
ЧЕРВОНИЙ ПРАПоР- 
ПЕРШомУ ПЕРЕМОЖЦЮ В СІВБІ 

ПРЕМІЇ—кРАЩИМ КОЛГОСПАМ І КОЛГОСПНИКАМ

У відповідь на лист німецьких пролетарів колгоспи 
В.-Байраків засівають гектари на користь 

МОПР'а и обороноспроможности країни 
Приклад кращих-наслідувати всім.

Ставайте на конкурс—змагання.
Друга більшовицька сівба в розпалі. Більшість колгоспів, 

колгоспників подають зразки дійсно ударної, соціалістичної пра 
ці, з завзяттям боряться за виконання виробничих плянів.

Щоб відзначити найкращі колгоспи й колгоспників міськ- 
рада, райколгоспсоюз та редакція газети "Соціалістичний Нас- 

туп»

оголошують конкурс.
УМОВИ КОНКУРСА:

1. Вчасно закінчити сівбу ранніх і пізніх культур, 2. дати 
найвищі якісні показники в роботі, що забезпечують високий 
врожай, 3. найефективніше використанння реманенту, тягла, 
4. правильна організація й облік праці, 5. якнайширше засто
сування здільщини, 6. власна труддисципліна, 7. охоплення соц- 
змаганням і ударництвом.

Премії:
1 премія—1 молотарка.
2 премія—1 сівалка.
3. премія -15 ексурсій на велетні заводи, Дніпро-

буд, Москву, Ленінград і т. д.
4 премія—1 радіоустаткування.
5 премія—п'ять бібліотечок.
Крім цього, найкращому із найкращих колгоспів 

бойцеві за більшовицьку сівбу— Червоний 

ПЕРЕХОДНИЙ ПРАПОР МІСЬКРАДИ.
На місцях треба негайно утворити спеціяльні конкурсні 

комісії, в представників сільради, колгоспу, партосередку й ред
колегії стінгазет, які повинні присилати до редакції газети 
"Соцнаступ» матеріяли про колгоспи й колгоспників, яких ко
місія вважала за  можливе включити до конкурсу.

Міськрада.
Райколгоспсоюз.

Газета "Соцнаступ".

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ НА 
28 КВІТНЯ 

про хід весняної 
сівби.

По всьому району засіяно ярої пше 
ниці—84 відс., ячменю-54 відс., вівса 
—49 8ІДС.

Ведуть перед і закінчили сівбу 
ранніх культур і розпочали сіяти 
пізні Покровська. Кгаївська, Ст. Дан 
цигська, Федорівськаа сільради.

Закінчують ранні: Бережинська, 
Масляниківська, Першозванівська.

Ганебно відстають: Козирівська 
Нечаївська, Камишуватська. Петрів 
ська, Мар'ївка, Коротякська, Юр'їв- 
ська, Сасівська.

14 сільрад не прислали оператив
них зведень про хід сівби

Таке ставлення зриває роботу ра
йонних організацій. Негайно, під від
повідальність голів сільрад, налаго 
дити своєчасну подачу оперативних 
зведень про хід більшовицької сівби.

Замість 6 за 4 дні.
Лелеківська с.-г. АрТіЛЬ «1 Сеп- 

ня" план засіву ранніх культур 
замість 6 днів виконала в 4 дні. 
Артіль приступила до засіву пізніх 
культур. Громадське харчування на
лагоджено. Культбригада провадить 
бесіди й читанки.

Треба відзначити, що трктори 
кепсько відремонтовано. Один 
трактор через поламку стояв 
півтора суток. Не вистачає фу
ражу. Зусманович.
За зрив сівби до відповідаль

ности.
С. г. артіль "Соцзмагання" Коротяк- 

ської сільради по-бойовому вийшла на сів 
бу. Але не по-бойовому ставляься керів- 
нткт до роботи. Гашенко П. —організатор 
праці п'яний з'являється на наради та не
правильно розподіляє робітничу силу. Ко- 
мірник Шкварець М. пиячить день і ніч.

Коли треба одержувати посівматеріял, 
то доводиться робітникам зривати замки, бо 
комірника з собаками не знайдеш.

Треба п'яниць за врив весняної сівби 
притягти до відповідальности.

Комсомолець.

першетравневе свято—свято між- 
народньої солидарности трудя

щих повинно перетворитися на ла
вах колгоспних у великий вироб
ничий похід за закінчення посіву 
й за завершення суцільної колек- 
тивізації та ліквідації на її базі 
куркуля, як кЛАСИ.

•

Відозву, що її надіслали робіт
ники Берліну до наших кол

госпників справляє сильне вражен
ня. Колгоспники обіцяють німець
ким робітникам, що й вони по-бойо
вому відзначатимуть велике мжна- 
родне свято, розгортаючи якнай-

ширше соціалістичне змагання й 
ударництво, залучаючи нові тисячі 
ударників нового соціалістичного 
життя.

Колгоспи, як от, Лелекківські 
 Високо-Байрацькі, постано

вили крім ударної роботи відраху
вати трудодні та засіяти спеціяльні 
ділянки на користь МОПР'а. Треба 
всім колгоспам Зінов'ївщини, нас- 
лідуючи приклад лелеківських 
і високбайрацьких колгосп- 
ників відзначити першотрав- 
неві свята не тільки ударною 
роботою, але й відрахуванням на 
користь Мопр'а.

Наше палке колгоспне вітання німецьким 
пролетарям.

Ми, колгоспники с.-г. артілі ім'я Паризької комуни, 
Жеванівської сільради, заслухавши відозву німецьких 
пролетарів, які вітають трудящих Радянського Союзу з 
нагоди святкування 1 травня, шлемо палке колгоспне 
вітання німецьким пролетарям, що баряться за визво
лення з під ярма капіталізму Буржуазія, розгубившись 
перед смертю, ще більше лютує, катуючи робітників. 
Сотні тисяч кращих пролетарів у тюрмах, мільйони ро- 
бітників—безробітні.

Ми, колгоспники, висловлюємо найрішучіший про- 
тест проти насильства над робітниками й обіцяємо про
летарям Німеччини піднести прапори організованої соці
алістичної праці, щоб вчасно й по-бойовому замінити 
роботу по посіву ранніх і пізніх культур. Хай живе рево- 
люційна боротба німецьких пролетарів!

Від ім'я 63 колгоспників—осніговський.
На честь міжнарод- 

ньої солідарности
трудящих...

В Лелеківських колгоспах ім’я 
1 Серпня, Буденого, 1 Травня на по
лі було зачитано листа від німецьких 
робітників. На знак міжнародньої со- 

Ілідарности з німецькими робітни
ками, колгоспники одноголосно схва
лили:—в день 1 травня засіяти кож
ній бригаді по 1 га на користь Мопр'а, 
всього 7 га.

Інші колгоспи, наслідуйте наш при
клад.

Плавський.

Трудодні за перше 
травня—на обороно- 
спроможність країни.

Високі Байраки, 29 квітня. 
Колгоспники артілі ім'я Дем'я-
на Бідного ухвалила першого 
травня працювати по ударному. 
Всі трудодні за перше травня 
відрахувати на посилення обо- 
роноспроможности нашої країни. 
Колгоспнки викликають наслі
дувати їх приклад всі артілі 
Зінов'єщини й в першу чергу 
Високо-Байрацькоїї сільради 

Карман.

ПОЛЬОВІ ГАЗЕТИ НА ОГЛЯДІ.
Газета с.-г. артілі «Маяк» (Тарасівка, с -г. артілі "Червоний орач» (Олександрівка, 

Черняхівської сільради), с.-г. артілі „Комінтерн" (Грузьке).
у Польовка с.-г. артілі "Маяк" 

змістовна й відбиває виробни-
чі процеси бригади. Заповнена 
газета дописами, в яких можна по 
 бачити, як бригада бореться за ви- 
копання своїх завдань. В розділі 
 "Показники нашого ударництва» 
газета підбиває підсумки роботі 

) бригади № 2 за день.
Газета показує конкретних вину

ватців у промахах в роботі. Так. 
про Данільченка Ілька написано, 
що «замість привезти коням ярої 
полови Данильченко замішав гнилої 
озимої. Обмішка витрачена, а коні 
голодні». Далі: "Заїкін Микита з 
дряпаками заїхав у болото, зaгpy- 
зив коні, прогаяв сам пів дня й 
дякуючи йому прогуляли люди». 
В розділі «Виробничі неполадки» 
газета криє бригадира першої бри- 
гади, «який не прислухається до 
голосу польовода й колгоспників, у 
наслідок чого 21 квітня недовико
нано на 6 га пляна по волочінню».

В номері другому газета 3 і 4-ї 
бригади теж конкретно показує, як 
виконано норми бригадою 2 хто 
вів перед. Водночас підстьогув трак- 
гористів, які працюють волячими 
темпами й зменшують норми. Га-

зета також застерігає проти змен- 
шення якости.
 В розділі «Загальні неполадки» 
газета вказує на неполадки, що 

- гальмують ударну роботу, зупиняє 
і увагу читача на зобов'язаннях по 
 соціалістичному змаганню й при- 
діляв серйозну увагу недбайливому 
догляду за худобою і реманентом.

Основні недоліки газети: одна 
 газета обслуговує дві бригади. В 
, деяких розділах (як культробота) 
описується, ЩО зроблене , а не  
як робилося.

Загалом , газета справляє гарне 
враження. На неї слід рівня
тися іншим газетам.

