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Про мобілізацію коштів 
за першу декаду квітня

Постанова бюра зінов'ївського комітету КП(б)У
від 11 квітня 1931 року.

Бути на сторожі.
Передова «Правди" від 13-го квітня, (радіом).

Визнати політичну недооцінку в 
справі мобілізації коштів, невміння 
братися за здійснення вавдань пар
тії з боку членів партії—керівни
ків Держбанку, ощадкаси, житло- 
кооперації, промкооперації та знач
ної більшости сільрад, що за першу 
декаду дійшли неприпустимого мі
зерного відсотку виконання плану 
мобілізації коштів. (Виконано за 
декаду всього 7,2 відс. кварталь
ного плану).

Поруч з цим констатувати, що 
фракція райколгоспсоюзу та Сыль- 
ради: Анінська, Іванівська, Кгаїв-
ська, Камишеватська, Коротякська, 
масляниківська, Обознівська, Пет- 
рівська, Тарасівська та Федорівська, 
дякуючи сумлінному ставленню та 
більшовицькій настирливості черев 
розгортання масової політичної ро- 
боти та мобілізації активности мас, 
домоглися виконання й перевико
нання декадного завдання.

Виходячи з цього, бюро МПК 
ухвалює:

1. Покласти персональну відпо- 
відальність за цілковите виконання 
квартального пляну мобілізації кош
тів на керівників підприємств, уста
нов та організацій, встановивше 
щодекадні доповіді їх на бюрі МПК 
про хід виконання.

2. Доручити фракції президії 
міськради розробити форми й вста
новити порядок преміювання тих 
сільрад, що виконують і перевико- 
нують завдання з мобілізації коштів.

Поруч з цим встановити цілко- 
виту залежність фінансування та 
кредитування сільрад, установ та 
організацій від стану виконання 
ними плану мобілізації коштів та 
нагромадження внутрішніх ресурсів, 
розробивши щомісячні касові пЛЯНи 
з визначенняи зобов'язань вико
нання.

3. Зобов'язати фракції президії 
міськради, колгоспсоюзу, міськпроф-

ради, кооперативних та громадських 
організацій, а також МК ЛКСМУ 
розробити конкретні практичні за
ходи, довівши їх до своєї периферії 
й встановити систематичну перевір
ку виконання щодекадного завдання 
з мобілізації коштів та з виконання 
накреслених задів. Зобов'язати 
партосередки щодекадно заслухову
вати доповіді про хід виконання 
пляну мобілізації коштів.

Зобов'язати всі торговельні 
організації негайно вжити найрішу- 
чіших заходів до перевірки наяв- 
ности краму по склепах та крам- 
ницях в метою найскоршого його
просування до споживача через 
найдоцільніший розподіл та доставку 
згідно з попитом на нього. 

5. З метою цілковитого стягнення 
заборгованости з приватного сектора 
оголосити з 12 квітня до 20 трав
ня місячник ліквідації цієї забор
гованости, зобов'язавши органи 
юстиції та міліції всіляко сприяти 
фінансовим органам в проведенні 
місячника. Фракції МРПС та МК 
ЛКСМУ виділити в допомогу фін
органам відповідні бригади та на
креслити практичні заходи для їх 
роботи.

6. Прохати Кк-РСІ щодекадно 
перевіряти виконання постанов бюра 
МПК про мобілізацію коштів, си
стематично доповідаючи бюрові про 
хід та наслідки виконання цих 
постанов по окремих установах та 
організаціях.

7 Ще раз закликати всю пар
тійну та комсомольську організації 
до посилення пильности, більшо
вицької упертости та непримирен
ної боротьби за здійснення вавдань 
партії та постанови бюра МПК з 
1 квітня проти нехлюйства та 
право - опортуністичної недооцінки 
справи мобілізації коштів однієї з 
вирішальних ланок всього соціалі
стичного будівництва.

Заклик тульських металістів до 
всього пролетаріяту СРСР—підви
щити темпи, згуртувати свої лави, 
напружити свою волю і енергію на 
виконання величезних вавдань тре
тього вирішального року п'ятирічки 
гучною багатомільйонною луною 
відгукнувся в країні.

Почався могутній переклик фаб
рик, заводів, рудень, шахт, піднес- 
лася нова хвиля ентузіязму в ро
бітничій клясі. До лав ударників 
влилися нові тисячі, що організу
вали бригади імени «518" і 1040. 
На заклик туляків робітанки ухва- 
лили відповісти дією: збільшенням 
норм виробу, поліпшенням якости 
продукції, підвищенням продук
тивности праці.

Доходять голоси відповідів кол
госпних і радгоспних ланів. Удар
ники більшовицької весни пока
зують героїчні темпи на Північному 
Кавказі, в Криму, на Україні. Рад
госпи України оголосили набір удар
ників сівби.
 Гірники Донбасу, що проти них 
туляки спрямували все вістря своєї 
дружньої пролетарської критики, 
відповідають дружнього мобілізацією 
своїх лав, піднесенням трудової 
дисципліни. До боротьби за вико
нання промфінпляну залучаються 
десятки тисяч гірників. Перші на
слідки вже є. Донбас з дня на день 
збільшує видобуток вугілля Сот-

 нями тисяч тонн вугілля відпові
дять гірники Донбасу на відлзву 
тульських металістів.

І цього моменту кЛАСОВИЙ ворог, 
що притаївся в робітничій казармі, 
у Дебальцеві трьома ударами лому 
вбиває активного партійного, проф
спілкового працівника, премійова
ного ударника, — робкора тов. Че- 
ПІкОва. Колишній торговець і кур
куль Чижов продерся до робітничої 
казарми, щоб пиячити і внести 
розклад серед робітників.

Колишній куркуль Семен Чижов 
в день підписання відповіді туля
кам убив завідувача культпропу

партосередку тов. Чепікова, що 
закликав припинити пияцтво в 
робітничій казармі.

Робітники Дебальцівського вузла 
правильно витлумачили це вбивство, 
як помсту класового ворога, який, 
не склав ще зброї. Колишній кур
куль Семен Чижов буде по заслу
гах покараний.

На місце ж вбитого Чепікова 
прийдуть нові тисячі, десятки ти
сяч робкорів—ударників, які візь- 
муть на свої плечі справу, що за 
неї боровся і помер тов. Чепіков і 
доведуть цю справу до переможньо- 
го кінця.

Помста клясового ворога.

10-го квітня о 22 год. дня, коли робітники Дебальцівського вуз
ла, підписували відповідь тульським робітникам, сталася помста клясо- 
вого ворога. Трьома вдарами лома вбито завкульпропа партосередку, 
активного члена партії і профспілки, премійованого ударника—робкора, 
ремонтного робітника тов. Чепікова Деем'яна.

Вбивця, ЧиЖОВ Семен, родич куркуля, колишній крамар. Прихову
ючи свою клясову ворожість до робітничої кляси, він нещодавно проліз 
у робітничі лави.

