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ОРГАН ЗІНОВ'ЇВСЬКОГО КОМІТЕТУ КП(б)У, МІСЬКРАДИ, МІСЬКПРОФРАДИ ТА КОЛГОСПСОЮЗУ

ДАТИ ВУГІЛЛЯ КРАіНІ
ВИСТУП тов. КОСІОРА НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ З'ЇЗДІ ПРАЦІВ- 

НИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТИ.
Товариші! дозвольте мені від і іме- 

ни ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У пере- 
дати привіт шахтарям, інженерам і 
технікам вугільної промисловости 
Донбасу (оплески).

Донбас тепер є в центрі уваги 
всієї країни. І це зрозуміло, бо не
достача вугілля є найголовніше 
гальмо на шляху хуткого зростання 
нашої соціалістичної промисловости, 
на шляху виконання пляну третьо
го вирішального року п'ятирічки. 

-Донбас протягом ряду місяців не ви- 
конує своїх зобов'язань перед краї
ною, перед робітничою клясою Ра
дянського Союзу. І коли таке ста 
новище триватиме і далі, то цілком 
ясно, що ми можемо опинитися пе- 
ред найсерйознішою загрозою зриву  
народньо-господарського пляну з 
вини шахтарів Донбасу. Товариші, 
я говорю це не для красного слівця. 
Справа стоїть саме так. І це по
гані усвідомити всі пролетарі Дон
басу.

Чи є у Донецького басейну мож- 
ливості і потрібні резерви, щоб

виконати і перевиконати вугільну 
програму? Безперечно є.

Чи може Донбас задовольнити 
потреби країни на вугілля? Може.

У нас є величезні резерви, які 
ще не використано. Шкідники всі- 
ляко приховували ці резерви, пе- 
решкоджали їх реалізувати. Відомо 
що приміром, і по лінії нового 
шахтного будівництва шкідники 
виявили особливу активність. Вони 
намагалися загальмувати розвиток 
Донбасу, зірвати постачання країні 
вугілля. Тепер, ліквідуючи наслідки 
шкідництва, ми всі ці резерви ви
являємо і пускаємо в хід.

Але у нас є в Донбасі найголов
ніший, найбільший резерв, який 
далеко ще не використовується, цей 
резерв-сили робітничої кляси,
її виробнича ініціятива і енту- 
зіязм. Ось чому, я вважаю, що 
ваш з'їзд повинен стати з'їздом 
мобілізації сил всіх робітників, ін
женерів і техніків Донбасу на бо
ротьбу за вугілля, за реалізацію 
всіх резервів, за виконання про- 
грами.

лися, не врахували особливостей тієї 
чи іншої шахти, шару, не підготу- 
вали робітників та інженерно-тех- 
нічний персонал, не підготували де- 
сятників, бригадирів.
 Донецький басейн перебуває те- 
пер буквально в полоні технічних 
недоладностей. Вони зривають робо
ту лав, зменшують видобуток і, не 
зважаючи на це справжньої бороть
би з технічними недоладностями не 
 видно. Однакові недоладності повто
рюються день-крізь-день, але наші 
 господарсько-технічні керівники об
межуються тільки реєструванням 
фактів і майже нічого не роблять, 
щоб справді запобігти недоладности. 
До них звикли, їх вважають за 
звичайну річ, не вдумуються, не 
шукають корінних причин цих 
"недоладностей".

За якість роботи.
Підчас запровадження механіза- 

ції нам треба поставити ставку на 
серйозне опанування цієї механіза
ції, на максимальне використання 
машин і механізмів. Питання яко-
сти роботи треба поставити в 
центрі уваги всієї гірницької 
маси, всіх господарників, інже
нерів та техніків Донбасу. Про-
фесійним організаціям також дове
деться більше, ніж будьколи, попра
цювати над питаннями виробництва, 
питаннями хуткого і справжнього 
здійснення гасла про механізацію. 
Треба мобілізувати всі сили на усу
нення технічних недоладностей, які 
гальмують виробництво.

Механізація Донбасу-вирішальна ланка
Я хочу зупинитися на деяких 

вузлових питаннях, від правильного 
розв'язання яких залежить вико- 
нання завдання з видобутку.

Почну з основного питання—ме- 
ханізації Донбасу. Механізація це 
вирішальна ланка у боротьбі за но- 
новий соціялістичний Донбас. Завдан- 
ня механізації Донбасу, поставлене 
тов. Молотовим і підтверджено всією 
партією, покладено в основу нашо- 
го пляну, нашої практичної роботи, 

Тепер уже нічого доводити, яку ве- 
личезну вагу має для всієї країни 
механізація вугільної промисловости.

Тільки створення нового 
Донбасу, з більшовицько-не
зламною механізованою базою, 
цілком задовольнить чимраз 
більші потреби народнього 
господарства на вугілля. В 
цьому напрямі ми проробили 
величезну роботу.

ряді шахт санки змінено конвеєром. 
На ділі доведено всі переваги меха
нізації. Цілком і повнотою під- 
тверджено правильність лінії 
партії на механізацію Донбаса.

Проте, чи можемо ми задоволь- 
нитися тим, що досягли ми у спра
ві механізації? Ясно що ні, бо ме
ханізація не дала ще того, що 
могла і повинна була дати, механі
зація ще не дала хуткого збільшен
ня видобутку.

Чому ми не маємо різкого і ве
ликого збільшення видобутку, якого 
чекала країна в зв'язку з механіза
цією Донбасу? На це запитання 
треба дати відповідь. І тут, насам
перед, слід зупинитися на тих по 
милках, що їх зроблено за прак
тичного проведення механізації.

 Коли поглянути в чому поляга
ють ці недоладності, то мені зда-

 ється, що з них можна відзначити
 кілька основних. По-перше—завал 
лав; по друге поламання конвеє
рів. Далі, стан шляхів, відставання 
штреків і ряд інших моментів, що 
гальмують роботу і особливо засто
сування нових метод.

Чому останнім часом завали лав 
набрали широкого і якогось суціль
ного характеру? Вам не paз дово
дилося, напевне, спостерігати таку 
 картину: лаву підготували до робо
ти, все налагоджено, почали пра
цювати, іноді, непогано, підвищення 
видобутку начебто забезпечили, і 
раптом, завал, який зводить на ні- 
вець всі пляни.

В чому річ? Чому так гостро 
вросла кількість завалів? Та тому, 
що до переведення на довгі лави 
підійшли не досить серйозно, непро 
думавши питання до кінця, не вра
хували особливостей шахт, не під
готували людей. Звісно, довга лава 
річ хороша і потрібна, адже треба 
все продумати, як слід, не розки
датися, не запроваджувати зразу 
довгих лав у масовому маштабі з 
наказу.

Ми повинні всіляко розвивати і 
заохочувати винахідницьку думку. 
Наскільки швидкість проходження 
штреків набуває тепер особливо ве
ликої ваги, варто відзначити вели
чезне досягнення шахти № 9 Фо- 
мівської шахтоуправи, де інженер 
Єпіванцев добився ось вже протя
гом 10 день проходження 10 мет
рів щодня. Коли нам пощастить 
остаточно розв'язати це питання, 
то це буде, безперечно, велика тех
нічна перемога Донбасу.

неможе працювати за новою систе
мою. А у нас, часто-густо, замість 
того, щоб десяток днів витратити 
на підготовку, а зате потім забез
печити підвищення видобутку, діяли 
за принципом—скорше та більше, 
аби тільки скласти звіт перед на
чальством, а який буде наслідок, 
тобто видобуток—це неважно.

Мені здається, що в цьому винні 
всі, починаючи від керівних това- 
ришів в управлінні "Вугілля", 
шахтних господарників, інженерів і 
кінчаючи партійними та професій
ними організаціями, які не сигна
лізували про це, не виявляли до
статньою мірою власної ініціативи.

Я хочу перестерегти товаришів 
проти можливого повторення по
милок, припущених підчас запро
вадження на практиці системи 
Карташова. Адже лав, що справді 
працюють за системою Карташова, 
можна нарахувати всього десятків 
півтора. Решта 140 числяться пе- 
реведеними на безперервний потік 
тільки на папері. Без доброго тех- 
нічного постачання, без пильної 
підготовки і організації праці, без 
поліпшення вивізних шляхів, лава

Взяти, ось питання про концен
трацію роботи на шахті. Справа 
абсолютно потрібна, бо в нас не 
вистачає робочої сили, шахти у 
поганому стані і т. інш. Концентра
ція, якщо її запроваджувати ро
зумно має дати збільшення видо- 
бутку. А ми не тільки не маємо 
збільшення, а навіть в деяких міс
цях видобуток зменшився, бо кон
центрацію запроваджували, не зва
жаючи на реальну можливість, без 
розбору переходили на довгі лави, 
а короткі лави закидали, вирахо
вуючи за нереальними при сьогод
нішніх умовах графікати тощо. 
Отже, вийшло так, що замість 
максимально використати машини, 
ми збільшували кількість машин, 
що не робили, а також зменшували 
видобуток на ряді шахт. За такого 
головотеського легковажного підходу 
до запровадження такого важливого 
завдання, як механізація, сподіва
лися на швидке збільшення видо
бутку, звісно, важко.

Увагу ручному видобуткові.

Ми кинули в Донбас нові маши- 
ни, нові механізми. Переборюючи 
опортуністичний опір в справі ме
ханізації, ми розгорнули роботу, 
щоб переозброїти гірницькі маси, 
щоб організувати нове знаряддя—ме-
ханізм. Машина не терпить роз-
хлябаности, розгільдяйства, во- 
на вимагає підвищеної дисцип 
ліни, вона вимагає нової орга- 
нізації праці.

