молотарка йде вже повною 
ходою. Зобов'язання ударників ви
конується на ділі.

Особливо відзначилися дві 
комсомольські жатки своїми 
зразками ударної праці. Під 
обідню перерву комсомольці 
провадять культроботу поміж 
колгоспників.

Колгоспники ухвалили виділити 
на преміювання кращих ударників 
200 крб. Зокрема ухвалено премі
ювати комсомольську бригаду.

К. Завгородній.

Оперативне зведення.

Про хід збиральної
на 14 липня.

Скошене по району всього 46 відс. 
до загального пляну озимої пшениці 
скошено—44 відс., жита—49 відс.
 Перед ведуть сільради: Кгаївська 
—90 відс., Назарівська — 82, Коро
тянська—75, Першозванівська — 73, 
Ст. Данцигсьна—72, Лозоватська-70.

В ідстають: Іванівська — 10 відс., 
Мар'ївсьна—22 відс., Германівська— 
25 відс., Камишуватська — 27 відс., 
Першотравенська -27.



Нова обстанова—нові завдання господарчого будівництва.
З н ищення негосподарности, мобілізація внутрішніх ресурсів промисловости  вкорінення та зміцнення госпрозрахунку на всіх наших

підприємствах, систематичне зменшення собівартости, підсилення середпромислового нагромадження в геть усіх галуз ях п ромисловости

- Т АКИЙ ШЛЯХ ДО ВИХОДУ И. СТАЛІН
В Ч И Т И С Я  НА Д О С В І Д І Б Р И Г АД К О М Б ІН О В А Н О ГО

С КІЛ Ь КИ К А Р Б О В А Н Ц ІВ  З А О Щ А Д Ж Е Н О
Госпрозрахунок у ді ї .

Ми—в комбінованому цесі №  1
заводу «Червона Зірка».

Цехове плянове розподільне бюро. 
Завідувача т. Касп іна нема. Звер
таємося до його заступника Пет
рова.

—  Скажіть будь ласка, що ви 
знаєте про госпрозрахунок по ва
шому цеху?

Знизуючи плечима Петров відпо
відає:

—  Бачте, це мене не стосується. 
Одначе, знаю, що госпрозрахунок 
більшого мірою запроваджено фор
мально, менш по суті. Про госпроз
рахунок в бригадах нема й чого 
казати, бо навіть відділи ще не пе
рейшли на госпрозрахунок.

На цьому розмова з заступником 
завідувача ЦПРБ Петровим скінча
лася.

За вказівками того ж таки Пе
трова ми звернулися до економіста 
т. Шейка з тим самим запитанням.

Як не дивно, виявилося, що еко
номіст відділу, підлеглого заступни
кові завідувача Ц ПРБ Петрову знає 
більш, ніж сам керівник.

Ш ейко, переглянувши кілька па
перів, розповідав таке:

—  Фактично, відділи комбінова
ного цеху перейшли на госпрозра
хунок з 1- го червня.

—  Ось ці папери— показує він 
досить велику теку папірців й є 
промфінплян відділів на липень. 
Але майстрі відділів ї х ще навіть 
не бачили (здорово, а вже ж 14 
липня!).

, ,Причина" затримки в тому, 
що начальник цеху т. Б учинський  
та завідувач ЦПРБ т. Каспій ще 
не підписані  ці промфінпля ни.

—  Всього бригад у нашому це
сі продовжує Шейко —  38. З них 
переведено на госпрозрахунок поки 
що для досвіду —  10. Вже в деякі 
показники роботи госпрозрахунко
вих бригад.

Бригада Ф ом енка  по збиранню
очисток за угодою повинна дати
37 робітників. Фактично в першу 
п'ятиденну цього місяця працювало 
лише 20. Між тим, свою програму 
бригада майже виконувала на всі

100 відс. Продукційніс ть праці на 
одного робітника було визначено 
пляном в 199 карб. 13 к . а в 
бригаді Фоменка на одного робітни
ка припадає 331 карб. 55 к.

В бригаді Ф урс ікова  на зби
ранні дармої в продукційніст ь пра
ці одного робітника сягає 278 крб. 
33 коп замість 204 крб. 33 коп., 
визначеної за планом.

Бригада Казака на збиранні со- 
ломотрусів перевершила плянове зав
дання з продукційности праці: в
213 крб. 92 коп. довела до 241 
крб. 87 коп.