Газета артілі "Червоний Орач" 
повна протилежність газеті артілі 
«Маяк». Но всі розділи заповню
ються. В розділі Показники на
шого ударництва» показано кіль
кісне виконання завдання, але не 
в абсолютних цифрах, а в відсот- 
ках. Заповнено лише чорний і чер
воний списки, а решта розділів 
порожня. Очевидно газету робили 
аби заповнити і, очевидно, її не 
читали бригаді, бо читати не було 
чого. Треба артілі "Червоний

Орач» виправити помилки й 
газету перетворити на бойовй 
орган бригади. Зробити це слід 
зараз  же. * **

До 25 квітня по бригадах Груз- 
чанської с.-г. артілі "КОМІНТерН"  
випущено 26 чисел польових газет, 
За винятком газет другої бригади 
другого району, першої бригади 
другого ранову, шостої бригади дру
гого району решта газет не від
повідає будь яким найелемен
тарнішим вимогам поставленим 
перед польовими газетами. По- 
більшости розділи в газетах не всі 
заповнені. Газети складались не 
для свого бригадного читача,
а для посилки. Газети не відби
вають виробничих процесів, мало 
конкретних фактів, мало вказівок, 
пропозицій. Отже треба редко-  
легіям польових газет, прав- 
лінню артілі мобілізувати культ- 
актив до виправлення помилок 
і випуску таких газет, щоб від
бивали, показували й організовували 
колгоспну масу на виконання ви
робничих завдань, тим більше, що 
Грузчанська артіль вийшла в поле 
з запізненням. ІМО.

Змагаємось, щоб до 
1 травня закінчити 

сівбу.
27 квітня Калинівська ар

тіль «Червоний прапор» у 
наслідок ударної роботи закін
чила посів ранніх культур, з 
перебільшенням на 44 га 
Всього посіяно 338 га. В ос- 
новному сівба по артілі «Чер
воний прапор» до 1-го травня 
буде закінчена.

Також закінчили сівбу ран
ніх і почали сіяти пізні с.-г. 
артілі: ім‘я Калініна, Будено- 
го, Ворошилова.

Всі артілі змагаються, щоб 
до 1-го травня в основному 
закінчити сівбу.

В. Вовченко.

 «НЕПОБЄдІМІ БРИГАДИ".
25 квітня с г. артіль "Вільна 

сім'я" Кгаївської сільради закінчила 
посів ранніх культур. 26 квітня в не- 
ділю бригади працювали по-ударно
му аби до 1 травня закінчити в ос
новному сівбу пізніх культур. Веде  
перед у змаганні бригада Літвінова
К., за нею Каташинського О. Ці дві 
бригади називаються у нас «непобє- 
дімими бригадами". Не відстають та
кож бригади Баркаря І. та Брайчен- 
ка І. Всі бригади, перевищують свої 
завдання до 145 відс.
 Щодня зростають лави ударників. 
Старий колгоспник Катериніч П., Хо- 
менко С., Котажинський О. Катери- 
ніч В. й інші об'явили себе ударни- 
ками на всю сівбу. Щодня виходить 
польова газета.

треба відзначите, що культурні си- 
ли села, зокрема вчителі — ще жод-
ного разу не були в бригадах і не 
допомагають розгорнути культурну 
роботу.

Хвиля.
"Культурна революція" ВЕДЕ ПЕРЕД.

АДЖАМКА, 28. (Телефоном). Засів 
ранніх ярих закінчили, такі артілі 
Культурна революція, Перемога, ХІІ і 
жовтень, ІІІ-й рік п'ятирічки.

Ударник ланів ім'я Косіора, ім’я 
Дзержинського, Правда, та ІІ-й зльот 
колгоспів.

Культурна революція до 1 травня 
закінчує в цілому засів кампанію.

В артілі ім’я Леніна є прориви по 
нині другого виробничого осередку. 
Для ліквідування прориву колгосп 
ники ухвалили першого та другого 
травня працювати по ударному.

Дахно.

Притягти до відповідальности 
за переслідування сЕлЬкора. 

23 квітня в Обознівці була пе- 
реїзна газета «Штурм ланів», яка 
цього числа випустила газету.

В газеті було вміщено дописа 
селькора «Свій» під назвою: «Вда- 
рити по таких керівниках» Дописувач 
писав, що голова артілі «Новий 
світ» Безлатній І., секретар сільра
ди Шиптенко та вчитель Коробов 
у перший день виходу в поле за
мість керувати роботою—влашту
вали п'янку.

Голова, правління колгоспу, Без- 
латній напався на селькора Журав- 
ленка П. з лайкою «Бузотьор, бан-

дит, вигнати тебе к чорту, це все 
 ти понаписував.

Голова замість виправити свои 
хиби, заходився прилюдно дискре- 
дитувати селькора. 

Таке ставлення й залякування 
селькорів спричинилось до того, ще 
селькорівські кадри вербуються ДО-  

 сить кволо. Так, польову газету
доводиться лише робити двом чоло
вікам.

Ми вимагаємо від прокуратури 
негайно вжити відповідних заходів 
розслідувати цю справу й притяг
ти Безхатнього за зажим самокри-  
тики Й дискредитацію селькорів до  
відповідальности. 1



БОЙОВИЙ ПЕРШОТРАВНЕвИЙ ОГЛЯД МЕХАНІЗМІВ.

ВАРСТАТИ НАША ЗБРОЯ
Чи правильно робить майстер Шлейфер?

скарги перекваліфікантки.
16 квітня мене послали 

працювати до механіч
ного цеху № 3 на ро
боту бормашиніста. Пра
цювати добре я ще не 
могла, бо тільки вчуся. 
Тому мені доводилися 
часто звертатися до май
стра Шлейфера за пора

дами.
Тов. Шлейфер,замість 

дати мені добру пораду 
ставиться до мене грубо 
та нічому не вчить. Не 
дивно, що наслідком та
кого «вчення» я не можу 
як слід поводитися з вар 
статами та струментом.

КОЖЕН ІЗ НАС
НИНІ САЛДАТ.

Відгуки на допис т. Пересуньмо.

Позов механізмів ковальського.
Вимагаємо лябораторної аналызи матеріялу.

Багато балакають про те, що кузня основ
ного заводу "Червоної Зорі" особливо спричиня
ється до  не виконання виробничої програми. В га
зеті "Соцнаступ" було вміщено статтю тов. Пе- 
ресунька про поламку устаткування. На цю статтю 
треба звернути найсерйознішу увагу.

Поряд цього треба дещо сказати й про якість 
матеріялу, що значну ролю відограє підчас вико- 
нання виробничої програми.

 Ми мали тривожні сигнали щодо якости  на
шої продукції з Адигейського радгоспу та бага
тьох колгоспів.

Що відбивається на якості нашої продукції?
На сьогодні 50 відс. металю, що ми його об- 

робляємо—криця ББ. Про це всі знають, але всі 
мовчать. Підчас первісної обробки металю маємо 
таку картину, що ножі на німецьких гнітилах у 
заготовному цесі хутко псуються, верстати ви
ходять з ладу, а цим самим ускладняються ро
боти струментального, який не може виконати 
навіть поточний ремонт.

Відрізана деталь переходить до кузні й тут

вона йде на холодну обробку, тому що кузня не 
знає, що металь дуже міцний. Наслідком цього 
псується варстат. Через те багато робіт переве
дено на гарячу обробну, щоб не псувалися вар- 
стати.

Приплодом на зубчатці 2138 вибув з ладу 
«Блис», на якому лопнула муфта підйому і упор-
ту. Оце гнітило вже 11 днів ремонтується, а від 
цього величезні збитки державі.

Вся наша громадськість говорить про зни
ження собівартости про раціоналізацію, а в нас 
маємо навпаки, замість холодної обробки 30 відс. 
доводиться переводити на гарячу й цим самим 
витрачаємо більше палива.

18 квітня попсувалися через  міцний матеріял 
три бульдозера, кулаки 2102 і С 313 загинались 
на холодну обробку й тепер кузня штампує гаря
чою обробкою.

1 травня, в день всесоюзного огляду вар- 
статів треба якнайсерйознійшу увагу звернути на 
наш цех та ліквідувати осі ці неполадки.

М. Щербаков.

Декада боротьби за ФЗУ.

Лист комсомольців ФЗУ "Червоної 3opl".
чи дадуть нам змогу вчитися.

ФЗУ «Червоної Зорі» за 1930 рік 
зросла з 233 до 1120 чоловіка. А чи 
поширилась школа територіяльно. 
чи збільшилось там устаткування? 
Треба одверто сказати:

— Ні.
Напочатку 1930 року, коли школа 

почала хутко зростати повстало пи
тання про збудування нового примі
щення для кляс, про збільшення 
устаткування, особливо токарських 
варстатів.

ження, заводоуправа кілька 
разів зверталася за вказівками 
до центру, але ніякої відповіді 
ми не дістали й на сьогодні не 
маємо.

ФЗУ залишається й на 1931 рік у 
14 невеликих кімнатах, що зовсім не 
пристосовані під кляси. Неможна 
отож сидіти поклавши руки та че
кати поки заводоуправа разом з 
Союзсельмашом нагадають розпо
чати будівництво, що його було ще 
затверджено у вересні минулого ро- 
кУ.Треба раз назавжди примусити 
господарчі організації серйозніше 
поставитись до цього питання. Ад- 
жеж наказ т. Орджонікідзе по ВРНГ 
СРСР стосується й до нашої школи 
ФЗУ.

Комсомольський осередок 
ФЗУ "Червоної Зорі».

Було опрацьовано проекта, 
складено кошторис, але коли 
школа послала Союзсельмашу 
в Москву на затвердження цей 
которис, то було вирішено зо
всім не розглядати проекта, а 
переробити його з тим, щоб 
збільшити вартість нового бу
дівництва з 450.00о до 1200 000 
карб. Діставши таке розпоряд-

Рівняйтеся на механічний 3
 Перша бригада що уклала умову.

Комунка ім'я VІІІ з’їзду ЛКСМУ, що працює в механічному 
№3 наближається до справжніх форм соціалістичної праці. Вона стає 
за приклад для всього цеху. Вже сьогодні комунка перейшла на уперту 
планову роботу й перша на "Червоній Зорі" сприйняла 
госпрозрахунок, уклавши угоду з начальником цеху.

— Ми зобов'язуємося, пишуть у цій умові т.т. Жданов, Іва- 
ЩенКо, Петренко, Житомирський та Грицук, виконати покладену 
на нас норму виробітку 120 кружальних лемешів. Дати лемеші 
доброякісні, працювати над раціоналізацією, щоб збільшити інтенсив
ність праці.