Вбивство сталося в казармі №105. Вбивця стояв з іншими робітни- 
ками, коли тов. Чепіков, повертаючись з вузлових профспілкових 
зборів почав вимагати припинити пиячити в казармі, тоді Чижов тричі 
вдарив ломом по голові тов. Чепікова.

700 робітників вузла, обурені вбивством, на летючих зборах вима- 
гають застосувати до вбивця вищої міри соціальної оборони.

На терористичний виступ класового ворога дебальцівські робіт
ники відповідають вступом до лав партії та ударників, організуючи удар
ні бригади імени Чепікова.

Чижова заарештовано.

Справа Полянського.
ВАРШАВА. 13. Останній день процесу 

Полянського перетворився на одчайдушний 
антирадянський мітинг. За вихідний пункт 
для антирадянського мітингу стала промова 
прокурора, що демонструючи свою «стри
маність" з дипломатичних міркувань, дав 
привід обороні напосістися на повпредство 
СРСР у Варшаві за те, що воно ніби «бере під 
сумнів незалежність Польщі та польського 
суду і відмовляв польському судові у праві 
ухвалювати свій незалежний присуд».
 Прокурор обстоює дві тези—«тезу" про 
безперечну приналежність Полянського до 
комуністичного руху на певному етані його 
«діяльности» та другу "тезу»—безсумнівну 
близькість Полянського до повпредства СРСР 
у Відні, хоч прокурор ладен визнати, що 
радянська нота заперечує заяву про службу 

Полянського в повпредстві СРСР.
Ці прокуророві «тези» немало сприяли 

зухвалій безцеремонності оборони. Допоміг 
обороні прокурор своею анашою, фактич
ної суті замаху. Наперекір свідінням ек- 

сепертизи прокурор, заявив, що висадження 
в повітря не могло статися.

— Незалежно од своєї волі, Полянський 
—твердить прокурор — не міг включити 
вмотовану ним на даху повпрества СРСР 
пекельну машину, бо електричний дріт че- 
рез коротке вамикання, що не діяв ще то
ді, коли Полянський був у Гродні і не міг 
природньо дати електрику пекельній ма
шині.

На питання від оборони, які на думку 
прокурора, мотиви понукали Полянського 
на цю справу прокурор на велику втіху 
оборони відповів, що ці мотиви полягають 
в обуренні Полянського проти більшовиків 
та зненависти його до них.

Антирадянський мітинг розгорнув оборо- 
нець Гофмокль-Островський старший. Обо
ронець апелює до суду, щоб він не дав 
себе налякати дипломатичним натиском ра
дянського уряду. Версія про божевілля По- 
лянського здається в архів і оборонець 
«доводить», що ставленая Полянського та 
його зненависть до повпредства СРСР по
діляв ввесь «культурний світ». Оборонець 
говорить про 88 радянських агентів у Вар
шаві (ця цифра збігається з числом робіт 
ників посольства у Варшаві—ТАPC), що 
пильно стежать за російською еміграцією. 
Оборовець закликав суд вважити на те, що 
вчинок Полянського може визнати за «шля-

Загальний вигляд електро-кільця нової електро-підстанції, 
яка пущена в експлуатацію 1930 р.

ЛУГАНСЬКЕ

хетний та корисний» громадська думка Ев- 
ропи.

Потім оборонець розговорився на 
тему «про криваві методи ЧК», що їх пе- 
реносить радянський уряд до його дипло 
матичних представництв. За його словами 
Польща з почуттям «відрази», нажаль виу 
шена підтримувати дипломатичні стосунки 
з СРСР».

Гофмокль-Островський викликає суд зва 
жити перед ухваленням вироку, що перед 
лицем двох сусідів, яких має Польща на 
сході і заході, кожний поляк лягає і про
кидається з постійними думками про те. 
що його можуть першого ліпшого моменту 
закликати до зброї за прикладом 1920 р.

Після Гофмокль-Островського старшого, 
виступає його брат, що козиряв направо і

на ліво мемуарами Беседовського. Посила- 
ючися на Бесадовецього оборонець говорить 
про «бомби, які перебувають у сейфах ра
дянських дипломатичних представництв та 
про відділи «ЧК" і "Комінтерну" що пере
бувають у всіх дипломатичних представниц
твах.

— Польські судді добре знають,—гово
рить далі другвй оборонець—і винесли чи
мало вироків людям, що їх підкупив «ком
інтернівський відділ посольства "на кошти» 
з польської каси.

В таких розмовах про «шпигунську та 
та комінтернівську діяльність» про «стра
хіття ЧК" відбувається антирадянський мі
тинг за шабльопом, що його встановлено 
вже на процесах Каверди та Войцеховсь- 
кого.

Останні відомості.
ВАРШАВА, 13. Після короткої наради 

в справі Полянсьвого суд оголосив вирока.
Полянсьвого визнано за винного в готу

ванні замаху на висадження в повітря бу- 
динку радянського посольства у Варшаві. 
Вирок констатує що Полянський організу
вав замах не з метою мирної демонстрації, 
що заява Полянського про заходи, які він 
вжив, щоб запобігти вибухові, зокрема пере 
різавши дроти, нічим, крім голословних заяв 
обвинуваченого, не підтверджуються, що ек
спертиза встановила технічну придатність 
пекельної машини, розрахованої на знач- 
ний ефект дії.

Вину Полянського, згідно з вироком, об
тяжує та обставина, що замах спрямовано 
проти дипломатичного представництва, акре
дитованого в Польщі, отже, злочин Полян- 
ського спрямовано на шкоду інтересам 
польської держави. Зваживши все це, суд 
засудив Полянского на 10 років каторж
ного ув'язнення.

Після оголошення вироку оборонець По
лянського Гофмокль Островський заявив, що 
оборона передає справу до апеляційного 
суду.

16 квітня, об 3 год. дня в театрі заводу "Червона 
Зоря» відбудеться об'єднане засідання президії міськКК- 
РСІ, міськрефради та бюра МК ЛКСМУ.

На засідання повинні прибути: весь склад завкомів, 
цехкомів підприємств та місцевкоми установ міста, сек
ретарі та члени бюр партосереднів та осередків ЛКСМУ.

Відповідальність за явку покладається на голів 
ФЗМК та цехкомів, а також на секретарів осередків.

Запрошується всіх членів штабів легкої кінноти та 
членів секції РСІ міськради.

Голова МКК PCІ Ніколаєв.
Голова міськпрофради Матюшенко.

Секретар МК ЛКМУ Решілов.

НА УКРАЇНІ ЗАСІЯНО 90 899 ГА ЯРИНИ.
ХАРКІВ, 14. За відомостями Нар- 

комзему УСРР, на 9-е квітня на 
Україні засіяно 90-899 га ярини. 
Радгоспи засіяти 3067 га, колгоспи 
82.725 га і одноосібні господарства

—5107 га.
Сіють 64 райони і АМСРР. 

Перед веде Генічевський район, що 
виконав плян сівби ранніх культур 
на 60,6 відс.



Покласти край політичній недооцінці справи мобілізації коштів, опор- 

туністичній неповоротності сільської споживчої кооперації.