Бригада Ходоровського на
збиранні корпусів т еж не відстала, 
а навпаки дійшла великого зростан
ня продукційности до 405 крб. 64 
коп. проти плянового завдання 281 
крб.

—  Безумовно, правильно запро
ваджений госпрозрахунок є кращий 
і вірніш ий двигун піднесення в сіх 
показників промфінпляну— закінчив
тов. Шейко.

Ми пішла в цех, до відділів, до 
бригад.

З розмови з бригадиром на очи
стках тов. Фоменком та робітником 
Каменецьким ми довідалися про ці
лу низку недоладностей, що галь
мують здійснення всіх пактів госп
розрахункової угоди.

—  Ми склали угоду на госпроз
рахунок— каже тов. Фоменко— між
нашою бригадою та адміністрацією 
цеху. Ми тепер знаємо всі показ
ники бригадного промфінпляну й 
добре усвідомили на що боремося 
За нормами ТНБ в нашій бригаді 
мусить працювати 37 чоловіка 
Фактично працює лише 16. Зав
дання щодня випускати 20 очисток 
й це завдання ми виконуємо. Бра
ковані деталі ми не викидаємо, а 
перероблюємо так, щоб використа
ти кожен дюйм.

На очистках працюють на трьох 
змінах 3 самостійних бригади. Між 
бригадами виникають непорозумін
ня. Наприклад після робітнього дня

 моя бригада робить генеральне при
бирання, збирає всі прогоничі, гай
ки, цвяхи, гольтштруби, все, що

Тракторний № 2 без госпрозрахунку.
Зовсім погано стоїть справа із запровадженням госпрозрахунку 

в тракторному цесі № 2 заводу «Червона Зірка».
Ще досі не усвідомили керівники цеху хто, за яку роботу від

повідає. Наприклад, економіст цеху Якубовський, який повинен ве
сти облік госпрозрахункових справ каже, що це справа не його, а 
громадських організацій. 

Наслідком безвідповідального ставлення до госпрозрахунку були ви
падки, що цех не зумів вести розрахунки з і ншими цехами, що загро
жувало припинити роботу коло збирання с івалок.

Там часом інші цехи заводу винні нам багато грошей. Дерево
обробний цех 312 т ис. к рб. і ін ші цехи 100 тис крб. Такий стан 
створює загрозу своєчасн ій видачі зарплатні робітникам.

Що гадають вжити начцеху, бухгальтер Махно та економіст 
Якубовський,— нам не відомо, але далі в такому стані цех не може зали
шатися.

Неодноразові постанови цехового бюра партосередку про негайне 
проведення госпрозрахунку до бригад в першу чергу на ящ иках Т-4 й 
на сьогодні не здійснені. На запитання про стан доведення госпрозра
хунку до бригади, замначцеху Паш ута так і заявив:

— «Я абсолютно нічого не знаю». 
За дрібниці зараз не будемо писати, бо ї х дуже багато, вони 

мов і ржа роз'їдають і без того скрутний стан цеху.
Треба негайно винних у зриві госпрозрахунку в тракторному 

цесі 2 притягти до суворої відповідальности.
Бригада робкорів.

корисно для господарства. А брига
ди Короткого та Вишневського не 
доглядають як слід за матеріялами.

Був і такий випадок, що одна в 
бригад заховала потрібні нам дета
лі, щоб використати ї х у себе тіль
ки наступного дня. Тимчасом, ви
никали перестої. Таким хитрощам 
треба покласти край.

—  З госпрозрахунком справа бу
де на во!— впевнено сказав комсо
молець бригадир Ф о м ен ко .

Подвір'я комбінованого цеху ве
лике. Ідемо ми рейковим шляхом і 
збираємо розкидані деталі різних 
марок. А це наслідок чого?

Того, що бракує відповідальности 
в експедитора, який надсилає ці де
талі до відповідного робітного місця.

Біля комори Корсунського лежить 
ящиків сорок з метизами, прогони
чами, гайками, шайбами, крючками. 
Невичерпне джерело!

В збиральному в ідділі все под
вір'я завалено матеріалами та ме
тизами.

Пляново-оперативний працівник 
комсомольського осередку т. Ж ер
д іє в  повідомив, що за постановою 
бюра осередку протягом трьох днів 
зберуть та розсортують усе розки
дане. І. Цукерман.