Які ж наслідки механізації за 
минулий період? Чого ми домоглися 
у цій галузі? Ми маємо ряд безпе- 
речних і великих успіхів у справі 
механізації Донбасу. Збільшилося 
число машин і відбійних молотків; 
значні кадри робітників навчилися 
володіти механізмами, і як наслідок 
цього—збільшилася продукційність 
машин. Пророблено велику роботу, 
щоб полегшити ручну працю-на

Я констатую, що в ряді місць
до справи механізації постави
лися не досить серйозно. Небу- 
ло належної підготовки підчас пе
реходу на широку механізацію, не 
врахували труднощів справи. Пере
ведення лав на нові методи здійс
нювали здебільшого формально, бю
рократично, без відповідного добору 
людей, їхньої підготовки та інструк
тування, без забезпечення потрібно
го технічного постачання і органі
зації роботи лав. Особливо це спо
стерігалося підчас запровадження 
системи Карташова, Лібхгарда, яки- 
ми заслужено може пишатися Донбас 

Адже факт, що чимало шахт, пе- 
реведених на систему Карташова, 
працюють тепер гірше, ніж раніше. 
І це не тому, що система погана, 
бо чимало разів доведено на прак
тиці, що робота за методою Карта
шова значно підвищує видобуток, а 
тому що до проведення цієї систе
ми підійшли неправильно, розкида

Робітники і чимало інженерів 
прямо заявляють, що завали—це 
наслідки того, що вони не навчили
ся ще керувати покрівлею, що при 
 коротких лавах вони працювали 
чудово, а скоро перейшли на 150- 
200 метрів, почалися масові завали 
і ламання конвеєрів.

Значіть, товариші, треба спочат
ку людей хоч трохи цієї справи 
підучити, але, поки ми їх не нав
чимо, треба поставити справу так, 
щоб видобуток у нас не зменшу
вався.

Ми повинні і маємо право 
поставити перед технічними 
кадрами нашої вугільної про- 
мисловости питання про то, 
щоб вони швидче опанували 
механізми, опанували нові ме- 
тоди роботи, швидче виправ
ляли і відвертали недоладно
сті, щоб не кидали випро
бувані методи роботи доки не 
навчаться володіти новими.

Дальшої серйозної помилки до
пустилися у ставленні до ручного 
видобутку. Вивчення цієї справи 
показує, що ручний видобуток 
згортався багато швидше, ніж роз
вивався механізований видобуток. 
Ми маємо явне недооцінювання і 
обурливе ставлення до ручного ви
добутку. На багатьох шахтах, коли 
їх механізували, ручний видобуток 
зовсім ліквідували крім, звісно, під
готовних робіт, а кваліфіковані 
кадри (вибійники, кріпильники, 
свердлії і інші) було розпорошено 
по всій шахті, перетворені на на
вальників, коногонів, плітових тощо.

Отже, вийшло, що втрата від 
ліквідації і згортання ручного ви
добутку є більша ніж зростання 
видатности машин. Тут не підійшли 
як слід, з політично-господарсь
кого погляду. Навіть там, де руч

ний видобуток ще залишився на 
рівні з механізованим, навіть там 
ніхто не дбає про те, щоб утво
рити вибійникові умови, при яких 
він би дав максимальну продуктив
ність, ніхто не дбає про те, щоб 
дати доручних вибоїв щонайбільше 
вибійників. Тут допустилися вели
кої серйозної помилки.

Ми повинні берегти основні 
кадри кваліфікованих робітни
ків, що їх надто бракує в
Донбасі. Треба не гаючи часу швид
ко виправити помилку.

Ми маємо віддати серйозну 
увагу ручному видобуткові, бо 
доки цілком ще не розв'язано 
завдання механізації цілого 
Донбасу, ручний видобуток 
повинен давати країні якнай
більше вугілля.

Закінчення див. на 2-ій стор.



2

ВИСТУП ТОB. КОСІОРА НА ВСЕУКРАїНСЬКОМУ З'ЇЗДІ ПРАЦІВ- 
НИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТИ.

(закінчення)

Основні завдання
Які основні завдання стоять пе

ред нами? Що треба зробити, щоб 
ліквідувати прорив і забезпечити 
виконання вугільної програми? Треба 
закріпити всі величезні досягнення, 
що в в нас у царині механізації! 
Донбасу, в царині запровадження 
нової техніки і організації праці, 
надто досягнення найпередовіших 
шахт і бригад.

Я вважаю, що треба орга
нізувати змагання між меха
нізованими лавами і групами 
старих кадровиків вибійників

Треба швидко виправити зробле- 
ні помилки і повести рішуче бо
ротьбу за якість механізації, тобто 
за максимальну видатність машин 
На якості треба зробити особливий, 
притиск. Ми повинні щодня серйоз- 
но готувати людей, готувати умови, 
щоб запровадити нові системи 
(Карташова, Лібхгардта та інших), 
найближчим часом домогтися здійс- 
нення цих метод хоча б у кількох 
шахтах, але масовим маштабом.

Я вважаю, що треба чітко по
ставити питання про довгі лави, 
де, коли і за яких умов їх можна 
і треба запроваджувати. А то в нас 
є такі "максималісти", що їм
обов‘язково подавай тільки 200 та 
300-метрові лави. Перегини тут 
можуть лише пошкодити. Так само 
треба виправити помилки зроблені 
підчас "переконцентрації".

Далі, треба доцільно використати 
кваліфіковані кадри. Чимало з них, 
як, наприклад, старі вибійники пра
цюють не за своєю спеціяльністю 
—коногонів, навальників і т. інш. 
Треба мінімальне число старих ви- 
бійників лишити на механізації, 
виділити потрібну кількість на про- 
ходження штреків, а всіх інших 
вернути на ручну роботу.

Хай старі кадри покажуть свої 
темпи боротьби за п'ятирічку. Треба 
охопити їх соціалістичним зма- 
ганням та ударництвом.

 Тут мова йде не про протистав
лення ручної праці машині, а про 
піднесення самодіяльности, етузіязму 
всієї робітничої маси для того, щоб 
допомогти справі соціялістичного 
будівництва і ліквідувати вугільний 
прорив.
 В зв'язку з питанням про під
несення ініціятиви і самодіяльности 
робітників, треба поставити питання 
про робочу силу взагалі. Господар- 
ники, звичайно, заявляють—"Не 
питайте від нас видобутку, коли в 
нас не вистачає робітників". Чи 
так це насправді? Варто побувати 
на першій ліпшій шахті, щоб пе
реконатися в тому, як обурливо 
використовують наявну робочу 
силу: десятки, сотні людей тиняють- 
ся по шахті без всякого діла. Це 
говорить про те, що на шахтах 
немає правильної організації праці 
та доцільного використання робочої 
сили. Треба натиснути на госпо
дарників, на інженерно-технічний 
персонал, щоб вони якомога краще 
використали робочу силу, яка у 
нас є, а не сиділи, склавши руки, 
чекаючи нового поповнення. 

Ми вживаємо тепер всіх заходів 
до того, щоб дати Донбасові робочу 
силу, але треба насамперед домог
тися закріплення тих кадрів, які 
працюють в Донбасі. Тут перед нами 
стоїть практичне завдання рішуче 
провести постанову ЦК про поліп- 
шення побутових умов, про харчу- 
вання, житлове будівництво, про 
проведення підвищення зарплати 
тощо.

пліч-о-пліч з нами, з робітничого 
клясою. Не сіпати в дурницях спе 
ціялістів, допомагати їм у роботі, 
тоді і вимагати від них можна 
більше. Разом з тим треба вжити 
ряд заходів, щоб поліпшити мате 
ріяльно-побутові умови інженерно- 
технічного персоналу.

Піднести маси на боротьбу
за вугілля.

І, нарешті, останнє питання, що 
також є одне в вирішальних—це 
організація робітничих мас на бо
ротьбу за здійснення пляну видо
бутку вугілля. Тут насамперед знов 
таки стоїть питання про трудову 
дисципліну. Товариші, хто перш за 
все відповідає за те, що на шахтах 
непомітно дисципліни, що колосально 
зросли невиходи. Я вважаю, що від
повідальні за це профспілкові і 
партійні організації.

Якщо приміром в Артемівському 
районі пересічно місячна виходжу- 
ваність вибійника становить 15 за
прягів, якщо в Сталінському райо
ні пересічна виходжуваність вибій
ника становить 17-18 запрягів, то 
я вважаю, що це далеко непох
вальний результат роботи наших 
організацій.
 Профспілкові організації насам- 
перед повинні заходитися розвивати 
соціялістичне змагання, ударництво, 
зміцнювати дисципліну. Саме тут 
вони мають виявити свою ініціяти- 
ву. Профспілки повинні спиратися 
на основі кадри робітників, органі
зувати їх і ділом довести, як тре
ба по-більшовицькому боротися за 
дисципліну, за збільшення продук- 
тивности праці. Покищо ми цього 
не маємо. На шахтах не почува
ється провідної ролі профспілок. 
Чому на шахтах послаблено соціялі- 
стичне змагання, чому не посувається

вперед організація ударних бригад. 
Та тому, що роботу шахтних 

профорганізацій налагоджено зов
сім погано. Проте, розгортання соц- 
змагання і ударництва-це основ
ний засновок виконання пляну і це 
безпосередній обов'язок профспілок.

Далі Про поліпшення побуто- 
вих умов робітників. Тільки ос
танніми часами, зважаючи на по
станову ЦК КП(б)У, профспілки по
чали виявляти тут деяку актив
ність, але явно недостатню. Проф 
спілки надто багато пишуть резо

люцій, багато часу витрачають на 
доповіді, засідання і дуже мало на 
практичну справу.

Ваш з'їзд має суворо критику
вати роботу всіх профспілкових ла
нок і домогтися грунтовного 
повороту профспілкових орга
нів з гори до низу лицем до 
виробництва, до мас, до тих 
основних дільниць, де вирішу
ється доля виробничої програ- 
му, тобто до лав і вибоїв Зав- 
дання профспілок — піднести 
маси на боротьбу за вугілля.