Адміністрація в свою чергу зобов'язалася приставляти до робо
чого місця деталі належної якости.

Комунка здійснює госпрозрахунок, черга за всіма бригадами 
заводу "Червона Зоря" та всіх підприємствах міста.

Я. Мацієвич.

Хропаченкова—ударниця 
механічно-слюсарно-збірного

Конвеєр... метушні та 
аварій.

В тракторному цесі № 2 "Чер- 
воної зорі" погано поводяться з 
варстатами. Виробничі наради вже 
кілька разів обговорювали питання 
про ремонтування варстатів, але 
наслідків ЖОДНИХ. Варстати по
ламані, кожен раз вони сходять з 
рейок.

Не гаразд також і з струментом. 
На конвеєрі нема досить молотків 
та бормашин. Одна бормашина об
слуговує дві зміни, а цього, ясна 
річ, цілком недосить. Крім цього, 
немає точила й робітникам раз-у 
раз доводиться бігати на четвертий 
поверх обточувати свій струмент.

Робкорівська бригада: Хейнсон, 
Вернік, Будак, Мільштейн Бах- 
мат.
Чи не накажете гнітило 
здати до утильзбору?

В деревообробному цесі вже 
понад 7 місяців лежить кле - 
пальне гнітило, а ремонтно- 
струментальний цех його не 
бере.

Невже це гнітило вже не 
пригідне? Це треба неодмінної 
перевірити.

Грохольський, Зануда.

З одною пилою—не впоратися.
На циркульвій пилі в ремонтно-струменнткльному цесіроблять деталі, як для ремонтного 

цеху, так і для струмен-

тального й кузні. Крім того, на цій же пилі виробляють на-піввісі для  сівалок.Але 
лихо в тому, що ця пила тільки одна й як будьщов ній поламається, торемонт через недбайливість цехової 

адміністрації триває довгий час. 
як запасна, або хоча б наробити запасні сигменти до неї. Робітник

Коли-ж встанов
лять пилесмоки?

В механічному №3 є 
10 точил, але всі без вен
тиляції. Робітникам до
водиться дихати пилю
гою і ніхто на це не зва
жає, Вже не раз заявля- 
ли адміністрації та ні
чого не допомагає.

ДВОХТИЖНЕВИК ВТЯГНЕНИЙ ІНВАЛІДІВ 
ДО РОБОТИ НА ВИРОБНИЦТВІ.

Швидкі темпи соціалістичного 
будівництва і повна ліквідація без
робіття в нашій країні вимагають 
додаткової кваліфікованої робітничої 
сили для всіх галузів переднього 
господарства.

Йдучі на зустріч бажанням інва- 
лідів праці та війни взяти активну 
участь в соціалістичному будівниц
тві, в справі підготовці та 
перепідготовці робіт
ничих кадрів для всього народнього 
господарства СРСР. НКП вирішив, 
притягнути за добровільною згодою 
кожного інваліда для роботи па 
виробництвах та установах, для чо
го всі, хто бажає робити, зверта
ються безпосередньо до управління 
підготовки та постачання кадрів, 
де інвалідів оглядають у спеціяль- 
них комісіях по медогляду та про
фесійному відбору. Тих, кого виз- 
нають здатними до роботи, УППР 
реєструє.
При перевірці здатности інваліда

до роботи комісія визнає можли
вість використання його: а) для 
підготовки робітничих кадрів, б) по 
його останній професії; в) на неква- 
ліфікованій легкій фізичній праці.

Для сприяння УППР щодо про
ведення в життя 2-х тижневика по 
влаштуванню іпвалідів на роботу, 
міськстрахкасою на загальних збо
рах інвалідів, було поіформовано 
про постанову НКП та обрано спе- 
ціяльну комісію з іпвалідів, яка вже 
має контакт з УППР, щодо відбору 
та надсилку інвалідів на роботу.

УППІР вкупі з комісією провадить 
особливій облік інвалідів, яких на
діслано до роботи, за вимогами ін- 
струкції.

Друга постанова НКП надає ве
ликі пільги інвалідам, що працю
ють по наймах, а саме: незалежно 
від розміру зарплатні-кваліфіковані 
робітники, ЩО працюють інструк- 
торами на виробництві по підготовці 
робітничих кадрів та в школах 
ФЗУ, викладачі по підготовці кад-

рів в учбових закладах та взагалі 
робітники дефіцитних професій ма
ють право одержувать в міськстрах- 
касі—75 відс. належної їм пенсії. 
Інші робітники та службовці—50 відс 

Наші гасла сьогоднішнього дня: 
1) Здорових робітників на легких 

роботах замінити інвалідами.
2) Інвалід, який не йде на ро

боту—дезертир праці.
 3) Господарники, надайте легку 
роботу інвалідам.

4) УППР -перевір правильність роз- 
поділу кадрів для заміни на виро- 
ництві та установах робітників на 
легких роботах—інвалідами.

5) Майстерні—для підготовки та 
перепідготовки інвалідів-пенсіонерів.

6) Інваліде, ти повинен взяти 
активну участь в справі соціяліс- 
тичного будівництва країни, в спра
ві підготовки та перепідготовки ро
бітничих кадрів.

С. Токарьов.

Бригадире, ти винен.
Бригадир слюсарів з ремон

ту ковальського цехи т. Коб- 
Ченко замовляє допоміжному 
цеху різні деталі, потрібні для 
устаткування, визначаючи 
неправильні розміри. Це спри- 
чиняє різні неприємності й 
зле позначаються на роботі. 
Вимагаємо уважного ставлення 
до замовлень

Плутанина з марками 
металю.

Підчас огляду варстатів та стру- 
менту треба особливу увагу приді
лити нашому заготовному цеху, я 
первісному цеху по обробці ме-- 
талю.

Треба відзначити, що Снаббаза 
постачає нам недоброякісний 
матеріал, а від цього псуються 
варстати, ламається струмент. За
мість заліза Снаббаза часто-густо 
дає нам крицю. Для виробки на- 
піввісів дають надто міцну крицю. 
Це спричинилося до поламки ножів 
та до дводенного перестою гнітила.

На мою думку підчас огляду ко- 
жен робітник повинен пильно пере- 
вірити свій варстат. Скорик.

Дивіться на тих, хто 
псує варстати.

На інкубаторно-механічному  
заводі погано ставляться до устат
кування та до струменту.

З вини робітника Поліщука, що 
працював на гнітилі було поставлено 
пуансон на бік, а черев це полама
но зовсім бік гнітила. Цілих три 
тижні після цього довелося ремон
тувати його.

 Бормашиністи Некрасова та 
Проков'єва часто ламають сверд
ла й щоб це не викривати ховають 
їх в кишеню.

Треба ще відзначити неуважне 
ставлення до варстатів з боку то
карів Волченка та Знайдера, 
які погано доглядають за своїми 
варстатами й через це вони псуються. 

Наслідком такого ставлення 
в нас на 30 варстатів стоять 
спеціально 10 слюсарів для 
ремонту, бо майже кожен день 
або через день ремонтують 
той чи інший варстат.

Бахмутський.



ПЕРШЕ ТРАВНЯ-БОЙОВЕ СВЯТО 
МІЛЬЙОНІВ ТРУДЯЩИХ 

РОБІТНИКИ ЗІНОВ'ЇВСЬКОГО!
ДЕМОНСТРУЙТЕ СВОЮ ГОТОВІСТЬ ДО БОРОТЬБИ ЗА 
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТРЕТЬОГО ВИРІШАЛЬНОГО.

Виріж і збережи.

Порядок переведення першотравневої  
демонстрації по місту.

Для того, щоб взяти участь у 
першотравневій демонстрації, всі ор
ганізації, установи та школи збира
ються біля призначених місць рівно 
об 8 год. ранку, звідкіль за поданим 
нижче маршрутом йдуть до місця 
мітингу, що відбудеться на майдані, 
що біля нового базару об 10 годин 
ранку.

Коли прийдуть організації та ро
бітники установ, на майдан, керів
ник колони звертається до комен
данта майдану т. СІДенко (Кавшкола) 
і за його вказівками розташовує ко
лону на майдані.

УВАГА: Кожна організація і уч
бові заклади виділяють керівника 
колони, що відповідає за порядок 
руху та своєчасне прибуття до 
місця мітингу. Керівника треба 
виділити сьогодні. Нарада яких 
відбудеться 30 квітни об 5 г. дня 
на майдані.
ПОРЯДОК ЗБОРУ ТА РУХУ 

ТАКИЙ.
Військові частини за визначеними 

ними маршрутами йдуть до місця 
параду та мітингу окремими коло
нами.

1 КОЛОНА:—Робітники підприємств 
«Червона Зоря", залізниці, фабрика- 
кухня, робітком колійної станції май
стерні авіяпарку, комбінованих цехів 
№№ 1 та 2, ЗРЕС’у, тракторної ба
зи, «Більшовик"—збираються біля 
заводу «Червона Зоря» (театр), звід
тіль рушають до місця мітингу по 
Кавалерійській вулиці, Леніна, Іва- 
новською на майдан.

Нач. загальної колони т. Іванцов
2 КОЛОНА—Робітники інкубаторно

го заводу, ГК металістів дрібних 
підприємств—збираються біля інку
баторного заводу, звідтіль по вул. 
Калініна йдуть до Шевченківської і 
Шевченківською до Іванівської, Іва- 
нівською на майдан.

Начальник колони т, Малий.
3 КОЛОНА—Робітники харчової про- 

мисловости збираються біля своїх 
підприємств, звідтіль рушають до 
клюбу харчовиків по вулиці Компа
нійця. Біля клюбу організовується 
єдина колона, звідтіль рушає на 
майдан по вулиці К. Маркса до Олек- 
сіївської, Олексієвською на майдан

Начальник колони т. Прохоренко
4 КОЛОНА—Колона спілки медсан- 

праці збирається біля центральної 
полікліники з усіх установ, звідкіль 
рушає до місця мітингу по вулиці 
К. Маркса до Олексіївської звідтіль 
на майдан.