Бюро МПК закликає всю партійну та комсомольську організації до посилення 
пильности більшовицької упертости та непримиренної боротьби за здійснення зав- 
дань партії та постанови бюра МПК з 1 квітня проти нехлюйства та право опор
туністичної недооцінки справи мобілізації коштів—однієї з вирішальних ланок всього 
соціалістичного будівництва.

(З постанови бюра Зінов'ївського комітету КП(б)У від 11 квітня 1931 року).

Перші організаційні 
висновки зроблено.
По Губівській сільраді й до цьо

го часу не почувалося твердого біль- 
-шовицького керівництва по всіх га

лузях нашої роботи, особливо в 
роботі по мобілізації коштів.

Губівська парторганізація 
та комсомол до цієї важливої 
кампанії поставились злочин
но-недбайливо. Окремі товари
ші виявили своє примиренст
во до куркуля, виявили свою 
нездатність виконувати відпо
відальні завдання комуністич
ної партії.

Член партії Гончар, він же за
відувач почтовим відділенням, ка- 
же:

— Я маю розпорядження кожен 
день працювати на почті не більше 
8 годин, понад цього часу я не за
лишусь й на хвилину, й не працю
ватиму ні на почті, ні на сотнях.

Секретар комсомольського осеред
ку Івасенко на зборах колгоспни
ків вносить таку примиренську про
позицію:—Подавати заборгова
ність по мобілізації коштів по 
МОЖЛИВОСТІ. Івасенко своєю без
діяльністю та примиренством май
же вовсім розвалив усю комсомоль
ську організацію села.

Бюро партосередку та загальні 
партійні збори зважили на таке 
ставлення до найважливіших госпо
дарчо-політичних завдань з боку 
окремих товаришів та ухвалили ВИК
ЛЮЧИТИ Гончара з лав партії. 
Кущові кумсомольські збори ухва
лили виключити Івасенка з кОМ- 
сомолу.

Отож, губівський партосередок 
зробив перші організаційні виснов
ки. Ці висновки повинні стати за 
науку всім тим, хто ще не перек
лючився на виконання завдань 
партії. Бюро.

Гнати таких активі
стів

Тарасівська сільрада зов
сім не зважає на мобілізацію 
коштів. Комісія сприяння, 
партійний та комсомольський 
актив не мобілізувалися на 
цю справу, нічого не вжива
ють, щоб виконати фінансо
вий плян.

До лав активістів проши
лися такі як ото ЗаїКІН Ти
ХОН, що колись мав свою 
власну крамницю та Старо-
дубцева М. що теж во
роже ставиться до цієї справи.

Гнати треба таких акти
вістів. Із.

Криворіжжя. Сталінська рудня 
на фото: Відкатка руди.

Одинадцять ударних років.
Українська кінна школа ім'я Бу- 

деного народилася в огні громадян
ської війни. Першими курсантами 
були, загартовані в боях, бійці кін
ноти Буденого.

Після закінчення громадянської 
війни школа переходить до систе
матичної учби, до підготування ко
мандирів для Червоної кінноти. 
Щороку до школи приходить краща 
частина бійців Червоної армії, кра
ща молодь в фабрик, заводів, сел 
Щороку школа дає Червоній армії 
загони молодих командирів вихова
них у більшовицькому дусі, що 
знають військову справу.

До XI річниці курсанти на 80 
відс. складаються з комуністів та 
комсомольців. Серед командирів,  
що їх випущено 1-го кВІТНЯ— 
90 відс. комуністів та комсо
мольців

Партійна організація школи уяв
ляє з себе міцне більшовицьке ядро. 
Жоден з опортуністичних ухилів у 
партії не мав собі підтримки в ла- 
вах парторганізації укркіншколи. Й 
на жодну йоту парторганізація не 
ухиляється в бік од рішень ЦК 
партії, від вказівок партійних та 
 політичних органів Червоної армії

Бойове підготування-в цен 
трі уваги всієї парторганізації 
За її допомогою, командування

Самі не працюють та іншим заважають.
Аннінське споживче товариство пасе задніх у справі вико

нання фінансового плану. Працівники товариства самі не дбають за 
виконання пляну та ще й іншим заважають це робити.

Голова СКТ тов. КоТЛЯрОВ негаразд поставився до розповсюд
ження позики "П'ятирічка в чотири роки» серед службовців коопера
ції. Погано й з просуненням краму по Аннінському товариству. За ЧО
ТИрИ ДНІ крамниця зібрала паїв та продала краму всього на 80 
карбованців.

Тов. Котляров замість працювати сидить у Зінов'ївському по 
четверо днів поспіль, а сільські організації мало на це вважають.

Л. М.

Оздоровити Козирівське СКТ.
Козирівське сільсько споживче товариство 

фактично зірвало виконання фінансового 
пляну першого кварталу, виконавши його 
на 40 відс. Здавалося, що після цього прав 
ління козирівської кооперації повинно взятися 
по-більшовицькому за роботу, надолужити про
гаяне та виправити свої хиби. Але насправ
ді це вовсім не так. Про це яскраво ка
жуть дані за першу п'ятиденку квітня, що 
ми їх маємо по Козирівці.

За цей час Козирівське СКТ зібрало 
пайових внесків тільки... 9 крб., між тим, 
як лише заробітна платня працівників то
вариства за 5 день становить 38 крб. не 
рахуючи всякі інші витрати.

За планом на ці п'ять днів козирівська 
кооперація повинна була зібрати пайових 
внесків якнайменше 335 крб. Голова прав
ління козирівського СКТ до виконання фі
нансового плану ставиться «холодочком".

На запитання чому ви не виконуєте пля- 
на мобілізації коштів Лебедь відповідав:

— Ми в цьому не винні, винна сільрада, 
яка нам не допомагає.

Ми вважаємо, що така відповідь по суті 
тільки опортуністично відбрехування. Прав
ління Зінов'ївської райспілки треба негайно 
оздоровити роботу козирівського СКТ, особ
ливо в спразі мобілізації коштів.

І. Р-В.

Кривошея працює 
„гарно".

Працівники Обертасів- 
CbKої кооперації про мобілі
зацію коштів і не думають. 

Крамнин товариства Кри- 
воШея замість мобілізувати 
кошти більш пиячить та за
чиняє крамницю, коли сам 
схоче. Цілком зрозуміло, що 
наслідком такої «гарної» ро
боти обертасівська кооперація 
не тільки не мобілізує кошти, 
як ото паї, вклади, тощо, а 
навіть мало продає краму.

Перевірити роботу Оберта- 
сівської кооперації, особливо 
в справі мобілізації коштів 
треба неодмінно та негайно.

Вовк.

Поганий приклад 
В.-Байракського сіль- 

КНС.
Там, де організації КНС гарно 

працюють, там, де не потурають 
куркульні та їхнім агентам,—там і 
гарна справа з підготуванням до 
весняної засівкампанії.