Донбас повинен виконати свій обов'язок перед країною
Товариші! Донецький басейн має 

всі умови, всі можливості, щоб з 
теперішньою робітною силою, з на
явним інженерно-технічним персона- 
 лом за найкоротший строк збіль- 
шити видобуток і почати викону- 
 вати програму. Але для цього тре
ба взяти більшовицькі темпи в
роботі, розгорнути справжню 
боротьбу за механізацію, міцно 
вдарити по тих, хто цю меха- 
нізацію гальмує Якщо ми саме 
так працюватимемо, якщо зберіга
тимемо по-хазяйському кожну ма
шину, якщо добре організуємо лю
дей, згуртуємо старі кадри робіт
ників, піднесемо ініціативу гірниць
ких мас якщо ми правильно поч- 
немо розвивати ручний видобу- 
ток, - то немає сумніву, ми дійде- 
мо рішучого переламу і з честю 
вийдемо з теперішнього становища 

Товариші робітники, інженери і 
техніки Донбасу! Пам'ятайте, що 
тепер на вас, на цілий вугільний 
Донбас дивляться робітники цілого 
Радянського Союзу. Країна потрібує 
вугілля. І цілком мають рацію 
тульські робітники, докоряючи Дон
бас у ганебній роботі. Робітнича 
кляса Радянського Союзу вимагає 
ліквідувати те неподобне станови-

ще, що його ми маємо тепер з ви- 
добутку. Шахтарі Донбасу на 
заклик туляків, на заклик ці- 
лої країни мають відповісти 
справді бойовою дружною ро 
ботою, щоб виконати свій обо- 
в'язок перед Країною. Приклад 
робітників Баку і Грозного пови
нен заразити усіх гірників Донбасу.

Робітники Донецького басейну, 
що вписали не одну славетню сто- 
рінку до історії революційної бо
ротьби, до історії боротьби за пе
реможнє соціялістичне будівництво 
—шахтарі Донбасу не можуть не- 
виконати своїх зобов'язань. Країна 
ставить Донбасові категоричні ви
моги. Усі строки минули. Країна 
далі чекати не може. Ми повинні
всі свої сили мобілізувати на 
боротьбу за вугілля і домог- 
тися рішучої перемоги. Від на- 
шої волі і організованости залежить, 
—дамо ми країні вугілля, чи ні. 
Шахтарі Донбасу не припустять 
повільнити темпи виконання на- 
родньо-господарського пляну. Я пе
вен, що на заклик тульських ро
бітників, на заклик цілої країни 
шахтарі Донбасу відповідять: ву-
гілля дамо. (Бурхливі оплески).

Зміцнити господарсько-технічне керівництво.
Дальше питання стосується гос

подарсько-технічного керівництва та 
єдиноначальности на шахті. Де пи
тання також є одне з основних. Те
пер усі сходяться на току, що, як. 
правило, справжнього господаря і 
дисципліни на шахті немає. Невідо
мо, хто кому підлягає—розпоряд
жень багато, а виконання немає, 
відповідальности не почувається. 
чехарда з використанням людей і 
машин. В наслідок від безначально- 
сти, від браку мінного керівництва 
—терпить видобуток. Утворюється 
абсолютно неприпустиме становище, 
якому треба негайно покласти край.

Питання про єдиноначальність, 
про запровадження дисципліни на 
шахтах, треба поставити, як одне 
 з корінних, центральних. Коли не 

буде єдиноначальности і дисципліни, 
то, зрозуміла річ, не буде і видо
бутку, бо не можна боротися за 
нову організацію праці, за вугілля 
без дисципліни, без єдиноначально
сти. Треба покінчити раз і назавж
ди з розхлябаністю і запровадити 
на шахті сувору дисципліну. Пе
редусім у цій справі перед повинні 
вести профспілкові та партійні ор- 
ганізації.

Треба підвищити відповідаль- 
ність кожного завшахти, інже- 
нера і техніка за доручену їм
справу. Треба дати господарникам, 
інженерам і технікам більше ініція- 
тиви, допомагати їм більше, дати 
справжню можливість цю ініціятиву

здійснювати, але за те більше від 
них вимагати, щоб вони почували 
відповідальність за видобуток.

Звідси випливає завдання пpa- 
вильно використати інженерно-тех- 
нічний персонал на шахтах. Тепер 
його використовують обурливо, не- 
продукційно, а це деморалізує всіх. 
Треба інженерно-технічні кадри по- 
ставити в найсприятливіші для ро- 
боти умови, щоб вони могли вияви- 
ти ініціятиву, не боялися виробни- 
чого ризику.  

Я вважаю, що партійні і проф- 
спілкові організації повніші більше, 
ніж досі залучати всіх інженерів і 
техніків до опрацювання питань 
загального порядку. Адже у нас 
часто буває так, що інженерно- 
технічним працівникам подають не- 
сподівані для них накази і розпо
рядження, у них не питають, з ни- 
ми не радяться. Це неправильно. 
Ми повинні якомога ширше залу
чати спеціялістів до обговорення та 
попереднього опрацювання тих пи
тань, які їм же таки доведеться 
потім запроваджувати в життя.

Треба буде більшою мірою 
звернути увагу на організацію 
інженерно-технічних кадрів на 
політичну роботу серед них.
Треба домогтися того, щоб вони 
взяли активнішу, організовану участі  
у ліквідації наслідків шкідництва. 
Треба створити такі умови, щоб не 
припускати повторення шкідництва, 
щоб інженер і технік працював

Шановні товариші!
 Розгорнутий рішучий соціялістич- 

ний наступ цілим фронтом на решт
ки капіталістичних елементів, доба 
вивершення фундаменту соціялістич- 
ної економіки в нашій країні вима
гали від профспілок - цих наймасо- 

віших організацій робітничої кляси 
корінної перебудови своєї роботи, 
повороту "лицем до виробництва",

 мобілізації творчої ініціятиви та ен- 
тузіязму широких робітничих мас 
навколо завдань соціялістичного бу- 
дівництва, проводу й розгорнення 
профспілками соцзмагання та удар- 
ництва, посилення роботи профспі- 

лок у галузі поліпшення матеріяль- 
ного стану й піднесення культурного 
рівня робітничої кляси. 
 З часу ХVI-го з’їзду, авангарду  
робітничої кляси - комуністичної пар- 

тії, який визначив головні завдання  
профспілок під реконструктивний  
період, збігло вже понад 9 місяців- 
За цей період профспілки СРСР,  
зокрема Зінов’ївщини, дійшли чима
лих успіхів у виконанні завдань, виз- 
начених XVІ-м з’їздом партії. Став- 
ся перелам у поглядах на виробничі  
завдання профспілок, стався поворот 
профспілок лицем до виробництва.  
Значно розгорнуто соціялістичне змагання, яке охопило близько 90  

відсотків  робітників основних під-  
приємств Зінов'євщини. Кількість 
ударних бригад по наших підпри-  
ємствах досягає 253. Лише під остан-  
ній час організовано нових 60 кому-  
нок. Значно поширилися на наших 
підприємствах нові форми соцзма-  
гання, наскрізні ударні бригади, зу- 
стрічні промфінпляни та інші форми 
соціялістичної організації праці, що

допомагали залучити широкі робіт
ничі маси до безпосереднього керів- 
ництва виробництвом.

Але всіх цих безперечних досяг
нень далеко ще не досить на те. 
щоб цілком забезпечити виконання 
постанов ХVІ-гo з’їзду партії-з'їзду 
розгорненого більшовицького насту
пу. Боротьба за здійснення п’ятирічки 
в чотири роки, активність робітни- 
чих мас, що зростає, завдання 3-го
вирішального — висувають на всю 
широчінь питання про подальшу пе- 
ребудову профспілок і не тільки 

 ФЗМК але й самої міськпрофради
 Ці умови вимагають від профспі
лок, а насамперед і від міськпроф-
ради, конкретнішої участи в керів
ництві соціялістичною промислові
стю, ще ліпшої організації активно-

 сти робітничих мас, що дедалі зро- 
 стає, навколо конкретних питань 
 виробництва, уважнішого обліку та 
 обслуговування виробничих і побу- 
тових особливостей окремих груп 
робітників.

Все це вимагає від нас посилення 
роботи щодо матеріяльного та куль- 
турно-побутового, обслуговування 
широких робітничих мас.

Тільки за цих умов зможемо за- 
безпечити подальше розгортання со- 
ціялістичного змагання та ударни- 
цтва й піднесення його на вищий 
щабель.

За таких умов цілком природні, 
обгрунтовані та справедливі вимоги 
робітників- ударників струментальсь- 
ко-ремонтного та механічного цехів 
до міськпрофради перейти від "за- 
гального» до конкретного керівництва, 
до безпосередньої допомоги в дифе
ренційованому обслугованні специ- 
фічних особливостей окремих груп

 робітників, насамперед провідних
 груп робітників велетня заводу "Чер- 
вона Зоря".

 Ми не тільки приймаємо ваші ви- 
моги й поради, але кладемо їх в ос- 
 нову вашої дальшої роботи. Відпо- 
відне до цього ми вже переробляємо 
 свої пляни, перерозподілили свої си
ли, наближаємо своє керівництво
до заводів, цехів та груп. Докладні
ше це висвітлимо на шпальтах га
зети.
 Але визначені нами заходи не 
можна буде здійснити без допомоги 
ударників - профактивістів, зокрема 
без вашої ж допомоги. Наш апарат 

всього 4 відповідальних праців
ника. Тому на весь зріст стає пи
тання про гостру потребу залучити 
до нашої роботи всіх членів міськ- 
профради (у вас на заводі є 18)та знач 
но ширше застосувати доброхітність.

Ми певні, що ви застрільники за- 
вершення повороту "лицем до вироб- 
ництва" за умов Зінов’ївщини, всі, 
як один станете, до лав позаштат- 
них iнструкторів профради, допоможе
те перебудувати профработу так, 
щоб в найкоротший час в наслідок 
бурхливого зростання творчої ак
тивности 13-тисячного робітничого 
колективу виконати й перевиконати 
виробничі завдання заводу й з гор
дістю заявити своїй комуністичній 
партії.

— Прорив на фронті соціялістич
ного будівництва по заводу зліквідо
вано, промфінплян виконано!

 З доручення президії МРПС:
Голова міськпрофради— 

Матюшенко.
Відповідальний секретар- 

Гарін.
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"КУРКУЛЬНЮ ЗАСУДЖЕНО І БУДЕ ЗЛІКВІДОВАНО" (Сталін).