Начальник колони т. Сліпченко.

5 КОЛОнА—Колона робітників коо- 
перації та держторгівлі збирається  
біля МК ЦРК, звідтіль рушає до 
місця мітингу по вулиці К. Маркса,: 
Темірязева, Калініна, Шевченко повз 
ІНО на майдан.

Начальники колони т. т. 
Тамбовцев, Бучинський.

6 КОЛОНА—Робітники транспорту 
«Союзтранс», «Вукоптранс», друкарі 
—збираються біля клюбу місцтран, де 
утворюють єдину колону і рушають 
до місця мітингу вул. Темірязева, Іва- 
нівською на майдан.

Начальники колони т. т. 
Каневський, Гопьдфельд.

7 КОЛОНА—Робітники держустанов 
та фінансові збираються біля міськ
ради (Радянський провулок), звідтіль
рушають по Московській вулиці до 

' вулиці К. Маркса, вулицею К. Маркса 
до Алексіівської а звідтіль на майдан. 

Начальники колони т. т. 
Донченко, Алексеев.

8 КОЛОНА—Робітники будівельники, 
фабрика ДО, гудзикарня, цегельня, 
толева ф-ка—збираються біля своїх 
підприємств, звідтіль направляються 
до міжспілкового клюбу, в дворі клю
бу організовують єдину колону, звід
кіль рушають по вулиці Леніна до 
Театральної, Театральною повз ІНО 
на майдан.

Начальники колони т. т. 
Мирошниченко, Козлов.

9 КОЛОНА—ТСО організовує окре- 
му колону з червоних партизан,стрі- 
лецьких гуртків та комсомольських 
батальйонів. Місце організації—мі
ськрада, Радянський провулок, звід
тіль рушають по вулицях Леніна 
К. Маркса до Олексіївської, а звід
тіль на майдан.

Начальники колони т. т.
Семенов, Решілов, Прилуцький

10 КОЛОНА-ВиШ’і та технікуми 
та автомоторна школа, крім школи 
ФЗУ «Червоної Зорі» збираються 
біля своїх учбових установ, звідкіль 
прямують до інституту соціяльного 
виховання, вибирають найкоротший 
маршрут, там-же організовують єди
ну колону з усіх учбових установ і 
звідтіль рушають до місця мітингу.

Нач. колони т. ГуДЗЕНКо
11 КОЛОНА—Учні всіх шкіл міста 

7-річок, 7, 6 та 5 груп збираються 
біля ЦДК по вулиці К. Маркса, звід
кіль направляються до місця мітингу 
до Олексіївської на майдан.

Начальник колони т. Захаров.
12 КОЛОНА—Робітники Зіншвей- 

прому та ГК кравців, панчошка фаб_

рика, миловарений завод, спілки МТС, 
тваринництва, ГК хатробітниць сп. 
нархарч, збирається біля швейпрому, і 
звідкіль колона рушає по вулиці Ле- 
ніна до Олексіївської, та Олексієв- 
ського до місця мітингу. 

Начальник колони т. Хазін
13 КОЛОНА—Товариство ЛН орга- 

нізовує окрему колону з учнів шкіл 
ЛН на вул. К. Маркса, ЦДК, звідкіль 
рушає до місця мітингу по вулиці 
Шевченка до Іванівської повз Но- 
вого базару на майдан.

Нач. колони тов. Чарін

14 КОЛОНА—Художні гуртки ВСІХ 
місцевих клюбів та культустанов, 
спілка робітників мистецтва—збира
ються по своїх установах, звідкіль 
рушають до клюбу металістів, на Ін- 
гульській вулиці організовують єди
ну колону, до них приєднуються 
МОПР та Т-во безвірників і звідтіль 
рушають до місця мітингу по вулиці 
Леніна, Калініна, Шевченко—на май
дан.

Начальники колони т. т. 
Нудельман та Сікан

Увага. По всіх питаннях звя- 
заних з проведенням свят зверта
тись до т. Сіденка (Кавшкола тел. 
144), Жарікової (МПК тел. 263), 
Рябухи (МРПС тел. 12). Евдоки- 
мова (М. Р. тел. 112). 

Виконаємо свое зобов'язання
ПЕРЕД МІЖНАРОДНІМ ПРОЛЕТАРІАТОМ.

 Сотні й тисячі робітників кинуто 
в капіталістичні в'язниці, численна 
кількість дітей політв'язнів зали- 
шаються зоВСІМ без засобів існу
вання та засуджені на голодну 
смерть. Отже наш обов'язок допо
могти політв'язням і їхнім дітям. 
Всесоюзна організація МОПР вирі- 
шила організувати дитячі будинки 
для дітей політв'язнів та політка
торжан.

Цю ініціативу повинні підтри
мати всі трудящі Зінов'ївщини, Для 
цього в дні Першого Травня буде 
проведено вбір коштів ва допомогу 
дітям політв'язнів. Збирання кош- 
тів провадитиметься виключно через 
підписні листи, що їх розповсю
дить по осередках міський комітет 
МОПР'у. Збір повинен провадитися 
виключно на добровільних засадах.

Ясна річ, що кожен свідомий тру
дящий зрозумів, яке велике полі
тичне значіння мав організація бу
динку для дітей політв'язнів і внесе 
свою частку, пам'ятаючи, що вія 
цим допомагає справі революції і 
визволення пролетаріату всього 
світу.

Міський комітет МОПР'у разом з 
активом одностайно підтримав про
позицію голови МК МОПР'у тов. 
Ніколаєва про встановлення кон- 
трольної цифри для всього Зі- 
нов'ївського района 15.000 кар
бованців

Ударною роботою всіх мопрів- 
ських осередків за активної участи 
трудящих мас  виконаємо свій зо- 
бов'язок перед міжнароднім проле- 
таріятом.
 В. Гамус.

Три відремонтованих паротяги—травню.
 Робітники й службовці дела 
станції ЗІНов'ївСЬке, взялися 
одремонтувати один паротяг у 
вихідні дні в подарунок 1-му 
травню. Комсомольці депа й 
станції—теж відремонтували 
один паротяг. Не відстали й 
члени ТСО і теж схвалили від
ремонтувати 1 паротяг. Отже

Зінов'ївське депо на честь 1-го 
травня дасть 3 відремонтова- 
ні паротяги.

Решта робітників і службов- 
ців станції постановили свої 
вихідні дні вбрати з шляхів 
сміття й шлак, щоб до 1-го 
травня станція була причепу- 
рена. Пагул.

НАСЛІДуЙТЕ Наш приклад.
У відповідь на листа робітників 

Берліна слухачі ВРУ внесли 200 крб. 
на користь Мопр'а.

Викликаємо всі учбові заклади Зі- 
нов'ївського наслідувати наш при
клад. Студком.

Повідомлення.
29 квітня, об 6 год. вечора в кабінеті 

партроботи МПК відбудуться заняття семі
нару секретарів партосередків. Тема заняття 
—нові форми партроботи.

НАКАЗ № 2 
по  Зінов'ївській міській раді ТСО-Авіяхему, ВІД 28 квІТнЯ 

1931 року.
§ 1.

1-го травня призначається збір уч- 
бово-муштрових одиниць, учбових 
пунктів й гуртків військових знань 
при осередках ТСО-Авіяхему для 
участи в параді.
 § 2.

Начальникам учбових пунктів, вій
ськовим керівникам КВЗ міськосе- 
редків ТСО-Авіяхему прибути зі свої
ми підвідділами одягненими в кара
ульну уніформу зі зброєю—1 травня 
на 8 годин ранку до будинку місце
вої ради ТСО-Авіяхему (вул. Карла 
Маркса 15). і

§ 3.
Начальникам учбових пунктів під

порядкувати всі учбово-муштрові оди
ниці КВЗ за виробничим принципом  
і провести формування учбових за- 
гонів що увійдуть до збірного заго- 
ну й закінчити це до 1 травня на 9 
годин ранку.

§ 4.
Начальникам учбових пунктів 2-го  

травня на 10 годин ранку прибути 
зі своїма підвідділами на пляц, коло  
пам’ятника Леніна, для участи в  
спортивних виступах.

НАКАЗ № 7 
по штурмовому батальйону при 

 МІСЬКІЙ раді
29 квітня 1931 року

м. Зінов'ївське. 
§ 1.

29 квітня призначається збор штур 
мового батальйону червоних партизан, 

червоногвардійців та червонопрапор- 
ців м. Зінов'ївського для підготовки 

до міжнароднього свята—1 травня.
 § 2.

Всім червоним партизанам, чер- 
 воногвардійціям, червонопрапорцям і 
 штурмового батальйону наказую при
бути 29 квітня об 6 год. вечора до 
будинку міської ради.
 Начальник штабу Семенов

§ 5.
Командування зведенням загоном 

покладається на військового керів
ника міської ради ТСО-Авіяхему тов. 
Семенова.

Відповідальний секретар міськради 
ТСО-Прилуцький.

Військовий керівник—Семенов.
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ПОСТАНОВА
ЗІНОВ'їВсЬКОї МІСЬКРАДИ з 28-IV 1931 РОКУ

ПРО ЄДИНИЙ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРЧИЙ ПОДАТОК
На підставі постанови про єдиний сільсько-господарчий податок, затвердженої ЦВК та 

РНК СРСР з 29 березня 1931 року й постанови РНК УСРР з 14 квітня 1931 року встановити 
нижченаведений порядок переведення єдиного сільсько-господарчого податку на терені 
Зінов'ївського міста—району на 1931 рік.

ЄДИНИМ С.-Г. ПОДАТКОМ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ:
§1

а) колективні господарства (с. г. 
комуни, артілі, товариства спільної 
обробки землі та промколгоспи);

б) неусуспільнену частину гос
подарства колгоспників;

в) одноосібні селянські господар- 
ства.