Галерія госпрозрахункових неполадків.
В механічному цесі № 2 заводу 

«Червона Зірка» госпрозрахунок 
вже давно запроваджено.

Але як?
—  В цеху лежать гори трибків 

та інших деталі в, які псуються, 
які лежать мертвим капіталом, при
чиняючи великі збитки.

—  Госпрозрахунок зобов'язує всі 
допоміжні матеріяли видавати так, 
щоб можна було вести точний об
лік витрачання, але в нашому цесі 
робітники мастивом миють руки.

—  Наш цех виготовив велику 
кількість коробок до висівного 
апарату. Ї х треба окунати, але ме
ханічний № 3 відмовлюється вико
нувати наше намовлення хоча за
угодою складеного з нами він зо
бов'язаний це зробити.

—  Для комбінованого цеху № 1 
ми оброблюємо деталі до молотарок, 
але розцінки нам не сповісти
ли. Зараз н іяк не можемо підра
хувати скільки ж нам належить 
одержати від комбінованого.

—  Часті випадки, коли з меха
нічного № 3 та тракторного № 2 
приходять робітники, потихесеньку 
забирають деталі і біжать з цеху.

Відремонтуйте молоти.

щоб н е  одержати накладну. Це роб
лять для того, щоб не доводилося 
п латити за деталі.

—  Браковані деталі мандрують 
з цеху до цеху і всі відмовлюються: 
це не наше, ми нічого не знаємо.
Чи припустиме таке явище?

—  На майдані в стружках зна
ходять свердла, це в наслідок того, 
що робітники не відповідають за 
одержаний струмент.

—  Трибки марки С— 4200 ле
жать в цесі дуже довгий час. Весь 
час ідуть суперечки. Одні кажуть, 
що вони не годяться, а інш і на
впаки, а як в дійсності ніхто не 
знає. Кожен день приносить 
збитки.

Наведена картина досить яскрава 
бо це не лише в механічному № 2. 
Не краще й в останніх цехах.

Однією з основних причин неви
конання програми є недостатнє за
провадження госпрозрахунку.

Про запровадження госпрозрахун
ку говорив тов. Сталін. Слова про
водиря є програма бойових дій. За 
здійснення ц ієї програми треба бо
ротися.

Верховський

Ще кілька місяців тому коваль
ський цех заводу «Червона Зірка» 
сповістив відділ капітального будів
ництва, про потребу капітального 
ремонту надаючих молотів.

Через несправність молотів про- 
дукційність праці зовсім низька, а 
енергії витрачається багато.

Госпрозрахунок не може терпіти 
таких явищ Саша.

ЗА 5 0 0 0  УДАРНИКІВ „ПРАВДИ"
Ударники жнив—ударники „Правди" .

АДЖАМКА, 14-го липня. (Наш спецкор).
Сьогодні артіль ім'я Ле

ніна проробила в бригадах 
постанову Наркомзему та 
та Колгоспцентру про при
кладний розподіл прибут
ків в колгоспах в 1931 р.

Колгоспники схвалюють 
та вітають постанову і зо
бов'язуються перевищувати 
норми та скоротити строки 
збиральної кампанії.

Сьогодні ще дві бригади
комсомольська й шоста 
оголосила себе ударника
ми „Правди“ та виклика
ють Камишуватську артіль 
„Незаможник" на соцзма
гання за тими пактами,
що ї х висунули днями бри
г ади артілі Леніна.

КОМПАНІЇВКА , 14 (Телефоном 
наш спецкор). Дві бригади— тт. Ку

черенко І. та Лисяка в к ількости 
119 чоловіка оголосили себе за 
ударників «Правди» та взяли на 
себе конкретні обоз'язки:

Дострочно виконати пляни убо
рочної.

Вести нещадну боротьбу проти 
знеособленої.

Боротися проти втрат на полі.
Битися за запровадження відряд

ної системи в бригадах.
Бригади ухвалили передплатити 

газету «Правда» по одному примір
нику на 2 чоловіка.

Бригади тт. Савенка, Кучеренка 
та Лися ка артілі «Незаможник» 
прикріпилися до повного циклу ро
біт до к інця господарчого року.

Сьогодні, 15 липня дві піонер
ські бригади виїхали на поле для 
виявлення втрат зерна.

Другі дві бригади піонерські 
включилися в міжбригадну еста
фету.