У НЕПРИМИРЕННІЙ БОРОТЬБІ З КУРКУЛЕМ
ГАРТУЮТЬСЯ ЛАВИ КОЛГОСПНІ

НЕ ПОСЛАБЛЯТИ КЛЯСОВОЇ ПИЛЬНОСТИ, НЕЩАДНО ВИКРИВАТИ 
ТА ГНАТИ КЛЯСОВОГО ВОРОГА, ЩО ПРОШИВСЯ ДО КОЛГОСПІВ.

НІЧОГО НЕ ВАРТІ УРОЧИСТІ ОБІЦЯНКИ
БЕЗ СУВОРОЇ ПЕРЕВІРКИ ВИКОНАННЯ 

колгоспники зінов'ївщини вимагають справжнього, а не
паперового шефства

Очистити колгоспні лави від куркулів.
Куркулі, що прошилися до колгоспів 

та їхні агенти в колгоспах та поза 
колгоспами ведуть розкладницьку робо
ту, агітують проти весняної засівкам- 
панії, проти відрядної системи, проти 
всіх заходів партії та радянської влади.

З матеріялів, з селькорівських допи- 
сів, що ми їх сьогодні друкуємо, наочно 
видно, що клясовий ворог намагається 
всілякими засобами, брехнею та агіта
цією зірвати весняну більшовицьку за- 
сівкампанію.

Деякі колгоспи, як ото Тарасівська 
артіль Маяк" Камишеватська артіль 
Незаможник" очищають вже свої лави 
від куркульсько-ворожого елементу, що 
прошився туди. Треба всім колгоспам

повести найрішучішу боротьбу з курку
лями та підкуркуликами, які наче вовки 
в овечій шкурі прошилися до колгоспів 
та намагаються розвалити їх з сере
дини.

Треба раз і назавжди пам'ятати,
що "куркульню засуджено й її буде
зліквідовано» (Сталін).

Нещадно борючись з усіма тими, що 
беруть під свою опіку куркульню, що їх 
милують,—мобілізувати маси колгосп
ників, бідняків і середняків на успішне 
здійснення всіх завдань другої колгосп
ної весни, на остаточне завершення 
суцільної колективізації та ліквідацію 
на цій основі куркуля, як кляси.

Багато шефів, а толку 
мало.

Багато шефів має село Завадівка. 
Тут і сільсько-господарський техні
кум, тут і цукерня укркондоб‘єднан- 
ня, тут і олійниця.

Але шефів багато, а тол
ку всеж мало. Колгоспники 
Завадівки майже ніколи не ба- 
чуть представників своїх ше
фів, бо вони приїздять ту
ди тільки на урочисті свя
та або на родинну вечірку.

Носії ворожих 
настроїв.

На цьому обмежуватися не можна.

Практично допомагає
мо підшефним.

Наша школа ВРШ  № 2 взяла 
шефство над артіллю ім'я Косіо- 
ра з 7-ої сотні села Аджамки.

В жовтні 1930 року в Покровському ор- 
ганізувалася артіль ім'я XІІІ роковин 
Жовтня, дО складу якої увійшли 17 гос- 
подарств, в них майже половина заможних 
яким плян було доведено до двору. Спо
чатку ці заможні господарства були в ар- 
тілі "Культзмичка", а потім вийшли звід- 
тіль, й потягли за собою бідноту.

Тепер до правління цієї артілі теж про
йшлися людці, що вороже ставляться до 
всіх заходів радвлада. На секретаря прав
ління обрано колишнього сільського
писаря.

Не дивно тому, що в артілі ХІІІ річчя 
Жовтня панують такі настрої, мовляв для 
чого нам сіяти, все рівно забрали й знов 
заберуть, трактор мовляв не виправдовує 
себе, а тільки шкодить артілі".

Сільські організації, зокрема партійні та 
комсомольські осередки майже зовсім до 
цієї артілі не заглядають.

Н. 0.

Тарасівська артіль «Маяк", за допомогою міських організацій, 
очистилась від куркулів, що розкладали колгоспні лави.

Колгоспники з артілі "Маяк" вигнали: Дротянка Романа, Єре- 
мина Пилипа, Данильченка Семена, Рябуху Платона Марущу- 
ка Карпа, Марущак Палашку, Чумаченко Саву, Скорохода Са
ву та Орлова Павла.

Список куркулів, що прошилися до артілі "Маяк" цим не обме
жується, ще багато куркулів залишилося не виявленими, ще багато їх 
притаїлося в колгоспних лавах.

Наймитсько-бідняцька група за допомогою всіх сільських органі
зацій повинна повсякденно, в своїй практичній роботі й надалі очи
щати свої лави від класового ворога. Пилипенко.

ТРАКТОРИ-ДО РУК БІДНОТИ ТА
НАЙМИТІВ. Вигнати та виселити.

ГОЛОВА КНС_ВОРОЖИЙ 
ПОЛИГАЧ.

Голова Терново-Балківського КНС 
Губа дуже прихильно ставиться до 
куркулів, до класового ворога.

Нещодавно Губа з цілою брига
дою, до складу якої війшли Старо
дубцев М., Півень В., Жадан М., 
Жадан А., замість конфіскувати 
майно куркуля Савченка за нес- 
плату заборгованости почала з ним 
пиячити та "помилували" його.

Куркульських прихильників тре
ба добре стьобнути та негайно.

Чумак, Стодоля.

Правління аджамської артілі ім'я Леніна 
не пильнує клясової чистоти колгоспних 
лав, не вділяє достатньої уваги питанням 
очищення колгоспу від куркульні.

В артілі ім'я Леніна маємо навіть такий 
випадок, коли на завідуючого тракторним 
парком yже протягом довгого часу призна
чено гром. Черненка, батько якого мав 
колись 80 дес. власної землі та втричі 
більше орендував. Батька та братів Чер 
ненка вислано поза межі України, а він 
сам, дякуючи колишньому голові артілі Ко- 
куленка, відновив себе в правах голосу. 
Трактори артілі чомусь часто стають на 
ремонт.

Вигнати треба з артілі ім'я Леніна кля- 
сового ворога. Сміливіше треба висовувати  
на керівну колгоспну роботу бідняків та 
наймитів. Шкребель. 

 Колгоспники артілі ім'я Петров- 
ського (Петрівська сільрада) нещо
давно викрили ще одного ворога, 
що прошився до їхніх лав—курку
ля Моміта Степана. Куркуляка 
намагався підірвати міць колгоспу 
та взагалі робив там що хотів.
 Загальні збори колгоспників ар
тілі ім'я Петровського одноголосно 
ухвалили вигнати з КОЛГОСПУ Мо-
міта Степана та прохати сіль- 
раду виселити ЙОГО ЯК куркуля 
поза межі сільради. Боніна.

Пильнують клясової

чистоти своїх лав.

Орлов потурає кур- 
кулям.

До артілі ім'я Петровського 
(посьолок Н. Іванівка, Покров- 
ської сільради) пролізли кур- 
кульські синки та й до сьогод
нішнього дня там сидять. Голо
ва артілі Орлов І. Ф. потурає 
куркулям, пиячить з ними та 
ніякої уваги не звертає на під
готовчу роботу до весни.

Славеньою "діяльністю" Ор- 
лова повинен зацікавитись рай- 
колгоспсоюз.

Пильний.

Притаїлися куркулі в лавах ар
тілі "Незаможник" Камишеват- 
ської сільради. Але колгоспники ар
тілі "Незаможник" пильнують кля- 
сової чистоти своїх лав.

Нещодавно вони нещадно вигнали 
з своїх лав куркулів Завідного
І., Крикуна І., Снісаренка Ф., 
та Ткалова О. Всі ці куркулі ко
лишні великі землевласники та екс
плуатували бідноту. К-ко.

Підчас святкування ХІІІ-річчя 
Жовтня до Завадівки приїхали ше
фи, склали урочистий соціалістич
ний договір, але цей договір зали
шився на папері так само, як і все 
шефство їхнє паперове. Жоден
пакт цієї соціялістичної угоди,
як ото: ліквідація неписьменности, 
допомога в підготуванні до весни, 
тощо не виконано.

Наше село потрібує великої до
помоги. У нас є великий актив, 
яким треба керувати, дати належ
ний напрямок у роботі. Шефські 
організації про це й на сьогодніш- 
ній день зовсім не дбають.

Ми ставимо питання перед міськ- 
профрадою:—може хоч вона вплине 
на наших шефів, примусить їх 
пожвавити свою шефську роботу.

С.І.

Ми допомагаємо підшефно
му колгоспу не тільки в спра-  
ві культурного обслуговуван
ня Його, але так само допо
магаємо йому практичною ро
ботою, ремонтуванням інвен
таря, тощо. За весь час наші 
бригади три рази виїздили до 
підшефного колгоспу та про
вадила там масово-культурну 
роботу.

Останнього разу наша бригада в 
складі 3-х чоловік чотири дні
працювала над ремонтом кол-
госпного реманенту та відремон
тували 4 борони, 4 плуги, тощо.

Нещодавно учні школи постави
ли перед себе завдання купити 
підшефному колгоспу нову ве
лику сівалку. На загальних збо- 
рах учнів школи це питання обго- 
ворювалося. Шефи-учні жваво від- 
гукнулися на пропозицію купить 
сівалку в колгоспі та ухвалили кож- 
ному учневі дати на це не менше 
одного карбованця. 

Кательніков, Капустянська

По-кампанійському.
Колектив працівників райспожив- 

спілки шефствує над Обознівкою. 
Підшефне село наше потрібує вели
кої допомоги, особливо в справі го
тування до другої більшовицької 
засівкампанії, але треба відзначити 
цілком одверто, що сама шефська 
робота проходила по-кампанійсько 
му, шефи виїжджали до Обознівки 
тільки на якісь свята.

Отож колектив райспоживспілки 
дуже мало практично допоміг сво 
єму підшефному селу.