§ 2.
ОПОДАТКУВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ 

ГОСПОДАРСТВ.
1. Колективні господарства опо

датковується за валовим прибутком, 
що його визначається на підставі 
річного звіту, за податковий 1931 
рік з виключенням з валового при
бутку:

§ 3.
ПІЛЬГИ КОЛГОСПАМ.

1. В колективних господарствах 
зовсім звільняється від оподатку
вання:

а) вся худоба;
б) весь приріст засівних площ 

проти 1936 року й знов зорані ці
лини й залежні землі;

в) засіви цукрового буряку;
г) площі, що наново зняті під 

городи, й під плантації жовтого 
тютюну й махорки в 1930-31 р.

д) прибутки від птахівництва й 
бджільництва.

2. Знижується до розмірів при
бутку зернових культур по таких 
культурах:

а) сіяних трав та кормових кор- 
неплодів;

б) бавовни, сої сояшника, тютюну, 
махорки, кенафи, кенідра, клещо- 
вини, насінників, бобових рослин, 
кукурудзи;

в) городів, садків, виноградників, 
ягодних, насаджень.

3. Колгоспи, що виконують пла
нові виробничі завдання по висіву, 
обробіткові й уборці врожаю, одер
жують зНИЖку В розмірі 10 ВІДС. з 
суми вирахованого окладу податку.

4. Маломіцні колгоспи, в яких 
весь валовий прибуток не переви
щує 60 крб. на їдця, цілком звіль
няється від податку.

Увага: В окремих випадках 
міська податкова комісія звільняє 
від с. г. п датку за маломіцністю 
також і колгоспи за валовим 
прибутком понад 60 крб., але не 
більше як 75 крб, на їдця.

5. При оподаткуванні колгоспів 
робиться знижка на 75 відс. з ва
лового прибутку від землі, яку пе
редали колгоспові ті його члени, 
що їх в 1930 році звільнено від 
с. г. податку як маломіцні одноо
сібники.

6. При вирахуванні податку на 
кОЛГОСПИ, дО Складу яких входять 
військові та інші особи, а також 
прийняті до колгоспів вихо
ванці дитбудинків та круглі сироти, 
що їх перелічено в п. 7 § 10 цієї 
постанови з валового прибутку ви
ключається прибуток, що припадає 
на цих членів колгоспу.

7. Колгоспи одержують пільги за 
переселення, а також всі інші піль
ги, що їх передбачено законом про 
єдиний с.г. податок на 1931 рік.

8. Для колективних господарств 
встановлюються такі строки сплати 
5.-г. податку:

50 відс.—15 жовтня 1931 р. 
50 відс.—1 грудня 1931 р.
9. Одноосібним господарствам, що 

вступили до колгоспу після обліку 
джерел прибутку 1931 року, пода
ток вираховується як з колгоспни
ків, якщо весь засів передано до 
колгоспу.

а) всіх відрахувань до неподіль
ного й інших громадських фондів.

б) всіх складень з пільг;
в) всіх виробничих видатків на 

нехліборобські підприємства в кол
госпах.

2. Податок вираховується в ко
лективних господарствах за такими 
розмірами:

а) в сільсько-господарчих комун 
та артілів—3 коп. в кожного кар
бованця валового прибутку;

б) з товариств спільного обробітку 
землі (СОЗ)—4 коп. з кожного 
карбованця валового прибутку.

Господарства, що вийшли зі скла
ду колгоспів, оподатковувати як од
ноосібні господарства за тими дже- 

 релами прибутку, що були в госпо
дарстві до вступу в колгосп.

 § 4.
ОПОДАТКУВАННЯ КОЛГОСПНИКІВ.

1. З неусуспільненої частини 
господарств колгоспників податок 
вираховується з прибутку від та
ких джерел:

а) рільництва;
б) луківництво;
в) спеціальних галузей сільського 

господарства;
г) нерільницьких заробітків;
д) прибуток від худоби оподат

ковується лише в господарствах тих 
членів товариств спільного обробіт
ку землі (СОЗ), в яких не усус
пільнено робочу худобу й реманент.

2. Прибуток колгоспників з цих 
джерел визначається таким самим 
порядком, як визначається прибуток  
одноосібних господарств. 

3. При вирахуванні нерільниць- 
ких заробітків колгоспників виклю
чається ту частину, яку відрахову
ється до коштів колгоспу.

4. Коли член колгоспу до часу 
вирахування джерел прибутку за- 
лишив працювати в тих промислах, 
з яких він діставав нерільницький 
заробіток, сільська податкова комі
сія може звільняти цей заробіток 
від оподаткування.

5. Податок з неусуспільнених
 прибутків колгоспників вирахову- 
ється в такому розмірі:

 З перших 50 крб. прибутку на
господарство стягається з кожного

 карбованця 4 коп., з решти понад 
50 крб. до 100 крб. на господар

ство стягається 5 коп. з кожного 
карбованця.
 Від 100 крб. до 150 крб.— 8 коп.
 " 150 » " 200 " —10 "
 " 200 « « 300 « —13 «

« 300  «   400 « —17 «
  400  500  —22>
  500   700  —27 
 700   та вище —30 »

 § 5.
пІЛЬГИ кОЛГОСПНИКАМ.'

1. Колгоспники користуються всі- 
ма пільгами, що їх встановлено 
для одноосібних господарств. Крім 
того, їм надається такі пільги:

а) цілком звільняється від
оподаткування тих колгоспників, 
що їх 1930 року звільнено від 
оподаткування, як маломіцних 
одноосібників;

б) цілком звільняється від 
оподаткування всю худобу в 
господарствах членів с.-г. ко
мун, артілів і тих товариств 
спільного обробітку землі, в 
яких усуспільнено робочу ху
добу й реманент;

в) в господарствах членів тих 
товариств спільного обробітку зеМЛІ, 
в яких робочу худобу й реманент 
не усуспільнено, продуктивну худо
бу (бики, корови, вівці й кози) 
оподатковується за нормами, що їх 
встановлено для одноосібних госпо
дарств, зниженими на половину.

§ 6 
ОПОДАТКУВАННЯ ОДНООСІБНИХ 

ТРУДОВИХ ГОСПОДАРСТВ.
1. В одноосібних господарствах 

податок вираховується з кожного 
окремого господарства від податку з 
таких джерел:

а) рільництва,
б) луківництва,
в) худоби всіх родів, крім сви- 

ней,
г) спеціальних галузей сільсько

го господарства,
д) невільницьких заробітків.

 2. В одноосібних господарствах
прибуток від рільництва вирахову

ються за кількістю всієї рільної 
землі, що є в господарстві за вста
новленими нормами.

3. За спеціальними нормами при
бутковости незалежно від розміру 
площі, оподатковується такі 
спеціяльні галузі сільського 
господарства: городництво, баш
тани, садівництво, виноградництво,
й тютюн.

4. При визначенні прибутку з
худоби враховується: 

а) коні, воли, старше за 4 роки,

б) бики старше за 3 роки,
в) корови після першого оте

лення й яловок старших за 3 роки,
г) овець і кіз, що перезимували.
5. Вік худоби встановлюється з

1 травня 1931 року, а наявність 
на день обліку.

6. По окремих сільрадах району 
встановлюються такі норми прибут- 
ковости, від усіх джерел СІЛЬСЬКОГО 
господарства.

1. Богодарівська ... 40 26           30 24 28 3

2 Водянська .... 40 26 30 24 20 3
3. Доливівська .... 40 26 30 24 28 3
4 Жеванівська .... 40 26 30 24 28 3
5 Коротянська .... 40 26 30 24 28 3
6 Кринечуватська ... 40 26 30 24 28 3
7 Лозоватська .... 40 26 30 24 28 3
8 Нечаївська .... 40 26 30 24 28 3
9 Петрівська .... 40 26 30 24 28 3

10 Першотравенська ... 40 26 30 24 28 3
11 Сасівська , ... 40 26 30 24 28 3
12 Софіївська .... 40 26 30 24 28 3
13 В. Малайська ... 42 26 30 24 28 3
14 Германівська ... 42 26 30 24 28 3
15 Губівська .... 42 26 30 24 28 3
16 Зеленівська .... 42 26 30 24 28 3
17 Калинівська ... 42 26 30 24 28 3
18 Кгаївська .... 42  26 30 24 28 3
19 Клинцівська... 42 26            30            24  28 3 
20 Козирівська .... 42 26 30 24 28 3
21 Карлівська . ... 42 26 30 24 28 3
22 Камишуватська ... 42 26 30 24 28 3
23 Лелеківська .... 42 26 30 24 28 3
24 Мар'ївська .... 42 26 30 24 28 3
25 Масляниківська ... 42 26 30 24 28 3
26 Назарівська .... 42 26 30 24 28 3
27 Обертасівська ... 42 26 30 24 28 3
28 Федосієвська.... 42 26 30 24 28 3
29 Юр'ївська . . 42 26 30 24 28 3
30 Аджамська .... 44 26 30 24 28 3
31 Аннінська .... 44 26 30 24 28 3
32 Бережинська.... 44 26 30 24 28                3
33 В-Байрацька... 44 26 30 24 28 3
34 Веселівська .... 44 26 30 24 28 3
35 Вишнявівсьва ... 44 26 30 24 28 3
36 Грузчансьва .... 44 26 30 24 28 3
37 Іванівська .... 44 26 30 24 28 3
38 Обознівська .... 44 26 30 24 28 3
39 П-Званівсьва ... 44 26 30 24 28 3
40 Покровська .... 44 26 30 24 28 3
41 Ст. Данцігська ... 44 26 30 24 28 3
42 Тарасівська .... 44 26 30 24 28 3
43 Федорівська .... 44 26 30 24 28 3
44 Черняхівська ... 44 26 30 24 28 3
45 Шевченківська ... 44 26 30 24 28 3
46 м. Зінов'ївське ... 45 26 30 24 28 3
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7. Нерільницькі заробітки вира- 
ховуються за час від 1 січня 1930 
року до 31 грудня 1930 рову.