За приклад у даному разі мо
же стати Федорівське КНС 
Члени КНС, наймитсько-бідняцькі 
групи веди перед у підготовчій ро
боті й наслідки такі: реманент та 
посівматеріял напоготові: організо
вані ударні бригади, визначено від
повідальних бригадирів; кожен кол- 
госпник знає свою роботу, знає сво
їх коней, свої машини; введено від 
рядність, правильно розташовано 
сили, ведеться боротьба з ледарями 
та симулянтами.
 А ось В.-Байракська оргагніза- 
ція КНС показує поганий прик- 
лад як не треба працювати.
 Голова КПС т. Лопушенко зов
сім не дбає про весняну засівкам- 
панію. До цього часу не утворено 
наймитсько-бідняцьких груп у кол
госпах, голова КНС навіть не знає, 
що повинна ця група робити, які 
її завдання, тощо.

Наслідок такий: реманент ще 
не відремонтовано, бригад не утво
рено, а де бригада й є, то не зна
ють вони що їм і робити.

МіськКНС повинна негайно вип- 
равити роботу своєї В.-Байракської 
організації, бо час не терпить.

Незаможник.

ДО ЛАВ БІЙЦІВ ЗА ДРУГУ 
БІЛЬШОВИЦЬКУ ВЕСНУ 

СТАВАЙТЕ НАЙМИТСЬКО БІДНЯЦЬКІ 
гРУПИ кОЛГОСПІВ

РОБОТА ФЕДОРІВСЬкОгО КНС-ГАРНИЙ ПРИКЛад дЛя ВСІХ 
НЕЗАМОЖНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Надзвичайна конфе
ренція незаможників 

Аджамки.
Біднота, члени КНС та наймит- 

сько-бідняцькі групи колгоспів Ад- 
жамки, за проводом партосередку, 
дали рішучу відсіч усім куркуль
ським намаганням та опортуністам 
і примирениям, які своїми діями 
хотіли завести Аджамку в опорту
ністичне багно. Аджамка тепер пе
ретворюється на справді зразкову 
сільраду.

Організація КНС вирішила скли
кати на 16 КВІТНЯ цього року 
надзвичайну конференцію членів КНС 
разом з наймитсько-незаможницьки
ми групами колгоспів.

На конференції мають розв'язати 
низку питань з поточних господар
чо-політичних кампаній та зокрема 
весняної засівкампанії, завершення 
суцільної колективізації та лікві
дації на цій основі куркуля, як 
класи.

Але основне, що його має 
розвязати надзвичайна конфе
ренція незаможників Аджамки—це 
питання про ударвицтво, соцзмаган- 
ня, запровадження відрядности, 
норм виробітку, боротьба за еконо
мію часу, повне завантаження с.-г. 
машин, правильне розташування 
своїх сил, тощо.

Ставимо так само перед себе зав- 
дання підчас польових робіт повно
тою залучити до лав ударників усіх 
членів КНС та бідноти, очистити 
колгоспи від куркульсько-ворожого 
елементу. Гиренка С.

ГАРТУЙТЕ МЕЧІ ДО МАЙБУТНІХ КЛЯСОВИХ БОЇВ
ДІТИЩЕ І ої КІННОЇ УКРКАВШКОЛА ІМ'Я тов. БУДЕНОГО

С В Я Т К У Є ХІ РОКОВИНИ СВОЄЇ  РОБОТИ.

школи та всім курсантам удалося 
домогтися значних успіхів у справі 
бойового підготування.

Весь склад школи залучено до 
соцзмагання та ударництва. Удар
ництво, громадський буксир, бри
гади, конференції поганих стрільців 
та недисциплінованих—ось методи  
роботи юнаків та начскладу, 
дякуючи яким школа зуміла оголо- 
сити себе за ударну.

Активну участь бере школа в 
будівництві країни. Ретельно опра
цьовуються рішення партії в справі 
соцбудівництва. Школа в цілому, 
кожен командир, юнак зокрема, 
практичну участь беруть у великій

ЗАВДАННЯ ВИКОНАЄМО.
Понад тисяча командирів-однона- 

чальників, вихованих з робітників, 
бідняків та середняків, вихованих у 
дусі ленінової науки випустила укр- 
кіншкола ім'я Буденого за час свого 
існування. Військово-технічне підго
тування та стійкість тих підрозді
лів робіничо-селянської Червоної ар
мії, якими керують колишні вихован
ці укркіншколи яскраво свідчать про 
про наші досягнення.

Робота партійної та комсомоль
ської організації скерована на пра
вильне та чітке засвоєння й здій
снення генеральної лінії партії в 
справі будівництва соціялізму та 
зміцнення обороноздатности країни 
рад.

Поряд виконання своїх безпосе
редніх завдань—бойовою підготов
кою, юнаки укркіншколи беруть ак
тивну участь на трудовому 
фронті, виконують чергові полі
тичні завдання партії та радвлади. 
Юнаки беруть участь в хлібозаго- 
тівлях, посівкампанії, ліквідації про
риву на заводі «Червона Зоря». Пе- 
ред школою надалі стоять важливі 
завдання.

Юнаки кіншю ли, що мають в сво- 
єму складі майже всіх комуністів та 
комсомольців, запевняють партію та 
радвладу, що вони ці завдання ви- 
конають.

Кравченко, 

будові.
Є й деякі неполадки в роботі та 

учбі школи, є досить великі про
риви, але ентузіазм, бажання пере- 
виконати пляни бойового підготу- 
вання панують надусім і ці про- 
риви ліквідуються.

Зараз перед школою такі завдан- 
ня: закінчити зимову учобу, вийти 
в табор, не маючи ніяких "неудів", 
готуватися до нового випуску коман
дирів—ударників. З цими завданнями 
школа з честю впорається, бо школа 
має більшовицьку парторганізацію, бо 
школа частина робітничо-селянської 
Червоної армії, якою керує ВКП(б).

Ромицин.

Сивашці вітають 
Червону кінноту.

В день 11-ої річниці славетної кузні 
молодих буденівців. Укркавшколи, си- 
вашці —бійці й начсклад 43-го стрі
лецького полку посилають їм палкий 
бойовий провіт.

Ми певні, що молоді буденівці, 
наслідуючи традиції вождя кінноти 
С. М. Буденого, будуть стійкими й 
хоробрими бійцями майбутніх боїв 
такими, яким був і є С. М. Будений, 
ім'я якого несе на собі УКШ.

Хай живе Червона кіннота! 
Хай живе 11-а річниця УКШ!
Хай живе Червона армія та її ви- 

пробований проводир т. Ворошилов, 
ТВО командира полку Казбеков. 
Військовий комісар 43-го полку 

Єфименко.
ЗРАЗКОВИЙ ЛЕНІНСЬКИЙ 

КУТОК
В українській кінній школі є одне неве

личке приміщення, але яке дуже подоба
ється кожному юнаку та командирові — це 
ленінський куток другої сотні мобілізує 
увагу всього складу сотні навколо питань 
бойового підготування майбутнього коман-
дира. Щодня в ленінському кутку по-біль- 
шовицькому обговорюють всі завдання, що 
стоять перед нами з тим, щоб якнайкраще 
допомогти командуванню сотні виховати 
більшовицького командира червоної кінноти. 
 Вся ця масова колективна  робота, що 
провадиться в стінах ленкутку, є зразковою 
та передається по всіх закутках другої 
сотні.