Неполадки в нашій шефській ро
боті треба негайно виправити. Ми 
мусимо допомогти Обознівці налаго

дити громадське харчування
організувати дитячі ясла, під-
нести культроботу, яка останньо-
го часу занепала. 

Працівники райслілки готуються 
тепер виїхати на село на першо- 
травневі свята. Гадаємо разом з під- 
шефнами червоноармійцями відря- 
дити на село бригаду з тридцяти 
чоловіка для проведення 
культурної роботи.

Вже зараз ми надіслали до Обоз- 
нівки бібліотеку з різною літерату- 
рою. Д.Кірнус

СТІННУ ГАЗЕТУ В ПОЛЕ.
ПЕРШІ КРОКИ СТІНГАЗЕТИ.
 У великих колгоспах, де потрібно 
буде видавати кілька стінних газет, 
-щоб підготувати організаторів до 
цієї роботи, треба, щоб організа
торську роботу вони починали ще 
з дому. Щоб кожна бригада знала, 
що з нею буде стінна газета в полі, 
й впала її організатора.

Організатор повинен знати 
робочий плян своєї бригади, а
коли це буде стінна газета колони 
або табору, то знати робочий плян 
цього табору.

Ще до виходу в поле треба ор
ганізувати бригади самоперевірки 
готовности, щоб кожен з колгосп
ників знав, як підготовлені до ро 
боти їхні засоби виробництва, чого 
не хватає, що треба полагодити,
тощо. Або ж навіть організувати 
самоперевірку одної бригади другою. 
Як що якась з бригад буде не 
підготовлена, то взяти на буксир 
слабіші.

До буксирних та перевірочних 
бригад треба заохочувати якнайбіль
ше колгоспників. А матеріали, що 
їх виявить перевірочна бригада та 
матеріяли про роботу буксиру обо- 
в'язково треба вміщати в колгос-

півській стінгазеті, а коли такої 
немає, то можуть уже тут видати 
свою бригадну стінну газету. Цим 
самим можна залучити широкі ко
ла колгоспників до сількорівської 
роботи, до активнішої участи в вес
няній сівбі.

До виходу в поле треба ши
роко розгорнути роботу по ор- 
ганізації зустрічних плянів бри- 
гад.
НАЙБІЛЬШЕ УВАГИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРАЦІ.
Правильно організувати працю в 

колгоспі на весняну засівкампанію 
можна лише тоді, коли над цією 
справою попрацюють ще до виходу 
в поле й якщо дбатимуть про це 
крім правління колгоспів та вироб
ничої наради й стінна газета й сель- 
кори.

Але помиляється той, хто ду
має ніби питаннями організації

ПЕРЕСЛІДУВАЧ РОБСЕЛЬКОРІВСЬКОЇ КРИТИКИ
Правління кринечуватського спо

живчого товариства погано ставить
ся до видання стінгазети та взагалі 
до редколегії.

Коли нещодавно за погану мобілі
зацію коштів у стінгазеті було на
мальовано черепаху, голова прав
ління CСT т. Шидяевський зняв га-



утворення парткомів при 
спax, МТС та великих колгоспах

Постанова ЦК КП(б)У.
виток рішень ЦК КП(б)У вважати за потрібне встанови

ти такі принципи організації парткомітетів:

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛИК ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП.

КРАЩИХ УДАРНИКІВ-КРАЩИХ ВИРОБНИЧНИКІВ-
ДО РОБОТИ УДАРНИХ РАД ТРЕТЬОГО ВИРІШАЛЬНОГО

 ПАРТКОМІТЕТИ РАДГОСПІВ
а) Парткомітети організуються 

при всіх типах радгоспів (зернових, 
тваринницьких та інших) за наяв- 
ности в осередку радгоспу не менш, 
як 25 комуністів, що безпосередньо; 
там працюють та 250 постійних 
робітників, які працюють, і за умов, 
коли кількість комуністів в осеред- 
ку радгоспу та осередках, що ввій- 
дуть до парткому, становить разом 
не менш як 50 чоловіка.

б) Парткомітет охоплює осередки 
сіл. що найближче розташовані.

в) Вважати за недоцільне утво
рювати парткомітет з охопленням 
сільосередків з умовою, коли рад- 
госп розташовано на терені район- 

ного центру, або поблизу від нього 
 більше, коли всього радгоспів 

районі один.
Цей пункт не виключає утворен- 
ня парткому в радгоспі (без охоп- 
лення сідьосередків) коли він налі- 
чує 50 комуністів та 500 постій- 
них робітників.

районі, з принципів, що вказані ви
ще) або разом навколо декількох 
радгоспів, МТС, що розташовані поруч

РПК не утворює окремі парткоми 
при МТС та великому колгоспі, 
коли МТС розташована па терені 
великого колгоспу.

Ураховуючи те, що низка радгос
пів та МТС економічно зв'язані з 
селами та колгоспами інших адмі
ністративних районів, вважати за 
потрібне, щоб організація парткомів 
при МТС та радгоспах обмежува
лась виключно осередками одного 
адміністративного району.

ПЕРЕБОРОТИ БЮРОКРАТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ДЕПУТАТСЬКИХ 
ГРУП-ОСНОВНОЇ ЛАНКИ РАД НА ПІДПРИЄМСТВІ.

Змінити своє ставлення до депутатських груп.

Встановити такий порядок та 
модус виборів парткомів: парт
коми обирають збори комуністів 
осередків, що об'єднані в партком.
Вважати за недоцільне проведення 
конференцій: вищим органом парт- 
організації вважати партзбори ко
муністів всієї організації, що оби
рають партком, заслуховують його 
звіти, обговорюють та вирішують ос- 
новні завдання парторганізації. Парт- 
збори провадяться не менш, як один 
раз в три місяці.

Переклик депутатських груп на 
підприємствах, що його розпочали 
по всій Україні за почином хар
ківської міської ради та газети 
"Вісти" ВУЦВК'у розгортається й в 
Зінов'ївському. Переклик цей кон- 
че потрібний, бо депутатські гру
пи ще не здійснюють всіх своїх 
завдань, ще маємо негативне та 
неуважне ставлення до їх з боку 
більшости заводських партійних, 
професійних та комсомольських ор
ганізацій.

За ініціативою редакції "Соцна- 
ступу" та президії міської ради 
для проведення переклику депутат
ських груп у Зінов'ївському було 
організовано міський штаб при мі
ській раді.

тою своє ставлення до масової ро
боти рад, здійснити постанови 12 
всеукраїнського та 6-го всесоюзно
го з'їздів рад.

Переклик депутатських груп, 
за постановою всеукраїнського шта
бу розпочнеться з 15 квітня.

Всі наші організації повинні відра
зу ж взятися за роботу з тим, щоб 
всеукраїнський переклик депутат
ських груп, до якого увімкнулася 
Й наша міська рада, відбути якнай- 
успішніше.

В.І.

Тільки оформились.

Партійний комітет обирається в 
складі 5 членів та 2 кандидатів 
при наявності в організації до 75 
комуністів та в складі 7 членів та 
2 кандидатів при наявності в ор
ганізації більш ніж 75 комуністів. 
Парткоми не утворюють бюр і всі 
рішення приймають в повному скла
ді парткому.

Треба знов таки підкре
слити, що перших же кроків 
роботи штабу ми натрапили 
на бюрократичне, надто не
уважливе ставлення до пере
клику.

Вважати за можливе, щоб обо
в'язки секретаря парткому сполучав 
в собі секретар опорного партосе- 
редку МТС, радгоспу або великого 
колгоспу.

Організація кожного парткому 
після рішення райпарткому затверд-- 
жується ЦК КП(б)У.

Представники деяких організацій, 
як ото—міеькпрофради, заводського 
комітету "Червоної Зорі", редколе
гії газети "Сівалки" не вважали 
навіть за потрібне прибути на пер
ше організаційне засідання штабу.

Но зважаючи на це, штаб пере
клику свою роботу розпочав. Муси
мо негайно домогтися пожвавлення 
роботи депутатських груп на під
приємствах, примусити бюрократів 
що не розуміють важливі політич
ні завдання, які стоять перед де- 
путатськими групами, змінити зреш

На інкубаторно-механічному заво- 
ді є 12 членів міської ради, але 
депутатську групу оформлено тіль
ки кілька днів тому.

7 квітня відбулося перше орга- 
нізаційне засідання депутатської 
групп інкубаторного заводу. Кожен 
член міськради одержав певне на
вантаження, визначено чергування 
членів міської ради по цехах, то
що. Кожному члену депутатської 
групи дано завдання завербувати 
неодмінно до секцій міської ради 
не менш 25 робітників—активі
стів.

Депутатська група опрацювала 
плян своєї роботи на найближчий 
час. За пляном на засіданні групи 
буде заслухано доповідь начальни
ків цехів, доповідь виробничого сек
тору заводського комітету про пе

ребіг соцзмагання та ударництва й 
т. д. й т. д.

Поряд цього мусимо відзначити, 
що депутатська група на інкуб- 
заводі не має певної підтримки з 
боку заводських організацій. Парт- 
осередок недосить допомагав депу
татській групі, члени партії навіть 
не відвідують засідання груп. Ди
ректор заводу т. Комаров, не зва
жаючи на те, що він теж член 
міської ради, жодного разу на за
сіданні групи не був, навіть пога
но ставиться взагалі до депута- 
ської групи.

Наприкінці треба ще відзначити 
неуважне ставлення до своїх обо
в'язків секретаря депутатської гру
пи т. Пахманова. На останньому 
засіданні групи було ухвалено зау
важити т. Пахманову за це.

Бахмутський.
ПОЧАТОК ПЕРЕКЛИКУ ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП 15 КВІТНЯ.
Через те, що міськради розгорнули вже організаційно- 

підготовчу роботу, штаб всеукраїнського переклику депутат- 
ських груп ухвалив-вважати за перший день переклику по 
всій Україні 15 квітня. Переклик триватиме місяць.

Всеукраїнський штаб переклику.