50 у рахунок призову.
Грузьке, 13. (Від нашої виїзної бригади).

По закінченні роботи в степу 
проведено комсомольські збори. На 
зборах обговорено питання про
призов ударників «Правди»
Комсомольський осередок артілі 
«ІІІ-й Комінтерн» ухвалив дати 50 
найкращих ударників з комсо- 
мольців та колгоспної молоді 
в рахунок призову.
  Збори викликали комсомольський 
 осередок і колгоспну молодь артілі 
і м'я 1 травня в Лелек івці на зма
гання з виконання й перевиконан
ня норм Комсомольці оголосили 
себе за ударників охорони врожаю

Пленум міськпрофради.
Пленум МРПС скликається 17 VII, об 6 годині ве

чора на літньому майдані клюбу будівельників (вул. Ле
ніна проти МРПС).

На пленум повинні з'явитись всі члени МРПС, голо
ви ФЗМК профспілковий актив та позаштатні інструк
тори МРПС.

Порядок денний:
Доповідь про підсумки 7 пленуму ВУРПС.

1 - 3  М іськпроф рада .

від пожеж та шкідництва.
На зборах прийнято до лав ком

сомолу близько 20 передових моло
дих к олгос пників.

Закінчили
косовицю.

Артіль «Червоний хлібороб» 
Іванівської сільради, розгор
нувши соцзмагання і удар
ництво, якими було охоплено 
всі бригади закінчила косити 
озимий клин за 6 днів 14 
жатками.

Могила, Крепкер.
Артіль і м'я Леніна, Іванів

ської сільради 13 липня за
кінчила уборку озимого клину.

Жидула.

Ударний культфургон 
ім'я „Правди" .

К у льтфургон № 7, що перебуває 
тепер на полях грузчанської артілі 
«ІІІ-й Комінтерн» узяв безпосеред
ню участь в організації 30 удар
них жаток та розгорненні соціялі
стичного змагання між районами.

Бригада культфургона № 7 ого
лошує свій культфургон за ударний 
ім 'я «Правди» й зобов'язується за
безпечити своєю роботою виконан
ня й перевиконання норм по кол
госпах, що ми ї х обслуговуємо. За
кликаємо всі бригади культфурго
нів стати до лав ударників «Прав
ди».

З доручення бригади культ
фургону № 7 Козловський.



З Д О Б УД Ь М О П Е Р Е К О П
Н А  Ф Р О НТІ В Р О Ж А Ю

СЬОГОДНІ 43 й ПОЛК РУШИВ НА ВОРОШИЛІВСЬКИЙ СУБОТНИК.

43-й полк підхопив 
Ініціятиву перекопців

з шефськими організаціями для ма
сового виходу на лани.

Полковий мітинг викликав 44-й 
і 45-й стрілецьк і полки піти за цим 
прикладом.У  відповідь на вирішення черв

невого пленуму ЦК ВКП(б), б ійц і
червонопрапорної  перекопс ь кої 
д ивіз і ї  звернулися з в ідозвою  
до  в с іх  червоноарм ій сь ких ча
с т ин Р адянського Сою зу про
орган ізац ію в один з вих ідних 
дн ів  разом з ш ефам и в сесою з 
ного ворош илівського с у ботни
ка збирання хл іба на ланах.

Творча ініціатива перекопців ще 
раз підкреслює на скільки Червона 
армія— вартівник Жовневих здобут
ків, зв'язана з інтересами соціялі
стичного будівництва, з широкими 
масами будівників нового соціялі
стичного села.

Командири й бійці 43 стрілець
кого червонопрапорного ударного 
полку, обговоривши на полковому 
мітинзі відозву перекопців, ухвали
ли відпрацювати один з вихідних 
днів на колгоспних і  радгоспних 
ланах, в також негайно зв'язатися

Маршрут ворошилів- 
ського суботника.
Сьогодні 43-й стрілецький полк 

розбившись на 6 загонів, у повному 
складі рушив до колгоспів та рад
госпів на проведення ворошилівсько- 
го суботника. Бійці зобов'я залися 
по соціялістичному працювати на 
соціялістичних лавах.

Суботник відбуватиметься в рад
госпі ім 'я Лаврентія, комуні „Сте
повик" Германівської  сільради 
Сазонівському радгоспі, веселівсь
кій  комуні „Незаможник", аджам
ській артілі ім'я Леніна й комуні 
„Червоний Прапор" у Червоно
вершці.