8. Визначаючи прибуток в не- 
хліборобських заробітків до оподат
кованого прибутку включається:

а) заробітню платню працівників, 
що постійно живуть в своєму сіль- 
ському господарстві—розміром 15 
відс.;

б) заробітню платню працівни-

кІВ, що постійно живуть поза своїм  
сільським господарством—розміром 
10 відс.;

в) платню, одержану па вихідних 
промислах за роботу за наймом— 
розміром 20 відс.

г) прибуток з заробітку на ви
хідних промислах не за наймом- 
розміром 40 відс.;

д) прибуток в кустарних, реме-
Продовж. див. на обороті.

І



СНиЦЬКиХ і інших тудових неріль- 
ницьких заробітків без найманих 
робітників—розміром 60 відс.

Увага: Для кооперативних ку
старів і ремесників, що не кори
стуються з найманої праці, вклю
чається до оподаткування 45 
відс. обрахованого прибутку. Цю 
пільгу поширюється лише на тих 
кустарів, що є членами това
риств, які входять до коопера
тивної системи.

е) нетрудові прибутки, які слу
жать за ознаку для оподаткування 
в індивідуальному порядкові, вклю
чається до прибутку, що оподатко- 
вується—розміром 100 відс.

9, Розмір прибутку з кустарних, 
ремесницьких і інших нерільниць- 
ких заробітків (крім заробітної 
платні) визначає для кожного гос
подарства сільська податкова комі 
сія.

§ 7.
ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ МІСЬ-

КОЇ людности.
1. Громадян, що займаються сіль- 

ським господарством на міських 
землях, оподатковується за прибут
ки від сільського господарства, не- 
хліборобських заробітків, крім фур- 
манства, єдиним сільсько-господар
чим податком:

2. Прбутки від фурманства 
оподатковується промисловим та 
прибутковим податком.

3. Громадяни, що живуть у мі
стах і в той же час мають сільсь
ке господарство поза містом, пла- 
тять сільсько-господарський пода
ток з прибутків, що їх одержують 
в сільських місцевостях і за зар
платню.

З інших міських прибутків, крім 
зарплатні, їх оподатковується інши
ми податками нарівні з усією місь- 
кою людністю.

§ 8.
Облік прибутку з тих сільсь- 

ко-господарчих продуктів, що 
їх продають на приватному 
ринку одноосібні господарства, 
які не виконали 
контрактацій-них договорів і завдань за пля- 
новими заготівлями.

1. Прибуток одноосібного госпо
дарства з продажу с.-г. продуктів 
на приватньому ринкові включаєть
ся до прибутку господарства, що 
оподатковуються, якщо продукти 
продавано за цінами, що переви
щують ціни державних, кооператив
них заготовних організацій. Прибу
ток цей визначається за час від по- 
чатку збирання врожаю 1930 року 
до часу обліку за сільсько-госпо
дарським податком на 1931 рік.

2. Не оподатковується прибутків 
в продажу продуктів на приватньо- 
му ринкові:

а) з тих продуктів, щодо яких 
господарств до часу обліку викона
ло свої зобов'язання за контракта
цією й пляновими завданнями;

б) тоді, коли ці прибутки в гос
подарстві не перевищують 75 крб.

3. Прибуток з продажу на при
ватному ринкові включається до 
оподаткованого прибутку з суми, що 
не перевищує 60 ВІДС. ВСЬОГО ОПО- 
датковуємого прибутку господарства, 
відрахованого за нормами. 

4. Розмір прибутків, що йОГО  
одержало господарство з продажу  
сільсько-господарських продуктів на 
приваньому ринкові, визначає сіль- 
ська податкова комісія.

Розмір прибутків, що його визна-  
чала сільська податкова комісія  
затверджується міською податковою 
комісією. 

§ 9.
ПОРЯДОК вирахування подат- 
ку з оДНООСІБНИХ трудових 

ГОСПОДАРСТВ.
З перших 25 крб. стягається по

4 коп. з кожного карбованця.

З решти понад 25 крб. до 100 
крб. стягається до 7 коп. з кож
ного карбованця.
З решти понад 100 крб. до 150 
крб. стягається до 10 кОП. з кож- 
ного карбованця;
З решти понад 150 крб. до 200 
крб. стягається по 15 коп. з кож- 
ного карбованця;

З решти понад 200 крб. до 250 
крб. стягається 20 коп. з кожного 
карбованця;

З решти понад 250 крб. до 300 
крб. стягається по 22 коп. з кож
ного карбованця;

З решти понад 300 крб. до 400 
 крб. стягається по 25 коп. в кож- 
 ного карбованця;

З решти понад 400 крб. до 600 
 крб. стягається по 28 коп. З кож
ного карбованця;

З решти понад 600 крб. стяга
ється по 30 коп. з кожного кар
бованця.

§ 10.
ПІЛЬГИ ОДНООСІБНИМ ГОСПО- 

ДАРСТВАМ.
1. Бідняцькі господарства звіль

няються від оподаткування цілком 
або частково за постановами сіль
ських податкових комісій.

2. Всі господарства, для яких
розмір податку не перевищує од
ного карбованця, звільняються від 
податку.______________

3. Цілком звільняються від податку 
новоз'орані в 1930-31 році за- 
лежні й цілинні землі.

4. Цілком звільняються від опо
даткування засіви цукрових буря
ків.

5. Звільняються зовсім від оподат
кування прибутки з бджільництва 
та птахівництва.

6. Цілком звільняються від опо
даткування весь приріст поголов'я 
корів, биків і овець у господарстві 
проти 1930 року.

7. Господарствам, до складу яких 
входять перелічені нижче особи, 
надається пільги, що їх зазначено 
в нижче-поданій таблиці.

а) Особи, яких нагороджено од
ним або кількома орденами Союзу 
РСР і Союзних республік, або по
чесною революційною зброєю і ге
рої праці;

б) військові службовці, що їх 
перелічено в арт. 62 <Б», <В>, 
«Г> та «Д« законом про с.-г. по
даток на 1931 рік;

в) колишні червоногвардійці й 
червоні партизани;

г) особи адміністративного й 
муштрового складу міліції, а також 
активного й адміністративного скла
ду карного розшуку;

д) особи, що є на службі в во
єнізованій охороні, в тому числі в 
воєнізованій пожежній охороні;

е) інваліди війни й праці, що 
їх зараховано до 1, 2, 3-ої групи 
інвалідности.

ська податкова комісія за кабальні 
для здатчиків;

е) коли господарство орендує з 
метою торгової й промислової ек
сплуатації сад, виноградник, тощо;

ж) як що члени господарства 
займаються торгівлею, скупкою та 
перепродажем, лихварством або ма
ють інші нетрудові прибутки.

2. Прибутки куркульських го
сподарств від нехліборобських заро
бітків, в тому числі й заробітню 
платню всіх видів, включається до 
оподаткованого прибутку куркуль- 
ського господарства в розмірі 100 
відс. якщо члени родини, які ма
ють ці заробітки не порвали зв'яз
ку в господарством і мають в ньо
му земельний наділ.

3. За оподаткування єдиним с.-г. 
податком в індивідуальному поряд
кові середняцьких господарств, вин
них притягається до суворої адмі
ністративної або судової відпові
дальності!.

§ 13 
ПОРЯДОК ВИРАХУВАННЯ ПОДАТ
НУ З КУРКУЛЬСЬКИХ ГОСПО

ДАРСТВ ТА ТЕРМІН ПЛАТІЖУ.
1. Податок з господарств оподат

кованих в індивідуальному порядко
ві стягається в такому розмірі:

з перших 500 крб. прибутку на 
господарство стягається по 20 коп. 
в кожного карбованця;

з лишку прибутку понад 500 крб. 
до 700 крб. стягається по 30 коп. 
з кожного карбованця;

в лишку прибутку понад 700 крб. 
до 1000 крб. стягається 40 коп. 
з кожного карбованця;

в лишку прибутку понад 1000 
крб. до 3000 крб. стягається 50 
коп. в кожного карбованця;

З лишку прибутку понад 3000 
крб. до 6000 крб. стягається 60 
коп. з кожного карбованця;

з лишку прибутку понад 6000 
крб. стягається 70 коп. з кожного 
карбованця;

2. Господарства, що їх оподат
ковано в індивідуальному порядкові, 
не мають права на жодної пільги 
з податку.

3. Термін сплати всього вирахо- 
ваного на куркульські господарства 
податку встановлюється до 1 ве
ресня 1931 р.

§ 14
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ 

КОМІСІЙ.
1. Організувати міську податкову 

комісію під головуванням голови 
фінсекції в складі інспектора при
бутків, представників секції соцпе- 
ребудови сільського господарства, 
райколгоспсоюзу, професійних орга
нізацій і від платників з призна
ченням міськради.

2. Організувати при сільрадах 
сільські податкові комісії під голо
вуванням голови сільради, двох чле
нів сільради 8І складу фінансово- 
бюджетової секції сільради, пред
ставника комітету незаможних селян, 
представника с.-г. колективу, упов
новаженого статистики при сільра
дах і представника від платників, 
якого обирають загальні збори ви
борців.

§ 15.
ОБОВ'ЯЗКИ ПОДАТ

КОВИХ КОМІСІЙ.
На зазначені сільські податкові 

комісії покладається:
1. Провадити облік джерел при

бутку та їдців в кожному госпо
дарстві та складати картки єдиного 
сільсько-господарського податку,

2. Наглядати за змінами джерел 
прибутку та складу їдців.

3. Визначити розміри прибутку 
від нерільницьких заробітків.

4. Визначити розмір прибутку 
від продажу с. г. прибутків на 
приватньому ринкові.

5. Складати списки господарств,

що до них застосовується індиві
дуальний порядок оподаткування.

6. Розглядати всі скарги індиві
дуальних господарств і давати місь
кій податковій комісії висновки на 
оскарження платниками вирішень 
сільських податкових комісій.

7. Складати списки бідняцьких 
господарств, що підлягають звіль
ненню від єдиного сільсько-госпо
дарчого податку.