РОБОТУ КООПЕРАЦІЇ - НА СЛУЖБУ ДРУГІЙ КОЛГОСПНІЙ ВЕСНІ
ЗАЛІЗНОЮ МЕТЛОЮ ВИЖЕНЕМО КУРКУЛЬСЬКИХ ПОБРАТИМІВ ІЗ КООПЕРАТИВНИХ ПРИЛАВКІВ.

Уважніше до кооперування людности.
Іванівська кооперація негаразд ставиться до кооперування 

людности на території своєї діяльности. Правління товариства коопе
рувало тільки голів двору, а на членів двору зовсім не зважає та не 
хоче їх кооперувати.

Нещодавно я увійшов до крамниці Іванівського товариства, але 
крамник Байрачна С. вигнала мене звідтіль, мовляв, ти не наш член 
пайщик.

Приміська спілка споживчих товариств повинна примусити наше 
правління уважніше ставитись до кооперування людности. СІСЛІЙ П.

Оздоровити завадів- 
ське ССТ.

В Завадівці, замість філії зі- 
нов'ївського церобкоопу, було орга- 
нізовано нещодавно нове споживче 
товариство.

Треба зазначити, що прав 
ління товариства відразу ж 
погано поставилось до своєї 
роботи, не дбає про завезення 
потрібного краму сільському 
господарству, а завозить нам 
такий крам, що бідноті зов
сім не потрібен.

"КЛЯСОВО-ВИТРИМАНА" 
ЛЮДИНА.

В Доливівському СКТ працює за 
крамника син колишнього старшини, 
великого землевласника Тесля Ми- 
кола. Жінка цього крамника теж 
донька куркуля з хутора Волінова, 
братів її розкуркулено.

Оця "клясово-витримана" людина 
сидить у нашій кооперації та тільки 
знущається з бідноти. До речі, Тесля 
ще член спілки радторгслужбовців.

Сільська рада та партосередок 
знають про Теслю, але ставляться 
до нього по-примиренському.

Колгоспники.

ЦЕРКОВНИЙ СТАРОСТА ЗА 
КРАМНИКА.

В крамниці споживчого то
вариства на посьолку Зелена 
працює за продавця гром. 
Дощенко П. Я.-син розкур- 
куленого куркуля, який сам 
нещодавно був за церковного 
старосту. Між іншим, підчас 
голодовки Дощенко брав участь 
у вбивстві бідняка Ткаченка Г. 
у селі Губівці.

Залізною метлою треба гнати 
таких, як Дощенко з коопера
тивних лав.

Випадковий.

2000 КРАШАНОК НА 
СКЛЕПІ.

У філії № 1 Петрівсько-
го споживчого товариства
майже цілий місяць лежать 
2000 заготовлених крашанок, 
а правління нічого не вживає, 
щоб відвантажити крашанки 
за призначенням.

Таке безгосподарне став
лення до заготівлі крашанок 
призводить тільки до зриву 
пляна.

К. М.

Погано працює.
Крам тільки для 

родичів.

До крамничної комісії завадів- 
ського ССТ через недбайливість 
сільських організацій потрапили 
такі люди, як ото Баркай Я. 
учасник самосуду, що завжди пия- 
чить та зриває нашу роботу, Чин- 

ченко  І.С. - теж учасник само- 
суду, брат розкуркуленого.

Завадівське ССТ треба негайно 
оздоровити та пожвавити його ро-
боту. Сердюк.

Дяченко любить випити.
Член крамничої комісії Обознівського 

споживчого товариства Дяченко Микита 
дуже любить випити.

Оце недавно він після випивки прийшов 
до кооперації та почав розподіляти крам 
так як сам хотів. Крам, призначений кол- 
госпникам, видавав одноосібникам і т. д. 
і т. д. Коли жінки колгоспниці обурились з 
цього, Дяченко ще ЗДіЙНЯВ галас і по- 
чав кричати на жінок.

До речі, Дяченко ще член наймитсько- 
бідняцької групи, а організація КНС на 
нього не впливає.

Селькор.

Погано працює філія аджамського 
споживчого товариства на третій 
сотні, де за крамника т. Ваку- 
ленко М.

Вакуленко запізнюється підчас 
відкриття крамниці, а також закри
ває її на час раніш установленого 
строку, ходить собі по селу та ску
повує голубів. Взагалі треба сказа
ти, що Вакуленко негаразд ставить
ся до бідняків -пайщиків.

Правління аджамського спожив
чого товариства повинно зазирнути 
до своєї філії на третій сотні та 
перевірити роботу крамника.

Г.Г.

Погані порядочки в богодарів- 
ській кооперації (колишній Компа- 
ніївський район). Крам, особливо 
дефіцитний наші кооператори "роз- 
поділяють" за своїм бажанням ро- 
дичам, кумам, тощо.

Нещодавно привезли з Зінов'їв- 
ської райспілки 35 кіло гасу, його 
розподілили поміж себе: голова то- 
вариства, крамник, рахівник, їхні 
брати, сестри, тощо. На лікнеп, на 
сільраду, на колгоспи гасу майже 
не вистачило зовсім.

Через таку діяльність правління 
богодарівська кооперація майже не 
користується з авторитету колгосп
ників. Інструктор райспілки пови- 
нен до нас зазирнути. Жук. і
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НАПРИКІНЦІ ТРАВНЯ -ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЗЛЬОТ РОБСЕЛЬКОРІВ.

Ставайте на масовий огляд робкорівського руху.
Розпочати масовий 

огляд.
Лікувати глухонімих дезертирів критики.

Не зважаючи на численні сигна
ли, що їх додає преса про брак 
керівництва з боку партійної та 
професійної організацій над низо
вою пресою, над стінгазетами в це- 
хах—до цього часу бажаних на
слідків не досягнуто.

Робкори продовжують сповіщати 
про занепад окремих стінгазет, про 
відсутність керівництва, про недоо- 
цінювання ролі стінних газет та роб- 
корівської організації. Ці факти 
свідчать про те, що більшість цех- 
партосередків не виконують поста
нов ЦК ВКП(б) щодо керівництва 
низового пресою.

За постановою ЦК КП(б)У редак
ція газети "Комуніст" наприкінці 
травня скликає другий всеукраїн
ський зльот робселькорів Готуван
ня до цієї наради треба розпочати 
негайно. Готування це треба вико
ристати для зміцнення робселько- 
рівського руху, як могутнього по- 
мічника партії у боротьбі зa її ге
неральну лінію.

Треба зосередити навколо робко- 
рівського руху увагу громадськости, 
надати цьому рухові більше кон
кретности, оперативности. Треба 
підбити підсумки роботі низової  
преси, перешикувати свої лави для 
нових виробничих штурмів.

Сьогоднішні сигнали робкорів- 
це початок масового огляду та са
моперевірки низової преси, яку 
треба провести під кутом зору здій
снення генеральної лінії партії. 
Зльот робкорів, що 20 квітня від
будеться на "Червоній Зорі", пови
нен бути початком перевірки роб- 
корівської роботи.

Треба  заздалегідь утворити пере
вірні бригади та широко висвітлю- 
вати питання робкорівського руху 
в пресі й  на робітничих зборах.

Готування до всеукраїнського 
зльоту проведемо під гаслом: «Ко- 
жен робкор-ударник, кожен удар- 
ник-робкорі".

Микола Ізятор. 

Товстющими мурами байдужости відгороди
лися партосередок, цехком та адміністрація до- 
поміжного цеху від тих вимог, що ставить перед 
ними бойова, щоденна стінгазета "Лекало".

Кам'яне мовчання - "відповідь" на всі сигна
ли. День пройшов - минула гроза—така тактика 
цехових організацій.
"Лекало" виставляє списки конкретних винуват
ців браку. В газеті № 113 виставлено 6 прізвищ. 
В газеті № 145-4. А які заходи вжито до них?

В цеховому буфеті сидить людина, що пово
диться з робітниками гірше ніж з худобою. Про
дукти потрапляють здебільшого самій буфетниці 
та її знайомим. До газети надійшло чимало скарг. 
Газета вимагає від цехкому зняти буфетницю. 
Вимоги вміщено двічі, але досі від цехкому ніякої 
відповіді.

Ми повинні заощаджувати кожен шматок

Повз очей та вух.
 Комбінований цех 1 заводу 
"Червона Зоря" складається з 6 
окремих відділів. По всіх відділах 
шкутильгає видання стінгазет.

Бракує потрібного керівництва 
з боку цехового комітету й бюра 
партійного осередку. Так само мало 
цікавляться станом стінгазет гру- 
порги й комсомол, 
 В ковальському відділі одна това- 
ришка—Бадова зібрала весь мате- 
ріял й сама видала газету. В кон
торі газету випускають двоє това
ришів. А де ж маси? Партійний 
осередок не визначив товариша, 
відповідального за організацію ма
сової роботи навколо преси.

На замітки, що їх вміщається в 
газету, провідні організації цеху 
реагують далеко не достатньою мі
рою. Так перепустили повз очей 
замітку про неповоротність адміні
стратора ковальського відділу Хо- 
лявка.

Час, давно час повернутися лицем 
до стінгазет!

Б. Грановський.

Цегельні.

Текстильшвей.
металю, а, тимчасом, у механічних цехах почали 
виготовляти ящики для струменту з цінного за
ліза. Газета піднесла свій голос проти цього 
марнотратства. Але відповідь-ранішнє мовчання.

В газеті ч. 152 пишеться, що цехком систе
матично складає на купу номери "Сівалки", а 
робітники залишаються без газет. В цеховому 
буфеті було знайдено пакунок свіжих номерів 
«Сівалки», що ними буфетниця обгортала осе
ледці та пряники. "Лекало" з обурення вимагає 
відповіді від цехкому. Відповідь надішлють аж на 
юр’їв день.

Сьогодні питання ставимо руба: притягти до 
карної відповідальности керівників, що ігнорують 
сигнали преси. Адже, відкараскування від діло
вих пропозицій й вимог робітників просто межує 
із шкідництвом.

Робкор.

Пильнуємо чистоту 
своїх лав.

На цегельнях під останній час 
кількісно й якісно зросла організа
ція робкорів. Збільшилося число 
заміток, які надходять до стінгазе- 
ти та газети "Соціалістичний на
ступ". Замітки переважно висвіт
люють виробниче життя.