. На останніх партзборах юнаки обговори- 
ли підсумки штурмової праці в зв'язку з 
ХІ-річним ювілеєм кіншколи. По діловому 
обговоряли юнаки питаная порядку денного.

С. Танасейчук.



ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАКЛИК ПРОЛЕТАРІВ ТУЛИ.

ПРИЙМАЙТЕ СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РАХУНОК 
 ЦЕХОВІ БРИЗ'И, ВИРОБНИЧИЙ СЕКТОР ЗАВКОМУ, 
 ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ, НАЧАЛЬНИКИ ЦЕХІВ-

ВИНАХІДНИКІВ
 ВАШ БОРГ:

25 НЕЗДІЙСНЕНИХ ПРОП03иціЙ—207.193 КАРБОВАНЦІВ НЕВИКОРИСТАНОЇ ЕКОНОМІЇ.

„МИ НЕ МАЄМО ПРАВА ЗАСПОКОЮВАТИСЯ".
ВИМОГА КОНФЕРЕНЦІЇ ВИНАХІДНИКІВ «ЧЕРВОНОЇ ЗОРІ".

Численними перемогами відзначається напру
жена боротьба пролетаріату та колгоспників, 
що виконують соціалістичну п‘ятирічку.

Ми чуємо
про героїку пролетарів Баку й 

Грозного 
про перемогу робітників електрозаводу,

які закінчили свою п‘ятирічку за 2 з пол. 
роки.

Днями до нас ввернулися робітники туль
ського заводу №1. Вони заявили:

— Третього вирішального року п‘ятирічки 
до колон соціялістичного будівництва повинні 
стати нові 518 заводів та фабрик та 1040 
машинотракторних станцій.

Відозва туляків стосується нас— 
червонозорівців. Це ми—робітники 
найбільшого заводу с.-г. машинобу- 
дівництва повинні забезпечити нові 
машинотракторні станції радянсь
кою потужною тракторною сівалкою.

Ми, робітничий кістяк,—винахідники "Чер
воної Зорі" сприймаємо братерський заклик 
пролетарів передових підприємств Союзу.

Наш мозок, 
машини, 

руки 
привести в бойову готовість.

Нас вапитують робітники Тули:
— Як ви виконали завдання із зниження 

собівартости як у вас поставлено справу ви
нахідництва?

Наш завод не виконав програми першого 
кварталу як в кількісних, так і з якісних 
показників. Ми не забезпечуємо машинами 
1040 МТС.

Винахідники заводу весь час брали найак
тивнішу участь у раціоналізації виробництва.

Тисячі пропозицій, що їх подали ми за 
останній час, негайна їх реалізація, повинні 
були створити передам у виробничій роботі 
заводу. Але багато наших пропозицій, затверд
жених заводським БРиЗ‘ом, визнаних за до
цільні, маринується та не здійснюються

Сьогодні говоримо про
25 таких пропозицій,

за які винахідники вже, навіть, одержали
50 відс. премії. Ці пропозиції не доводять 
до логічного кінця.

От чому ми
подаємо соціалістичниМ рахунок
од ім'я конференції винахідників

цеховим БРИЗ'ам 
виробничому сектору завкому, 

технічному відділові - головному 
інженеру, 

начальникам цехів.
Цей рахунок з 25 пропозицій дасть на рік 

економічний ефект на суму 207193 крб.
Ось кілька характерних:
1. змінити залізнє кермо на 30935
 дерев‘ане економія на рік крб.

2 Перевести оброблення ступки тракторного
 колеса з токарського 15467 

крб.верстату на бормашину—економія  
3. Змінити конструкцію тракторної ступки
Т-4—економія на сирому 25326 крб. 

матеріялі 
4 Качалки виробляти з кут- 38472 крб.
кового заліза1—економія  

Змінити прикріплення за- 
гортача до вушка леме-шів—економія 10633 крб. 

Ми не маємо права заспокоюватися 
на юридичній згоді з нашими пропозиціями. 
Ми вимагаємо від виробничого сектору 

завкому на чолі з тов. Христофоровим до
могтися негайної реалізації наших винаходів 

Наш соціялістичний рахунок подаємо через 
пресу, затверджуємо на конференції, сповіщаємо 
про нього робітників тульського заводу 

№1, запевнюємо їх у тому, що за допомогою 
всіх організацій заводу, під керівництвом ле
нінської партії передовий загін кадровиків 

робітники-винахідники вийдуть
на лінію вогню виробничих 

штурмів, 
допоможуть виконати червонозорівську 
п'ятирічку за три роки.

Конференція винахідників 
"Червоної Зорі».

МОВЧАТИ НЕ МОЖНА!
10-го грудня минулого року надійшли до заводського БРИЗ'у 10 

робітничих пропозицій, що їх протягом року маринував КОНСТРУКТОр
СЬКИЙ ВІДДІЛ. БРИЗ надіслав ці 10 карток до прокуратури на притягнен
ня винних-до відповідальності!. Від прокуратури досі не чути ніякого від
гуку. Невже вона не вживе заходів до тих, хто злочинно маринував ро
бітничу ініціятиву. А.

Шефство над механізацією 
обробляння деталів.

Робітника ковальського відділу комбіно
ваного цеху №1 ухвалили взяти шефство 
над всіма деталями, що їх обробляється 
вручну з тим, щоб перевести їх на вар- 
стати. Ці заходи на думку робітників, му 
сять заощадити виробництву 50.000 каР* 
бованців.

Робітники зобов’язалися протягом другого 
кварталу заощадити 50 000 карб. шляхом 
здійснення раціоналізаторських заходів. Це- 
ховий БРИЗ зобов’язується надати робітни
кам технічну допомогу в здійсненні їхніх 
раціоналізаторських пропозицій. 

ДАЙТЕ ДОРОГУ МОЇМ ПРОПОЗИ
ЦІЯМ!

Я вже писав заяву 5 місяців тому 
про те, що треба лемеші робити 
без шишок. Відповіді від винахідни
ків я чомусь дотепер не дістав. Пе
реконливо прошу розглянути мою 
заяву що лежить в архіві організа
цій винахідників заводу.

Подаю нову пропозицію: коло кож
ного лемеша чіпляти не два кружа
ла, а тільки одне. Кружало мусить 
мати вигляд тарілочки. Це ощадить 
виробництву не-аби яку суму.

І. Яковов.

ГЛУШИТЕЛІ ІНІЦІЯТИВИ
СТАНУТЬ ПЕРЕД СУДОМ.
Наприкінці квітня розгляда

тиметься судовим порядком 
справу про глушителів робіт
ничої іНІЦіяТИВИ — колишніх 
працівників загально-заводсько 
го БРИЗ'у—Сокульського та 
Бондаренка,  а також колишньо
го завідувача технічним від
ділом Ремпеля.

Треба, щоб суд засідав без
посередньо на заводі з тим. 
щоб притягти до участи в 
ньому робітничу суспільність. 