Спеціяльні військ орівські  пости
сигналізуватимуть про перебіг су
ботника місцевій п о л к о в ій  п р е с і.

Цвітков.

В УДАРНУ П'ЯТИДЕНКУ
ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ

ВСІ СИЛИ НА ПЕРЕДСТРОКОВЕ ЗАКІНЧЕННЯ ПЛЯ НІВ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЗИКИ НА СЕЛІ.

ДО ВСІХ ФЗМК.

Оголошуємо ударну п'ятиденку.
Щоб виконати повнотою завдання з реалізації позиви Міськ

профради, ощадкаса та міська комісія сприяння оголошує з  15 ПО 
20 ЛИПНЯ бойову ударну п 'я тид е н ку. Підчас п'ятиденки треба 
закінчити передплату по всіх колективах, які ще відстають та оста
точно оформити підписні листи. Треба домогтися того, щоб вже з 
першої половини серпня забезпечити внесення першого внеску.

Для успішного здійснення цього завдання всі ФЗМК повинні
розгорнути широку масову роботу, організуючи бригади для перевірки 
виконання контрольних завдань та оформлення підписки.

Не пізніше 19 липня всі підприємства та установи повинні на
дати ощадкасі та Держбанку копії підписних листів з заявкою на яку 
суму та як і саме облігаці ї  треба закріпити за колективом. Списки і 
заявки повинні бути підписані адміністрацією та комісією сприяння 
того чи іншого колектива.

Голова М РПС- Д 'яченко.
Голова міської коміс ії сприяння— К ір ілов .
Керуючий ощадкасою— Гревцов.

Передплачуємо.
Робітники та службовці Федорів

ської сільради передплатили пози
ви 3-й вирішальний на місячний 
заробіток. Деякі службовці вже по
чали виплачувати за позику.

Шура.

В артілі ІІІ-й Комінтерн Коро- 
тякської сільради колгоспники пе
редплатили позику «третій вирі
шальний» вже на 1106 трудоднів 
Передплата триває.

Всі робітники і службовці трепельного 
заводу в Коноплянці ухвалили передпла
тити позику 3 вирішальний на місячну зар
плату.

Не зважаючи на ворожий виступ 
рахівника колгоспу Говоряка А. на 
зборах колгоспників артілі X II-ти
річчя Жовтня Криничуватської сіль
ради— всі колгоспники передплати
ли позику «третій вирішальний».

Селькор.

Артіль «Комбінат» свою контрольну циф
ру по позиці 3 вирішальний перевищила. 
Завдання було 14000 крб., виконано— 
15925, або 114,4 відс. 

Германівська сільра- 
да рапортує.
Серед колгоспників та ко

мунарів завдання з реалізації 
позики виконано в перебіль
шенням. Службовці сільради 
та ССТ і все навчительство 
передплатило позику на мі
сячний заробіток та внесли
готівкою 50 відс. вартости 
позики. Ми викликаємо всіх 
службовців району Зінов'їв
ської міськради піти за на
шим прикладом.

Голова сільради— Бітко.

Міськліт № 185

Бюрократи зривають 
роботу.

Сектор охматдиту міськради виділяв спе
ціяльну бригаду для перевірки стану відра
хувань на покращення побуту дитинства. 
Бригада, що перевіряла цю справу на ін
кубаторному заводі, натрапила на бюрокра
тичне ставлення адміністраторів. Не зважа
ючи на те, що бухгальтер не відмовляється
від зроблених відрахувань, алеж відмовився 
скласти акта про передачу грошей. Відмов 
ляється від цього і директор заводу. Треба 
такому ставленню до важливої роботи по
клясти край.

Мацько.

Друка рня «Соцнаступу». Т ираж  15000 Відповідальний редактор С. СТЕЦЕНКО.

М І С Ь К Р А Д А
пропонує в с ім  ор ган ізац іям , я к і повинні 
були робити нарахування та надвиш ки

НА ОЗДОРОВЧУ кАМПАНІЮ,
згідно постанови міськради від 21-го квітня 
1931 року в 2-х денний термін внести всі 
остаточні суми на біжучий рахунок № 1418 
В разі невиконання цього винуватців буде 

притягнуто до відповідальности.
Секретаріят міськради.