Редколегія скликала наради роб
корів, визначила робкорівські по
сти по окремих дільницях. 

ЗАМІТКИ В МАРИНАДІ.
Пропозиція робітників залізниці,

подані до редколегії стінгазети, ма
ринуються в шухляді голови редко
легії тов. Ногалського. Треба змі
нити цього непрацездатного голову 
редколегії й налагодити регулярний 
вихід стінгазети. Робітник

Невже зійде гладко?
Партійний осередок та цеховий комітет цеху кінних сі- 

валок "Червоної Зорі" не дбають за регулярний випуск стін- 
газети щоденки.

Цехком обіцяв постачати редколегії папір та фарби, але 
навіть і цієї обіцянки не виконує

Адмінтехперсонал не подає відповідів на замітки про ви- 
робничі огріхи.

Невже все зійде гладко тим, хто не хоче прислухатися 
до сигналів преси, хто не хоче допомагати стінгазеті?

Бригида робкорів: Волошінов, Беліченко, Скавний,
Чабанюк.

Бойове завдання на квітень.
ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ, БОРІТЬСЯ ЗА ЦІ ПОКАЗНИКИ!
Друга декада—сівалок Т 3 -3250, сівалок Т4

250, молотарок БДО 34—200, запасних частин на
56000 карб.

Третя декада: сівалок Т. 3—1500, сівалок Т. 4.— 
50 , молотарок БДО 34—200, запасних частин на 
56 000 карбованців.

Кооптах.

Зіцнюємо зв'язк з
масами.

Газета Текстильшвею, під 
назвою «За темпи» виходить 
двічі на місяць. Редколегія ор
ганізувала робкорівські бри
гади й встановила по всіх це
хах пости.

Доповідь про роботу редко
легії обговорювалося на за
гальних зборах працівників ар
тілі. Редколегія домагається 
від правління артілі своєчас
ного реагування на вміщені 
замітки й в цьому напрямкові 
вже позначилося певне зру
шення.

Котляр.

Антракт на 7 місяців,
З 1-го вересня минулого року на кооптасі вийшло тільки одне 

число стінгазети. Колишній проуповноважений т. Ткаченко не звертав 
ніякої уваги на роботу редколегії, бо був ...переобтяжений. Нинішній го
лова завкому теж не піклується про нормальне видання стінгазети.

Робітники багато разів вимагали налагодження видання стінгазети, 
але вимоги залишалися без наслідків. Око.

Держбанк.

Партійна організація не 
здійснює керівництва роботою, 
робкорів цегелень Окремі роб- 
кори-члени партії мляво 
працюють, не виконуючи до- 
ручень робкорівської організа- 
ції.

Адміністрація та техвідділ крізь 
пальці дивляться на факти, вис 
вітлювані в газеті.

Робкорівська організація бореться 
проти рвачів, що випадково потра
пили до її лав. Так, наприклад 
виключено з робкорівської організа
ції "робкора" Поповиченка. Це 
він під перескладання колумови по
дав вимогу збільшити йому зар
платню. Коли адміністрація відмо
вила, останній заявив:

— Прошу мене більше не вва
жати за робітника заводу.

Проти таких людців у робкорів- 
ських лавах треба скерувати во- 
гонь!
Мороз, Криворученко, Димченко.

МОТОРОШНА ТИША.
В зінов'ївській філії держбанка 

кілька місяців поспіль не виходить 
стінгазета. Більшість співробітників, 
навіть, не знає, з кого складається 
редколегія.
 Матеріяли до стінгазети ніхто не 
збирає. Розпустити непрацездатну 
редколегію й пожвавити випуск 
стінгазети! Я. Ганс.

ЗРЕС.

На сигнал відгук
ніться!

Під останні чотири місяці на 
ЗРЕС'і значно пожвавилася робота 
редколегії стінгазети Наша стінга
зета відбивала кампанії перевибо- 
рів міськради й бюра партосередку, 
стан й роботу самого виробництва, 
питання мобілізації внутрішніх ре
сурсів.

Робітники з виробництва своїми 
замітками забезпечують масовість у 
газеті. Щоправда, стінгазета ви
пускається без доброго художнього 
оформлення.

Господарники та завком мало 
реагують на замітки стінгазети та 
місцевої преси.

Фукс.

ПЕРЕБУДУВАЛИСЯ Й... ЗАС- 
НУЛИ.

В ливарні "Червоної Зорі" 
випускали газету щодекади. 
Після інформації представни- 
ка редакції «Сівалки» робко
ри перебудували свою робо
ту, утворили 6 робкорівських 
бригад на чолі з тов. ХРУ
ЩОВИМ, що енергійно був 
взявся до роботи за новими 
методами. Випустили кілька 
чисел стінгазети й... заспокої
лися. І ось вже 2 місяці не
має газети в ливарні.

Стінгазету треба невідклад
но випустити, бо ми не мо
жемо правити за байдужих 
спостерігачів виробничих огрі
хів. Гори браку чекають сво
го відбиття в газеті й розшу
кують винуватців.

Прочухан.

Лицем до нових кадрів.
В цеху тракторних сівалок робко- 

рівські бригади були згуртовані нав
коло стінгазети "За індустрію". Та 
чомусь тепер не чути цих бригад.

До цеху прийшло чимало нових 
кадрів робітників редколегія  
 спільно з робкорівськими брига- 

дами подбати про визначення робко- 
рівських постів по змінах і попов
нити лави робкорів коштом нових 
робітників. Андрій Мак.

ЗРИВАЧЕВІ РОБОТИ - ПО 
ЗАСЛУЗІ.

На пленумі цехового комітету механіч- 
ного цеху № 3 заводу «Червона Зоря» 
розглядалося питання про зрив випуску 
стінгазети в цеху.

На зльоті робкорів ми чули обіцянку від 
редколегії механічного № 3 про перехід на 
щоденну газету, ІІа ділі ж редколегія під 
керівництвом тов. Дедова А. ловить гав.

Пленум цехового комітету ухвалив: ВИГО
ЛОСИТИ сувору догану з оголошенням 
у місцевій пресі голові редколегії 
тов. Дедову за неявку на пленум 
цехкому для складання звіту редко
легії й за систематичний зрив ро
боти останньої.

Голова цехкому механіч. № 3
Кубишкін.

РОЗВОРУШІТЬСЯ.
Місяць не виходить газета на Інкуба- 

торно-механічному заводі. Члени редколегії 
байдуже ставляться до своїх обов'язків, не 
ведуть масової роботи навколо газети.

Про роботу редколегії жодного разу не 
говорили на партзборах або пленумі завкому 
Голова редколегії тов Клеєрман не бо
реться за чинність дописів. Не всі робкори 
заводу беруть участь у стінгазеті.

Висновок стислий: розворушитися треба, 
та ще й здорово.

Бахмутський.

Скличте конференцію виміну досвідом!
До ЗПК, завкому металістів і ЗК ЛКСМУ "Червоної Зорі".

Вже не раз ініціятивна група робітників комбінованого цеху № 1 
висувала пропозицію через газету "Соціалістичний Наступ" скликати со- 
ціалістичну конференцію робітників однакових професій, насамперед ли
варників. Ми визначили, навіть, порядок денний: якість продукції та до
ведення браку до нуля.

Однак, весь час заводські організації ніяк не спроможуться скли
кати цю конференцію. Ми знову звертаємося до провідних заводських 
організацій:

— Скличте соціалістичну конференцію виміну досвідом ливарників 
з усіх 4 ливарських цехів заводу.

 З доручення ініціативної групи І. Цукерман.
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Комедія суду над Полянським

ВАРШАВА, 10. На вечірньому засіданні 
суду 10 квітня в справі Полянського впер- 
ше робить спробу просунути провалену 
версію про «службу Полянського в радян- 
ському посольстві".

Свідок оборони Лебедєв розповів, ніби 
Полянський служив у «дипломатичній ра- 
дянській місії» не то в Чернівцях, не то в 
Любленах. Голова услужливо підказує йому, 
що мова йде очевидно про віденське пов
предство. Інший свідок Казановський, пові- 
домляв, що Полянський розповідав про свою 
службу, як «військового аташе в полпред- 
стві СРСР" у Відні.

«Після приїзду в СРСР —заявляв свідок 
на запитання голови,—побачивши власними 
очима, що там робиться Полянський вирі- 
шив остаточно розірвати з більшовиками і 
заприсягся помститися їм».

Не зважаючи на те, що ці моменти спро
стовано нотою СРСР і листом Маркуса, 
голова суду все ще не вважає за потрібне

оголосити радянську ноту і зізнання Мар- 
куса, щоб раз назавжди повінчати з явною 
комедією про "більшовика Полянсьвого» і 
перейти до справжнього розслідування спра- 
ви про замах на повпредство.

Характер завдання, покладеного на суд 
уже не викликає ніяких сумнівів. Воно по
лягає в тому, щоб якомога врятувати про
вокаційний антирадянський бік справи, що 
провалився і витягти сухою в води орга
нізацію, яка стояла за Полянським.

Суд уникає всіх питань, що стосуються 
до контррозвідкового минулого Полянського 
і всього того, що могло б навести на сліди 
спільників підсудного. Щоб формально ви 
городити Польщу з усієї справи, в суді і в 
пресі вперто наполягають на те, що По- 
лянський не мав права на польське підданство 
і не зупиняются навіть перед тверджен- 

ням, що Полянський здобув громадянства 
шахрайтвом.

ВІД мпк.

14 квітня об 6 год. вечора, 
в МПК (кімн. 45) скликається 
нараду всіх секретарів парт- 
осередків міста, всіх комуні
стів господарників установ, ко- 
муністів голів профспілок, зав- 
комів та місцевкомів по пи- 
танню кредитової реформи.

ХТО ВСТУПАЄ

ДО ПАРТІЇ.

ПЕРЕБІГ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ

Громадської думки 

не скупчено.