«Соціялістичний наступ» 
своєю чергою муситиме широ
ко висвітлити на своїх шпаль
тах цей повчальний процес.

І. Райнес.

Будьмо ударниками 
раціоналізації.

Найближчого часу по заводу поч
неться тиждень раціоналізації вироб
ництва.

Під цей тиждень всі відділи ком- 
бінованного цеху № 1 повинні за 
прикладом ковальського відділу взя
ти на себе певний раціоналізаторсь
кий рахунок з тим, щоб мплатити 
його до кінця кварталу.

Адміністрація цеху та інженерно- 
технічні сили повинні допомогти ви
нахідникам і раціоналізаторам у спла 
ті раціоналізаторського рахунку. ІТС 
мусить створити консультацію на до 
помогу винахідникам. Тиждень раці
оналізації повинен пройти за найак
тивнішою участю комсомолу.

Саша.
Воловодня із стажем.

З грудня минулого року було по
дано пропозицію до БРИЗУ про змі
ну конструкції зчищалки на колеса. 
БРИЗ прийняв цю пропозицію, яка 
має заощадити значну суму вироб
ництву, але досі не зроблено проб
них зчищалок косої конструкції. Проб- 
ні зчищалки можна зробити за 2—3  
години. Т- ко.

Витягніть вату з вух Холявка.
Майстер Холявка не прислухається до 

голосу приймачів, не бороться на якість про 
дукції. За ним вже лічиться 7000 брако
ваних зв'зків до передка.

Попросиш Холявка забезпечити вивіз го
тових деталів з цеху,—так слова тільки й 
полетять на вітер. Ото й виходить, що в 
досі здіймаються гори деталів різних марок 
а потім стається страшенна плутанина.

Блин.
"На око".

В ливарському відділі працює за норми- 
ровника ТОВ. БІЛяєВ. Він не обізнаний з 
ливарською справою. Розцінки визначає 
"на око». Треба постачити за нормировника 
ливарника вищої кваліфікації, що забезпе
чить правильне нормування розцінок.

Микола Сода.

Перекручування одноначальности 
в комбінованому цесі № 1 «Черво 
ної Зорі" має свою історію. Робіт
ники пам'ятають як начальник 
цеху ТОВ. Сисоїв набрався смі- 
ливости командувати партійною та 
професійною організаціями, як він 
пропонував «надалі скликання вся
ких зборів та засідань (у неробіт- 
ний час. І. Ц) погоджувати зі 
мною».

Свого часу таку тенденцію було 
засуджено, але питання боротьби з 
перекручуваннями одноначальности 
не проробили як слід серед партій- 
ного активу та адміністративно- 
технічного персоналу. В наслідок— 
маємо численні факти перекручу
вань одноначальности.

Адміністратори, яких весь час 
влучно обстрілюють за те , що ВОНИ 
не використовують одноначальности, 
не вивчили цього питання в світлі 
постанови ЦК партії. Наводимо 
факти.

Комсомольська організація вису
нула на відповідальну посяду пом- 
начцеху — комсомольця -кандидата 
партії тов. Авдєєва. Висуванець 
з роботою справлявся, як сЛІД. Не 
будемо вже говорити про те, що 
його чомусь чотири місяці тримали

ГРУБЕ ПоруШЕННЯ ДИРЕКТИВИ ПАРТІї

Борімося проти перекручування одноначальности
на нічних змінах, що чомусь зар- 
платня була менше, ніж її перед
бачено ставкою, але 5-го квітня 
комсомольський осередок дізнався 
від самого Авдеева про те, що його 
з посади помначцеху знято. 
зробив начцеху, не попередивши й 
не погодивши питання в партійним 
та комсомольським осередками

Цілком природньо, що осередок 
комсомолу вирішив взятися за цю 
справу. Осередок звернувся до бюра 
партосередку із заявою:

"Бюро з активом вважає, що 
начцеху цілком ігнорував ком
сомольський осередок, бо на
віть, не довів дО відому його 
про зняття комсомольця з по
сади апомначцеху. Прохаємо 
партосередок підтримати нашу 
попередню постанову про при- 
значення тов. Авдеєва на по
саду помначцеху“...

Комсомольці гадали, що партосе- 
редок виправить помилку адміні 
стратора, який викривив партійну 
лінію. Але бюро партосередку ви
рішило:

— Розцінювати заяву осередку 
ЛКСМУ як цілковите порушення

постанови ЦК партії про одно- 
начальність.

Бюро партосередку було особливо 
не задоволено з того, що комсо
мольці писали про ігнорування 
осередку. Ми запитуємо бюро парт- 
осередку про що ж тоді говорить 
та сама постанова в цехах, на яку 
воно спирається:

— Призначаючи або звільняючи 
робітників, адміністрація мусить 
зважити на думку партійної й про- 
фесійної організацій.

Це, безумовно, стосується й ком- 
сомольської організації, коли мова 
йде про комсомольського висуванця 
й до того ще кандидата партії.

Ми заявляємо, що шановний нач
цеху ТОВ Гусарченко «мусив на 
це вважати». А він, навіть, не до
вів до відому бюро партійного та 
комсомольського осередків про знят
тя висуванця. 

Бюро партосередку помилку не 
виправило. Навпаки, ще більше за- 
грузло в нерозумінні основних пар- 
тійних завдань і санкціонувало по
рушення принципів одноначально

сти, чим створило грунт для даль
шого порушення партійних принци
пів керування виробництвом.

♦

В комбінованому цесі один і той 
же папірець чомусь підписують 
начцеху Гусарченко та його заступ
ник Шпільовий. Запитуємо: хто ж 
відповідатиме за цей папірець, який 
є цілковитим порушенням поста
нови ЦК партії?

Розподіл обов'язків виключає 
можливість сімейности й взаємного 
покривання один одного. Пригадаємо 
думку Леніна про таке бажання 
відкараскатися від відповідальности 
"Основний принцип керування— 
певна особа цілком відповідає за 
проведення певної роботи».

Виявляється, що партійні дирек
тиви та партійна лінія не обов‘яз 
нові для адміністрації комбінованого

Помначцеху Мойсеєнко призна
чив на посаду комірника ОліЙни 
ЧеНка, вчорашнього спекулянта, 
який проліз на виробництво. Він

не погодив це питання з парторгом 
ливарського відділу Собіновим та 
профоргом Качановим. І коли вони 
після заяви робітників прийшли 
запитати Мойсеєнка, то він в висо
ти своєї незалежности заявив:

— Ви що хочете втручатися у 
справи одноначальности?!..

Коментарії зайві. Спекулянта до
ведеться в роботи зняти. Мойсеєнко 
сам собі підірвав авторитет, пору- 
 шив і партійну директиву.

♦Постанову ЦК про одноначаль- 
ність систематично перекручують. 
Партосередок замість реагувати на 
це, замість того, щоб виправите 
помилки адміністрації—плентається 
в хвості.