Управління ЗРЕС
доводить до в ід ому вс іх  абонен т ів , щ о  

ПЕРЕДНІШИЙ ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗРЕС
к а с у є т ь с я ,

а тому підприємства, яким, через переустатку- 
вання або поширення, потрібні будуть мотори, 
електроматеріяли та арматура, повинні своєчасно 

замовити їх відповідним організаціям
Керуючий ЗРЕС—Євдотьєв.

Зінов'ївський заготпункт Союзпромкорма 
та Райкоопконтора

дововодять до 
відому всіх здатчиків сінофуражу

радгоспів; МТС, колгоспів, одноосібників та інш. господарств
що прийом сінофуража провадиться на сіно- 

пункті Союзпромкорма.
який міститься за залізничним переїздом на кол. еврейск. 

цвинтарі (вверх по вул. К. Маркса).
Союзпромкорм.

Д Е Р Ж К І Н О У К Р А Ї Н Ф І Л Ь М
літній кіно-театр на червонозорівці

Сьогоднідемонструється МАВП'ЯЧИЙ ТЕАТР
Ціни місцям 30 коп.

«СИВАШЕЦЬ» вул. Карла Маркса. ВВЕЧОРІ
Сьогодні демонструється 

закордонний фільм
у голов. ролі: Мозжухін, Лисенко, Колін.

К ІН За п'єсою 
А. Дюма (батько)

«Черв. Партизан» ВВЕЧОРІ
Сьогодні ост. день демонструється

Ш Л Я Х  У  Д А М А С К
ім . Дзержинського ВВЕЧОРІ

Сьогодні 1-ша серія
ЗАКОРДОННИЙ ФІЛЬМ 
за  романом Еміля Золя. Н А Н А

Початок сеансів 6 ½ г., 8 г., 9  ½ г., 11 г.

Засідання секцій 
міськради.

15 липня об  6 год. вечора відбудеться 
засідання секцій міськради в таких примі
щеннях:

Адмін. військправова —клюб міліції. 
Фінансово-бюджетова секція — міськрада

 кабінет зав. фінвідділом.
Комунальна — міськрада, велика заля 

засідань.
Промислова — міськрада, кімн. 16, 2-й 

поверх.
Будівельна—клюб спілки будівельників.
Постачання та крамообігу—клюб харчо

смак.
Соц. перебудови сільськ. господарства — 

міськрада, кімн. № 23 2 поверх.
Секція праці—червовий куток міськради. 
Соцзабезпечення—арт. «Черв. Прапор», 

вул. Яна Томпа, проти депо трамваю,
 Охорони здоровля — центральна поліклі
ніка.

Народньої освіти — будин. робітн. освіти 
над великим кіно Дзержинського.

На засідання секції повинні неодмінно та 
своєчасно прибути члени, кандидати міськ
ради та прикріплені до секцій, запрошу
ється виборців.

Секретаріят міськради.

Роз'яснення.
За постановою президії Зінов'ївської РСІ

від 25 червня тов. Броуна, якого за ух
валою комісії по чистці апарату було знято 
з роботи для оздоровлення ЦРК — зараз
вважати за перевіреного .

За повідомленням наймитсько-бідняцьких 
зборів та комсомольського осередку с. Са- 
зонівки факти про тов. Чумаченко П., за
значені в дописі «Вовки в овечих шкурах» 
(«Соцнаступ»—7 липня) не ствердилися. 
Тов. Чумаченко П. рахівник і член прав
ління артілі весь час виправдує себе на 
роботі. ___________

Про пільги ударни 
кам.

Постанова президії міськраді 
від 6-го липня 1931 р.

Вважаючи на те, що ударники, як 
передові бійці за завершення побу
дови фундаменту соціялізму в 3-му 
вирішальному, самовідданою роботою 
ведуть перед в справі організації і 
виконанні промфінплянів показують
зразки ударної роботи свідомости і 
громадськости  президія міськради 
для утворення сприятливих культур
но-побутових умов для ударників ух
валила:

1. Зобов'язати всі установи і під
приємства позачергою задовольнити 
потреби та вимоги ударників (роб
кооп, театр, кіно, залізниці тощо).