8. Виявити осіб, що ухиляються 
від сплати єдиного с. г. податку, 
або затаюють об'єкти оподаткуван
ня та складати акти па осіб, що 
не з'являється на облік або подали 
неправдиві відомості.

§ 16.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД 

ЗАЯВ і СКАРГ.
1. Усі заяви і скарги одноосіб

ників та колгоспників по с. г. по
датку подається до сільрад, які 
зобов'язані негайно передати їх на 
розгляд сільських податкових комі
сій.

2. Постанови сільських податко
вих комісій можна оскаржити до 
міської податкової комісії, постано-
ви яких є вже остаточні.

3. Скарги на неправильний облік 
джерел прибутку та числа їдців на
 визначення прибутку та вирахуван- 
 ня податку, а також заяви про на
дання пільг, крім пільг на стихій
не лихо, подаються не пізніше мі- 
сячного терміну зі дня доручення 
платникові податкового листа.

4. Заяви про надання пільг на 
стихійне лихо подаються протягом
15 день з того часу, як лихо ста- 

лося.
 5. Подання заяв та скарг не 
припиняє стягнення податку.
 § 17.
ТЕРМІНИ ПРОвЕДЕННЯ КАМПАНІЇ 
 ОПОДАТКУВАННЯ С.-г. ПОДАТ- 

ком.
1. Облік об'єктів оподаткування 

 джерел прибутку розпочати не піз- 
ніше 20 травня 1931 року з тим, 
 щоб 20 липня закінчити доручення 
платникам сільсько-господарського 
податку, податкових листів і розпо- 
 чати приймання податку.

§ 18.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ 

ЗА ВТАЙКУ ОБ'ЄКТІВ ОПОДАТКУ
ВАННЯ ТА ЗА НЕСПЛАТУ ПО

ДАТКУ.
 1. За втаювання джерел прибут-
 ку, сільради накладають на плат- 
ників штраф адміністративним по-

 рядком або притягають їх до судо
вої відповідальности. Штраф за

 втаювання оподатковуваних джерел
 прибутку не може перевищувати 
більш ніж 5 разів ту суму, на яку
 поменшується розмір податку в
 наслідок цього втаювання.
 2. За неявку на облік об'єктів,
 а також за дачу невірних відомо- 
стей про об'єкти, які не підлягають 
оподаткуванню, сільради накладають 
штраф до 10 крб.

3. Постанову сільради про на
кладання штрафу можна оскаржу
вати фінансово-бюджетовій секції 
міськради, ухвала якої є остаточна.

4. До тих платників, що не спла
тили податку в строк, пристосову
ють заходи, що їх передбачено по
ложенням про стягнення податків, 
зокрема майно неплатників опису
ється й продається, а за несплату 
податку в термін стягається пеню 
в розмірі:

з колгоспів—0,1 відс;
з одноосібних трудових госпо- 

дарств—0,2 відс;
з куркульських господарств—1 

відс. на кожний день прострочення.
Цю постанову оголосити на сіль

ських сходах і вивісити на видних 
місцях в сільрадах.

Голова мівськради Біляєв, 
Секретар Євдокімов.

ІІ термін 50% до 1 жовтня 1931 
року.

§ 12. 
ОПОДАТКУВАННЯ КУРКУЛЬСЬ

КИХ ГОСПОДАРСТВ.
1. Всі куркульські господарства 

оподатковуються за їх дійсною при
бутковістю індивідуальним поряд
ком, а не за нормами.

Для оподаткування в індивідуаль- 
ному порядкові встановлюються та
кі ознаки:

а) коли господарство систематич
но вживає найману працю для сіль
сько-господарських робіт або в ку
старних промислах та підприємст
вах, крім таких випадків, коли за  
виборчим законодавством вживання 
найманої праці не спричиняється до 
позбавлення прав обирати до рад; 

б) коли в господарстві є млин, 
олійниця, круподьорка, шеретовка, 
вовночесальня, шаповальня, терко- 
вий заклад, сушарня для картоплі, пело- 
дів або городини чи інше промислове  
підприємство, якщо в цьому підпри- 
ємстві вживається механічного дви- 
гуна сили вітра або води, а також 
кінного приводу;

в) Коли господарство має проми
слове підприємство, за допомогою  
якого експлуатує околишню люд- 
людпість, здаючи роботу додому або 
дає це підприємство в оренду; 

г) коли господарство систематич-
но здає в оренду складні с.-г. ма
шини з механічними двигунами або 
кінним приводом, чи виконує за 
плату роботу цими машинами для 
інших господарств; 

д) коли господарство орендує зем- 
лю на умовах, що їх визнає мі-

8. Усіх перелічених осіб вклю- 
 чається до складу їдців господар
ства.

9. Цілком звільняється від по-
 датку господарств осіб, що закон-
 трактувалися на підземну роботу в 
 вугільній промисловості та на будів- 
 ництвах, Кузнецькбуду та Магнитор- 
буду, або самозакріпилися на них

 на строк не менше одного року.
10. Господарства, що потерпіло

 від стихійного лиха, звільняється 
 цілком або частково від податку 
сільською податковою комісією в
залежности від розміру шкоди, що 
її зазнало господарство й від міц- 
 ности господарства.

11. Трудові господарства, до 
складу яких входять удови або 
неповнолітні діти осіб, щО їХ за-

 били куркулі за виступи проти 
куркульства, звільняються від єди-

 ного сільсько-господарського по
датку протягом 5-ти років після
смерти цих осіб, хоч б у господар
стві q були працездатні члени.

12. Трудові селянські господар- 
ства, що належать удовам і непов-, 
нолітнім дітям працівників лісу, 
забитих підчас або в зв'язку з 
виконанням службових обов'язків,  
звільняються від податку протягом  
5-ти років після смерти цих робіт
ників.

§ 11.
ТЕРМІНИ СПЛАТИ СІЛЬСЬКО- 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ ДЛЯ 
ОДНООСІБНИХ ТРУДОВИХ ГОС
ПОДАРСТВ ТА КОЛГОСПНИКІВ.
І термін 50% до 1 вересня 1931 

року.

13. Крім зазначених пільг одно- 
осібні трудові господарства кори
стуються також іншими пільгами, 
що їх передбачено законов про 
сільгосподаток на 1931 рік.



Провокація проти революційних робітників.
БЕРЛІН, 26. За повідомленням комуністичної "Гамбургер 

Фолькцайтунг" на 1 травня до Гамбургу відправляють кіль- 
ка МіненоСЦів, у бойовій готовності чергуватимуть у га- 
вані.

Спеціальне відрядження військових кораблів до гамбург- 
ської гавані вчинено в зв'язку з першотравневими демонстра
ціями і є нечувана провокація, скерована проти революцій- 
них робітників.

Газета відзначає,що та ж сама флотілія міноносців сто
яла в гамбургській гавані підчас демонстрації фашистів і 
„сталевого шолому", коли чекали антифашистських виступів 
робітників.

29 квітня 1931 року 
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1-ГО ТРАВНЯ МІЖНАРОДНИЙ ПРОЛЕТАРІЯТ
ВСУПЕРЕЧ поліцайському ТЕРОРУ, ПІД КЕРІВНИЦТВОМ компартії

ДЕМОНСТРУВАТИМЕ свою НЕПОХИТНУ ВОЛЮ БОРОТИСЯ 
за ВСЕСВІТНЮ ПРОЛЕТАРСЬКУ РЕВОЛЮЦІЮ.

Повне трудове навантаження варстатам

Гасло т. Сталіна про оволодіння 
технікою виробництва сприйнято 
цілим пролетаріатом Союзу.

«Тільки за умов оводіння техні- 
кою зможемо ми наздогнати й ви- 
передити капіталістичні країни", 
на сучасному етапі не може бути 
жодного робітника, жОДНОГО Кому- 
ніста-керівника цеху, бригади, гру- 
пии, які б не зрозуміли сталінське 
гасло. які практично не розпочали 
його здійснювати.

Той не комуніст, той не має 
права називатися ім'ям ленінця, 
хто пасе задніх у великій справі 
технічного озброєння, в справі ово- 
лодіння виробничими таємницями, 
таємницями перемог своєї кляси.

Виконати й перевиконати пром- 
финплян можна лише шляхом ви- 
користання всіх наявних можли- 
востей. Основою виробничих мож- 
ливостей з'являються варстати, 
вміння користуватися ними, вміння 

перетворити кожен оборот крутня 
на корисну роботу, на деталь.

По всіх підприємствах міс
та, й зокрема по заводу " Чер 
вона Зоря" питанню вико
ристання механізмів не звер
тають належної уваги. Нав
паки, його ігнорують і роз- 
гублено дивляться на те, що 
в окремих цехах, як ото в 
ковальському ("Червоної Зо
рі") майже щоденно виходять 
з ладу десятки гнітил.

У цьому ж таки ковальському  
цесі нa кожному кроці зустріча- 
ється шкідницьке ставлення до вар 
татів. Окремі несвідомі робітники 
на ворожий елемент, що потрапив 
на завод, користуючись з відсут- 
ности пильности з боку керівників 
цеху псують устаткування, неві- 
чать імпортні дорогокоштовні гні- 
тила.

Кожна година перестою варстата 
зриває з промфінпляну тисячі 

карбованців, вириває сівалки, на 
які чекає соціалістичний сектор 
села.

Пам'ятаємо випадки, коли було  
пробито гнітилом крицевий ключ і  
виведено цей гніт з ладу. Коли  
до зубчатої передачи кинуто про- 
гонич. Партійна та професійна ор- 
ганізації ковальського цеху, не 
зважаючи на численні сигнали ро- 

бітників, досі не вжили рішучих 
заходів, не проробили питання дог- 
ляду за устаткуванням на робітни- 
чих зборах. 

п лян 
переведення першотравневої 

комсомольської демонстрації.
1-го травня, рівно об 6 годині 30 хв. вечора відбудеться загальна 

міська комсомольська демонстрація за таким порядком:
Всі міські та учбові осередки, військово-комсомольські організації 

3-го полку, авіябригада, конвойна сотня рівно об 6 год. 30 хв. вечора 
оранізованим порядком прибувають на військово-учбовий пункт райвій- 
комату й рівно об 7 год. вся міська колона прямує на Кущівку.