Партосередок не зумів дати біль
шовицького настановлення керівни
кам цеху, а вони виявили опорту
ністичну практику в запровадженні 
одноначальности, виявили нікому не 
потрібний начальницький гонор, 
який, безумовно, негативно відбився 
на виконанні промфінпляну.

Заводський партійний комітет 
повинен розплутати цей вузол. По
милки комбінованого № 1 стануть 
за повчальний приклад для всього 
заводу.
 І. Цукерман.
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(ЗАКІНЧЕННЯ)
З ЦЕМЕНТНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

 — Глиноземистий завод у Ленін
граді вартістю 6 млн. крб.

— Сухоложський завод на Уралі 
вартістю 9 млн. крб.

— Новошуровський завод (Москов
ська область) вартістю 8½ млн.. крб.

— Новоподольський завод (Мос
ковська область) вартістю 9 млн. 
крб.

Воронезький завод вартістю 7 млн 
крб.

— Новобрянський завод вартістю 
10 млн. крб.

— Чернореченський завод вартістю 
8 млн. крб.

— Ново-Амвросієвський завод на 
Україні вартістю 8 млн. крб.

— Камянський завод на Україні 
вартістю 6 млн. крб.

— Анакієвський завод на Україні 
вартістю 6 млн. крб.

— Кричевський завод в Білорусі 
вартістю 8½ млн. крб.

—Армянський завод (Закавказзя) 
вартістю 7 млн. крб.

— Кувосайський завод (в Узбекі- 
стані) вартістю 9 млн. крб.

— Завод "Пролетарій" в Новоросій
ському (реконструйований) вартістю 
В 6½ мЛН. крб.

З ВОГНЕТРИВАЛОЇ
Й КЕРАМІЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ».
—Боровичський завод (рекон

струйований) вартістю 7½ млн. крб.
 Красногородський завод на Ук

раїні (реконструйований) вартістю 6 
млн. крб.

— Два шамотних заводи вартістю 
17½ млн. крб.

— Два заводи каналізаційних труб 
у Москві й на Україні вартістю 15 
млн. крб.

З ПРОМИСЛОВОСТИ
ЦЕГЛИ.

— Завод силікатної цегли в Лю- 
берцях вартістю 7 млн. крб.

— Два заводи трепельної цегли 
на Уралі вартістю 10½ млн. крб.

— Челябінський трепельний завод 
вартістю 5 млн. крб. 

— Харківський завод глиняної це
гли вартістю 6 млн. крб.

З ЛІСОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТИ.

— П'ять заводів у Північному краї 
вартістю 55 млн. крб.

Ці цифри-518 (цього року
ми пустимо в хід 518 

новиз фабрик і заводів) і 1040 
(ЦЬОГО року ми мусимо відкри- 
ти нових 1040 МТС) мусять зна- 
ти   і дружини, і діти рОбіТників 
колгоспники і колгоспниці, се- 
редняки й бідняки—завтрашні 
колгоспники.

Нехай на міських площах, у 
театрах, кінах, клюбах, робіт
ничих казармах, червоних кут
ках блищать транспоранти, пля- 
кати і діяграми що дають 
картину наших перемог.

— Фанерний завод у Чувашії вар
тістю 7 млн. крб.

— Фанерний завод в Башкірії вар
тістю 6 млн. крб.

— Фанерний завод Волго-Каспій- 
лісу вартістю 7 млн. крб.

 — Завод в Марійській області вар
тістю 5½ млн. крб.

З ПАПЕРОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТИ.

 — Завод «Червоний гвоздильщик 
у Ленінграді (реконструйований) вар- 
тістю 7½ млн. крб.
 Завод виробництва паперових 
машин у Ярославі (реконструйований) 
вартістю 7 млн. крб.

— Завод тракторної арматури в 
Ленінграді (реконструйований) варті
стю 6 млн. крб.
 — Завод «Металіст» у Нижньому 
Новгороді (реконструйований) варті
стю 8 млн. крб.

— Завод «Сжатый газ» у Москві 
вартістю 6½ млн. крб.

З  ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТИ.

— Нижегородський комбінат варті
стю 15 млн. крб.

— Завод «Електросила» (рекон
струйований) в Ленінграді вартістю
7½ млн. крб.

— Завод «Дінамо» в Москві (ре
конструйований) вартістю 8½ млн. 
крб.

— Завод ім'я Казицького в Ленін
граді (реконструйований) вартістю
8 млн. крб.

З ХЕМІЧНОї 
ПРОМИСЛОВОСТИ

З ШТУЧНОГО
волокна

— Три фабрики вартістю 49 млн. 
крб.

З шКІРЯНОЇ
промисловости.

— Осташковський завод вартістю
7 ½млн. крб.

 з фото-
кінопроМИСЛоВоСТИ.

— Фабрика кінопльонки на Укра
їні вартістю 6½ млн. крб.

* *
518 новях соціалістичних гідпри- 

ємств наочно доводять, як на очах 
у всього світа СРСР із країни від- 
сталої перетворюється на країну пе-  
редової індустрії.

Генеральна лінія партії має вели
чезні перемоги.

Завдяки шаленому опору клясових 
ворогів і їх агентів—правих і лі- 

 вих" опортувістів, не зважаючи ні 
на будь-які труднощі, СРСР вступив  
у період соціялізма й завершує цьо-
го року побудову фундамента соціа
лістичної економіки.
 

З ТЕКСТИЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТИ

— Гребенська прядильна фабрикА 
вартістю 10 млн. крб.

Меланжевий комбінат в Іванов 
вартістю 44 млн. крб.

— Прядильна фабрика (Московське 
область) вартістю 12 млн. крб.
 — Прядильно-ткацька фабрика  
Ленінакані вартістю 13 млн. крб.

— Сяський комбінат вартістю 41 
Млн. Крб.

— НИжне-Ляленська фабрика на 
Уралі (реконструйоваНІ) вартістю 
5 млн. крб.

— Фабрика «Герой труда» (в Бі
лорусі) вартістю 8 млн. крб.

Балахна (третя черга) вартістю 21 
МлН. крб.

— Прядильно-ткацька фабрика в 
Нижнегородському краї вартістю 6 
млн. крб.

— Прядильно-ткацька фабрика на 
Уралі вартістю 5 млн. крб.

— Фабрика «Свободний пролета
рій» (реконструйована) вартістю 5½ 
млн. крб.

— Фабрика ім'я Лібкнехта в Іва- 
нівській області (реконструйована) 
вартістю 9 млн. крб.

з варстато-струментальної
ПРОМИСЛОВОСТИ.
- Завод фрезерних варстатів в 

Нижньому Новгороді вартістю 29 
млн. крб.

-- Завод револьверних варстатів 
у Москві вартістю 25 млн. крб.

- Ливарний завод у Москві вар
тістю 15 млн. крб. 

— Завод ім'я Свердлова в Ленін
граді (реконструйований) вартістю 
7 ½ млн. крб.

— Завод «Самоточка» в Москві 
(реконструйований) вартістю 6 млн. 
крб.

— Завод "Пневматіка» в Ленінгра
ді (реконструйований) вартістю 5 
млн. крб.