УВАГА: ударники повинні мати 
окремі відмітки в книжках про ви
конання всіх показників виконан
ня плянових завдань.
2. Зобов'язати секції подати на за 

твердження президії заходи скеро
вані:

а) страхкасою—про надсилку удар
ників до будинку відпочинку в пер
шу чергу;

б) секцією комунальною—про на
дання житлової площі в першу чер
гу, після червоармійців, а також про
приєднання до світової і водогінної 
мережі;

в) секцією постачаннчя—про поза
чергове одержання краму по розпо
дільниках;

г) секцією  наросвіті— про першо
чергове прийняття по всіх курсах, 
гуртках, екскурсіях, учбових закла
дів—ударників, а також членів їхніх 
родин, позачергове одержання квит
ків в театри, кіно та інш.

3. Проекти пропозицій секцій за
слухати на черговому засіданні 
міськради.

Голова міськради Біляєв 
Секретар Євдокімов.

ВСІМ СЕКРЕТАРЯМ ПАРТОСЕРЕД
КІВ МІСТА.

Сьогодні, об 5 годинні дня 
в МПК, кімната № 45 відбу
деться нарада. Неодмінно при
бути всім секретарям членам 
на новообраних бюр осередків 
та группарторгам. Секретарям 
осередків, за їх відповідальні
стю простежити за своєчасною 
явкою.      Оргвідділ МПК.

Обов'язкова 
постанова № 26

президії зінов'ївської міської 
ради
від 9 липня 1931 року.

 «Про обов'язок установ, підприємств 
організацій і приватних осіб спла
т ити "трійці ночної охорони й двір
ників" за уборку бруківок і пішоходів 
та вивоз сміття за квітень та тра 

вень місяці».
На підставі арт. 40 адм. код. УСРР пре

зидія міськради ухвалила:
1. Додати до п. 5 обов'язкової постанови

№ 1 7 від 21-го травня ц. р. «Про органі
зацію очистки вулиць в центральній ча
стині м. Зінов'ївського» увагу такого змі
сту:

В зв'язку з тим, що трійка ночної охо
рони проведе очистку вулиць і вивозку 
сміття, починаючи з 1 квітня м-ця зобов'я
зати зазначені в п. 4 організації і особо в 
деладний термін розрахуватись з «трійкою» 
також і за квітень-травевь місяці.

2. Обов'язкова постанова набуває чин
ність зі дня її оголошення.

Голова міськради Біляєв.
Секретар міськради Євдокімов.

Аджамський Технікум

Садівництва та Городництва
провадить прийом студентів на перші 

курси, на 1931/32 навчальний рік.
Вступати можуть гром. віком від 16 до 25 років 

зі знанням за семирічку.
Закінчивші семирічку в 1929-30 н а  1930-31 році всту

пають без іспитів.
До заяв треба прикладати документи такі:

1) Метрику,
2) Про освіту,
3) Соцстан вступаючого та його батьків до рево

люції й тепер,
4) Розмір с.-г. податку за минулі два роки,
5) Про здоров'я,
6) Анкета.

Всі студенти забезпечуються гуртожитком, бідніші з них 
одержують стипендії.

Заяви приймаються до 20 серпня і надсилаються на таку 
адресу; с. Аджамка Зінов'ївської Міської ради, Технікум 

садівництва та городництва.
Заняття в технікумі розпочнуться з 1 вересня 1931 року

Дирекція.

ОДЕСЬКИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КРЕДИТОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

О ГОЛОШ УЄ ОСІННІЙ НАБІР
на 1-й курс.

Приймається осіб від 16-25 років з освітою за 
7-річку та виробничим стажем не менш 3 років 

Студентів забезпечують стипендією 
та гуртожитками.

При заяві треба подати:—
1) Документ про освіту.
2) « « вік.
3) Довідку про стан, щодо військової служби.
4) Докладну дов. про соцстан та соцпоходжен.
5) Довідку про стан здоров'я.
6) Дві фотокартки.

Заяви й документи приймаються до 25 липня ц. р. помеш
канні Зінов'ївської філії Держбанку в секретаріяті.

Від управління ЗРЕС
НАЙБЛ ИЖЧИМИ ЧАСАМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТЬСЯ

НА СТРУМ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
вулиці: Карла Маркса, Компанійця, Карла Лібкнехта, 
Рози Люксембург, Дзержинського, Гоголя і Тимірязєва.

А тому всі підприємст в а , що мають моторні уста 
новки постійного струму, п о в и н н і своєчасно по- 
турбуватися придбанням моторів змінного струму.

Керуючий ЗРЕС— Євдотьєв.
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