Червонозорівська організація збирається на своєму військовому 
пункті й рівно об 7 год. вечора вся колона прямує на Червонозорівку та 
Балку.

Рівно об 10 год. на кавалерійському пляці зустрічаються обидві 
колони, де влаштовують загальний мітинг, після чого йдуть вулицями 
Леніна, К. Маркса до великого мосту й розходяться по місцях.

Керівниками демонстрації призначається т. т. Овчаренка й Семе- 
нова. Керівниками червонозорівської демонстрації призначаються т. т. 
Стемпковський, Сорока. Керівниками міської демонстрації призначаються  
г. Німченко, Гришохін.

Порядок руху колон: 1— батальйон учбового пункту «Червоної Зорі», 
червонозорівська організація, 3 - батальйон міського учбового пункту, 
міська комсомольська організація. МН ЛКСМУ.

Партосередок ковальського фор
мально заслухав допис, що його вмі
щено в газеті й на цьому зупинився.

Можна навести фак- 
ти з інкубаторного заводу, 
де весь час через неуважне 
ставлення псуються верстати 
й на 30 варстатів доводить
ся утримувати штат 10 слю- 
сарів, що працюють виключ
но на ремонті.

Тут також не приділяють належ
ної уваги боротьбі за механізми.

З матеріалів робкорів, які наво
димо в сьогоднішньому числі газе
ти, видно, що велика кількість 
аварій трапляється в причини не- 
доброякісности металлю, відсутності 
попереднього лябораторного контро
лю та дослідження.

Замість заліза подають на гні
тила крицю, крицю одної марки 
замінюють другою. Лабораторія за- 
воду працює обломівськими темпа
ми. Нам відомі випадки, коли до
сліджують той матеріял, який вже 
давно стоїть на машині. Лаборато
рія не займається як слід профі
лактикою. Снаббаза не турбується 
про добір матеріалів належеної 
яКОСТІ.

За ініціативою робітників ЛенІН- 
граду розпочато генеральний пер- 
шотравневий огляд варстатів. Цей 
огляд на підприємствах міста ви- 
звав негативну картину. Керівні 
організації не зуміли розгорнуті 
більшовицької боротьби за повне 
використання варстатів, не популя
ризують серед робітників методів 
догляду за устаткуванням.

Досі не організовано рішучої від-: 
січі проти окремих випадків зліч- 
ного псування варстатів. Робітничий 
кістяк ще не організовано на бо- 
ротьбу з цим явищем. Досвід кад
ровиків не просунуто в робітничу 
масу, не використано для вивчання 
перекваліфікантів, що недавно при
йшли до заводу.
 Першотравневий огляд варстатів 
треба підхопити організаціям фаб
рик і заводів. Треба 
перетворитийого на масовий робітничим 
рух за оволодіння технікою, за 
вивчення кожного руху меха- 
нізму.

Цей огляд повинен бути чинни
ком для нових виробничих зрушень, 
для піднесення інтенсивности 
праці за рахунок повного наванта
ження варстатів, за рахунок нечу- 
ваних досі темпів.

"Комітет безпеки".
ВАРШАВА, 21. Сподіваючись першотравневих висту

пів у Варшаві організували спеціальний "комітет безпеки" 
під головуванням урядового комісара міста Варшави Яро- 
шевича.

Поліція буде забезпечена сталевими шоломами проти- 
газами та сльозотечними бомбами. Мобілізовано 35 ван
тажних автомобілів для швидкого перекидання збройних 
сил. Окрім пішої поліції матимуть напоготовости два 
ескадрони кінноти, запасну сотню піхоти, 15 мотоциклів з 
трьома поліцаями кожний та два автопанцерники, озброєні 
кулеметами.

По всіх стратегичних пунктах міста, особливо в ро
бітничих районах та на майданах, де звичайно скликалося 
комуністичні демонстрації, буде влаштовано поліційні за
сади, буде посилено поліційну охорону всіх в'язниць тдер- 
жавних приміщень.

РОБІТНИЧА ДЕЛЕГАЦІЯ З БРЮСЕЛЯ.
 ПАРИЖ, 26. Нa Першотравневі 
свята до Москви виїздить в Брю- 
селя робітнича делегація, що її 
організувало товариство друзів СРСР.

Делегація Складається з 7 чоло- 
віка, обраних на велелюдних ро
бітничих зборах.

Договореність „про межі Каталонської 
незалежности".

 ПАРИЖ, 26. Як повідомляє аген
ство Гавас, прем'єр еспанського 
тимчасового уряду Замора, прибув 
до Барселони.

Приїхавши до палацу уряду, Ма- 
сіа і Замора звернулися з промова
ми до натовпу, що зібрався біля 
палацу.

Масіа заявив, що «Каталонія 
стоїть на порозі волі і в той же 
час має до Еспанії почуття вели
чезної щирости". Замора і собі

засвідчив, що "еспанський уряд 
пройнятий глибочезним бажанням 
повернути каталонцям те, що їм 
належить по праву».

Приїзд Замори до Барселони і 
підкреслені щирі зустрічі розціню
ються, як доказ того, що сміж тим
часовим урядом і урядом Масіа до
сягнуто цілковитої договорености 
«про межі каталонської незалежно
сти».

До всіх РПК, ЗПК, осередків та всіх 
членів партії.

Редакція журналу "Партактивіст"—орган 
ЦК КП(б)У та ХМПК доводить до відому 
всіх парторганізацій та всіх членів партії, 
що за постановою ЦК КП(б)У журнал 
«партактивіст" для кращого обслуговуван
ня низової мережі парторганізацій, з КВІТ- 
ня місяця цього року перейшов на 
щодекадне видання.
 Поруч завданням ВСебічно допомагати  
партактиву, зокрема низовому, за- 
своєнні чергових завдань та дирек- 
тив партії з головних питань соцбудів 

ництва та політичного й господарчого життя 
країни. "Партактивіст" має за основне зав- 
дання широко висвітлювати питання 
практики партроботи на місцях РПК, 
ЗПК та низових парторганізацій—партко- 
лективів, цехів, осередків, трудосередків, 
партгруп і сприяти широкому обміну 
ДОСВІДОМ партроооти поміж партор- 
ганізацій. 

В здійсненні цих завдань повинні допо-

могти всі низові парторганізації, беручи 
безпосередню участь в журналі.

ЦК КП(б)У в своїй постанові про жур
нал «Партактивіст"—пропонує:

— "РПК та партосередкам вжити захо
дів і всіляко сприяти організації груп пар
тійних кореспондентів, що висвітлювали б 
досвід данної організації на сторінках жур
налу "Партактивіст», забезпечити широке 
ознайомлення з журналом всіх партосеред- 
ків, всієї партійної маси, доводячи до ві
дому редакції журналу всі вимоги, що 
пред'являються до журналу партійною ма
сою». 

Редакція журналу ввертається з прохан
ням до всіх РПК, ЗПК, МПК, осередків та 
всіх партробітників, прийняти участь в ши
рокому висвітленні на сторінках журналу 
досвіду партроботи свох парторганізацій.

Редакція доводить також до відому всіх 
РПК та партосередків, що в журналі утво
рюються «відділ консультації з питань парт- 
будівництва". Редакція.

Польська компартія 
готується.

БЕРЛІН, 27. З Варшави повідом
ляють, що компартія Польщі, ке 
вважаючи на найлютіший терор і 
особливу активність політичної по
ліції, широко розгорнула готування 
до першого травня. Всупереч тверд- 
женням польської поліції про роз
гром комуністичної друкарні й кон- 
фіскації складів комуністичної лі
тератури, першотравневу літерату
ру вже широко розповсюджено по 
заводах і фабриках.

У Баркаді нелегальний орган ЦК
польської компартії "Червоний 
Штандарт» вийшов не на 4-6 сто
рінках, як звичайно, а на 12 сто
рінках з ілюстраціями. Крім того, 
випущені спеціальні Першотравневі 
нумери селянського комуністичного 
органу "Громада», органу ЦК, ком
сомолу «Товариш», Першотравневі 
нумера «Червоной помсти» (орган 
Модр'у, «Прапор комунізму" (ук
раїнською мовою), "Цум камф» (єв
рейською мовою) і таке інше. ЦК 
компартії випустив дуже багато 
першотравневих відозв польською, 
українською, німецькою, єврейською 
і білоруською мовами.

Мало нещодня відбуваються масо
ві збори робітників на підприєм- 
ствах і збори безробітних, що ча
сто стихійно перетворюються на 
демонстрації. Не зважаючи на нама
гання польської буржуазної преси 
замовчати, виступи робітників та 
селян, відомості про них чим раз 
більше й більше проходять у пресі.

АРЕШТ КОМУНІСТИЧНИХ 
ДЕПУТАТІВ.

РИГА, 26. Вчора охранка 
заарештувала 3-х комуністич
них депутатів Ризької місь
кої думи.

Арешти вчинено, щоб зір
вати першотравневу демон
страцію революційних робіт
ників. Комуністичних депута
тів заарештовано також у 
Віндаві і Лібаві.

Маневри німецьких 
соціяль-фашистів.
Берлін. 26. Німецька соціяль- 

демократія знв вдалася до маневру, 
щоб ошукати голодну робітничу 
людність Німеччини. У зв'язку в 
новим підвищенням цін на хліб, со- 
ціяль-демократична фракція рейхста
гу ввернулася до уряду Брюнінга з 
вимогою анулювати підвищення 
хлібних цін.

Викриваючі цей черговий маневр, 
соціяль-демократів, комуністична 
 преса нагадує, що саме спеціальний 
 урядовий комісар для проведення 
хлібної політики уряду, соціяль- 
демократ Бааде, для того, щоб вдер
жати високі ціни, закупив у вели
ких поміщиків 400.000 тонн жита, 
які тепер гніють по складах.