Центроливарний завод в Ленін- 
граді вартістю 19½ млн. крб.

«Червоний Путиловець» (рекон
струйований) вартістю 75 млн. крб.

З морського 
судОбУДІвницва.

— Північна верфь в Ленінграді (ре
конструйований) вартістю 8 млн. 
крб.

З  сільсько-господарського 
машинобудування.

- Ростовсmкий комбайнбуд варті
стю 22½ млн. крб.

Саратовський комбайнбуд вар
тістю 25 млн. крб.

Гомельський завод вартістю 
млн. крб.

— Омський обозний завод варті
стю 6½ млн. крб.

— Запорізький завод «Комунар» 
(Реконструйований) вартістю 6½ млн. 
крб.

за автотракторної
пРоМИСЛовСти.
— Держпідшипникбуд у Москві 

вартістю 84 млн крб.
— Ярославський завод вартістю 

15½ млн. крб.
— Завод шоферних струментів у 

Павлові вартістю 6½ млн. крб.

— Березники (на Уралі) вартістю 
98 млн. крб.

— Колотинський комбінат варті
стю 21 млн. крб.

— Невський комбінат в Ленінгра
ді вартістю 18 ½ млн. крб.

— Воскресенський комбінат варті
стю 38 млн. крб.

— Бобрико-Донський комбінат вар
тістю 68 млн. крб.

— Трест "Апатіт» вартістю в 54 
млн крб.

— Чернореченський завод варті
стю 7½ млн. крб.

— Уральський хромпіковий завод 
вартістю 6 ½ млн. крб.

Карабаський завод вартістю 5 
млн. крб.

Константиновський завод вартістю 
9½ млн. крб.

Донецький завод (реконструйова
ний) вартістю 11 млн. крб.

Дорогомиловський завод у Москві 
вартістю 8½ млн. крб.

— Рубіжанський завод на Україні 
вартістю 9 млн. крб.

— Завод сухої перегонки на Ура
лі вартістю 7½ млн. крб.

Харківський Тракторбуд. Панорама будівництва.

Повідомлення.
16 квітня, об 7 год. вечора 

в клюбі промкооперації відбу
деться перша надзвичайна кон
ференція молоді „вкладників у 
3-й рік п'ятирічки.

Порядок денний 1.Мобілізація 
коштів та завдання організації. 
2. Рапорти осередків про кон-
кретні дільниці. Всім делегатам 
прибути своєчасно.

МК. ЛКСМУ.

При кабітеті партроботи МПК пра
цюватиме консультація для заочни
ків радпартшкіл, комвуз'ів, керівни
ків, гуртківчан поточної політики, а 
також для всіх членів партії та 
ЛКСМ. Консультація індивідуальна 
й групова з таких питань:

Політєкономії—5, 10, 15, 20, 25, 30 
з 6 до 7 год. 30 хв. вечора. Консуль
тант т. Вербицький.

З іСТорії клясової боротьби 7, 17, 
27 з 6 до 7 год. 30 хв. вечора. Кон
сультант т. Бондаренко.

З методики—1, 11, 21 з 6 до 7 год. 
30 хв. Консультант т. Жислін.

З проточної політики—1—15—30 з 6 
до 8 год. вечора. Консультант тов. 
Майер.

З укрмови 5, 10—15, 20, 25, 30 з 
6 до 7 год. 30 хв. вечора. Консуль
тант т. Яворський.

Попит на рабсилу
на 15 квітня.

Треба: мулярів—30, столярів—50, тес- 
лярів—30, фарбувальників- 3, помбух—1.

Викликаються: Барткевич та всі му- 
лярі, столярі та теслярі, що перебувають 
на обліку УПОР.

16 квітня, об 9 год. ранку до УППР по- 
винні прибули всі інваліди 2 групи, токарі, 
слюсарі та ливарники.

Підліток Дубкевич Пелагея Борисовна— 
дезертир праці, її знято з обліку УППР:

15 квітня, об 6 год. 30 хв. вечора від- 
будуться перші заняття мопр-семінару.

15 квітня, об 7 год. 30 хв. вечора в 
міськпрофраді (зали засідань) відбудеться 
нарада завкультсекторів та культбригадирів 
усіх ФЗМК,  а також робітників виділених 
для робота по шефству.

16 квітня, об 12 год. дня добиратимуть 
до військово-морських шкіл. Всі товариші, 
які подали заяви про вступ повинні при- 
бути до військомату.

15 квітня, об 10 год. ранку в  культ- 
пропі МПК (кімн. 16) відбудеться нарада. 
Повинні прибути т.т. 
Некрасов—ЛКСМУ,Нікітіна—райСТ, Хазін—СГЛР, Маєр —  
наросвіта, Чарін —ГН, Іванова — кабінет 
МОР, Кельштейн — МРПС, культробітник 
колгоспу.

Фінансово-бюджетова секція місьради.

на підставі постанови НКФ УСРР від 5-го січня 
1931 рову—повідомляє всіх платників прибутко
вого податку на розписами № 2 та 2а, (куста- 
рів-ремісників, візників, домовласників, осіб віль- 

них професій і т. інш ) про те,
що не пізніш 15 квітня 1931 року вОНи 

повинні сплатити аванси прибуткового 
податку на ІІ й квартал 1931 року.

Окремі повідомлення з зазначенвям суми платіжа надіслані 
всім платникам.

Платники, що не одержали повідомлень повинні ввертатися 
за поясненням до інспектора прибуткового податку (фін- 

секція кімн. № 9).
Попереджується, що ніякі претензії про неодержання опо
вісток до уваги прийняті не будуть і зараз  же після 15 
квітня 1931 р..приступлено буде до стягнення авансів 
прибуткового податку разом з пенею в примусовому по

рядкові.
 Голова фінінсекції міськради Кірілов

Інспектор прибуткового податку Кофман.

Загублено чек за № 
282823 на суму 2000 

 крб. вид. нач. "Бypo- 
 вугільної партії до
ЗІН. дЕРЖбаНКУ по біж. 

Рах. № 1339 
Вважати недійсним.

Чулість у лапках.
БРИЗ комбінованого цеху нечуло ста 

виться до робітничих пропозицій. Він не 
дав письмових чи усних вказівок, а нато 
мість докоряє робітника: ти, мовляв, не 
давно тільки почав подавати пропозиції, а 
ВЖе хочеш, щоб їх здійсняли. Оса.

Три переконливих факти.

Пилярський відділ неспроможний вИГОТОВ
ИТИ комплектно частини до машин БДО з 
вини основного заводу. Основний завод ви- 
нен комбінованому цеху №1 1000 верх-
ніх брусків і 700 нИЖНІХ.

Брав потрібного числа допоміжної силі 
спричиняв неповну завантаженість відділів 
цеху. Матеріали з варстатів не прибирають 
своєчасно. 

Заводоуправа нехтує робітничі пропози
ції про заведення відрядної роботи для до
поміжної сили її транспорту. Це гальмує по 
ліпшення навантаження й розвантаження 
цеху.

Островський.