Закрилась всесоюзна 

конференція в справі 

плянування науково 
дослідної роботи,

МОСКВА, 12. 11-го квітня вве
чері закрилась перша всесоюзна 
конференція в справі плянування 
науково-дослідної роботи.

У прикінцевому засіданні з ве
ликого промовою виступив голова 
Раднаркому СРСР тов. МОЛОТОВ, 
зустрінутий бурхливою овацією. З 
промовою виступив також голова 
Держпляву СРСР тов. КуйбИшев.

Конференція ухвалила відозву до 
всіх пролетарів світу, до чесних 
учених усіх країн і до героїчних 
будівників Радянського Союзу.

СОЦІаЛІСТИЧНИЙ РАХУНОК 
ТУЛЬСЬкИХ МЕТАЛІСТІВ 

сПЛаЧУЄТЬСЯ.
ГОРЛІВКІ, 11. Рудня "Вузлова" 

відгукнувшись на заклик тульських 
металістів, помітно поселила видо- 
буток вугілля. Програму видобутку 
в квітні рудні виконала на 106 відс. 
видавши „нагоо" 991 тонну вугілля.

Кілька дільниць шахти № 5 та 
шахти № 8 останніми днями теж по
мітно посилили боротьбу за вугілля.

РИКоВЕ, 11. Робітники великої руд
ні "Юний Комунар" у відповідь на 
лист тульських металістів зобов'я
залися з квітня грунтовно зМІняТи 
становище на вугільнім фронті. Низ
ка виробничих бригад сумлінно ви
конує соціалістичне зобов'язання. 
Зокрема бригада вибійників кас. рні 
№13 видає "нагора" 175 тонн ву
гілля замість 150 за пляном.

За останні 2 дні робітники рудні 
висунули 135 індивідуальних зустріч 
них пЛяНІВ.

відновила роботу радянсько 
китайська кОНФеРЕНЦІЯ.

МОСкВА. 11. 11 квітня відновила свою 
роботу радянсько-китайська конференція. На 
засіданні були присутні в цілому складі 
радянська і китайська делегація. Китайську 
делегацію поповнено новими делегатами що 
прибуло з Китаю разом з Мо-де Гуєм.

НОВЕ ПОЛОЖЕННя ПРО ВиНА
ХОДИ.

МОСКВА, 10. РнК СРСР ухваЛи
ла затвердити положення про вина
ходи і надати Їй чинности через 
місяць після опублікування. РПо до
ручено утворити при собі комітет 
винахідництва.

Положення про винаХоди визначає 
авторське право винахідників і тех
ніку реалізації винаходів, а також 
встановлює ряд пільг для винахідни- 
ків-трудящих. Винахідники матимуть 
переваги підчас вступу до учбових 
закладів, посідатимуть посади науко
вих працівників у науково-дослідних 
і досвідних підприємствах та уста
новах. Їх використовуватимуть ви
нятково на винахідницькій роботі, їм 

надється додаткову відпустку, право 
персональну пенсію тощо.

Денікінець з депутатським 
квитком.

Куркуляка Дмитренко Д. з села 
Германівки дуже спритний. Він на- 
віть якимсь побутом опинявся в ла
вах членів Зінов'ївсьної міськради. 
 Весь час Дмитренко зриває всі за
ходи партії та радвлади, агітує прo
ти засівкампанії та мобілізації кош
тів. У минулому Дмитренко був у 
лавах денікінців та боровся активно 
проти радянської влади. Мав він та
кож свій млин та експлоатував най
митів.
 Треба негайно відкликати Дмит- 
ренка з міської ради та клопотатися 
про виселення його як курнуля поза 
межі села.

Герасименко.

Попит на робсилу
на 13 квітня.

Треба: Експедиторів—3, рахівників—4, 
бухгальтерів— 4. столярів—10, зублікарів

Викликаються: Рибаков, Межиковський 
Байтальська, Каневська, Мирошнік, Вла
сова.

Оголошуються дезертирами трудового 
фронту та знято з обліку УППР: Квартіна 
А. А. —друкарниця та Марковський Л. В.— 
слюсар.

УППР

13 квітня, об 4 год. дня в МПК (кімн. 
15) розглядатимуться заяви про вступ до 
кандидатів партії таких тт. Маломуж М. І. 

—інкубаторн. завод, Олейніков В. К.-ЦРК, 
Крючкова— кравці, Спекторова—райспілка, 
Лук'яненко — тракторна база, Ельберт—

 спиртзавод, Кішіш'янець—місцтран, Гладій~ 
 друкарня, Ветріченко—ДО фабрика, Клига 
—хлібзавод, Скляренко, Диманенко, Немі- 
ровський—цегельня, Горінський, Березняк— 
залізничники, Ткач, Бабіюк, Кушнірова, Се- 
міненко—водельтрам, Маслов — радлікарня, 
Ромігайло—Зрес, Шелестенко — броварня, 
Божий, Трахтенберг—райкоопінспілка, Мой- 
сечук, Гірель, Друченко—цукеркова фабри
ка, Сейль, Щаслива— "Більшовик», Делас, 
Красіон—кооптах, Компанієць—ІНО, Ко
шовий В. Х. —завод "Червона Зоря».

Повинні своєчасно прибути перелічені 
тт.,секретарі, або заступники відповідних 
осередків від яких розглядатимуть заяви— 
повинні також неодмінно та своєчасно при
бути н цей час.

Прохання до всіх товаришів, що знають 
будьщо про зазначених товаришів спові
стити МПК (кімн. 15, тел. № 293).

Кілька днів тому в нашому місті 

розпочався загальний перепис на
селення. Слід відзначити, що біль

шість профспілок не надіслали 

своїх представників на інструктив
ну нараду. Тому початок перепису 

значно затримався.

До партосередку броварні надійшла заява 
від т. Броцької М. Б. про вступ до канди
датів партії.

Тов., що знають будьщо про зазначеного 
товариша, прохання повідомити партосе 
редок.

Навколо перепису ще не
скупчено громадської дум-
ки, не залучено найширших 
мас до цієї надто важливої 
роботи. Це видно з того, що 
деякі профспілки надсилають 
на контрольорів перепису ма
лописьменних і неписьменних 
товаришів.

БЮРОКРАТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ДО 
ПЕРЕПИСУ.

6-го квітня в оргвідділі ЦРК відбу
лася нарада кооператактиву з при
воду перепису населення. На нараду 
прибуло 30 чол. Товаришам цілком 
гарно пояснили значення перепису. 
Але не всі профспілки надіслали 
списки товаришів, що їх виділено 
для участи в перепису.

Невідомо чому лише тольова фаб
рика, горілчаний завод, артіль «Про- 
летар", цегельня № 4, інкубаторний 
завод, кооптрансгуж і клюб харчо
виків надіслали своїх товаришів, а 
решта профорганізацій не спромог
лися провести цієї роботи.

К.

Здавалося б, що профспілка Ро- 
бос повинна була виділити як кон- 
трольорів цілком письменних і під
ходящих товаришів, але спілка 
надіслала представників, що навіть 
не вміють читати й не знають зна
чення категорій постачання.

Зараз маємо перші дні перепису. 
Треба, щоб профспілкові організації 
й міськпрофрада зокрема взялися 
на найширше вилучення трудящих 
мас до перепису.

Є. Клювгант.

ВИЯВЛЯЄМО МЕРТВИХ ДУШ.

Бригада 7-ї дільниці з перших днів 
своєї роботи вже виявила кілька 
чужаків і мертвих душ, що протягом 
довгого часу користувалися з поста
чання в кооперації.

Щоб якнайкраще провести пере
пис, учасники бригади 7-ї дільниці 
викликали на соцзмагання всі діль
ниці міста. Умови соцзмагання: до 15 
квітня закінчити перепис, не допу
стити, щоб чужаки дістали забірні 
книжки в кооперації. 
 Для того, щоб виконати умови на
шого соцзмагання, треба утворили 
навколо перепису громадську думку, 
а цього ще й досі не зробили наші 
організації. Тому не випадково, що 
людність погано ставиться до то
варишів, що переписують населення.

Треба пояснити людності значен
ня перепису найближчими ж днями 
й тоді наслідки перепису будуть на- 
бато кращі, ніж наслідки перших 
днів перепису.
 Бригада 7-ї дільниці: Тєплицький. 

Левіцька. Неміровський, Дубівсь- 
ка, Вишнякова, Коробко.

В вівторок 14/IV—31 року в клубі металістів в стекля- 
ному залі Зінов'ївська міська рада ТСО-Авіяхему скликає 

нараду голів та секретарів міських осередків ТСО-
Авіяхему з порядком денним:

1. Доповідь про стан реалізації квитків 5 всесоюзної 
лотереї.

2. Поточні справи.
Президія міськради ТСО-Авіяхему.

Фінансово-бюджетова секція Міськради

на підставі постанови ПКФ УСРР від 5-го січня 
1931 року—повідомляє всіх платників прибутко
вого податку за 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 сплати аванси прибуткового 
податку на ІІ квартал 1931 року-

Окремі повідомлення з зазначенням суми платіжа надіслані 
всім платникам.

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

секція кімн. № 9).
Попереджується, що ніякеі 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 фінсекції міськради Кірілов. 

Інспектор прибуткового податку КофМан.

В. З. І. М. П О.
Всеукраїнський Заочний Інститут Масової 

Освіти Партактиву при ЦК КП(б)У. 
Харків, Горяїновський пров. № 28, тел.№ 2001.

1. З 15-го березня по 15-го квітня провадиться на
бір заочників до всіх учбових закладів ВЗІМПО. (Умови 
прийому об'явлені в газеті «Комуніст» від 4/ІІІ—31р.

2. ВЗІМПО в постійний учбовий заклад, який ста
вить собі за завдання масово підготування та перепідго- 
тування кадрів партійно-комсомольського активу.

3. ВЗІМПО об'єднуе керівництво такими формами 
заочного навчання:

1) Заочний Комуністичний Університет.
2) Заочна РПШ ІІ го ст. та КСМ відділ при ній.
3) Заочна РПШ І-го ст. "   "
4) Радіо-курси районового партактиву.
5) Заочні курси пропагандистів.
6) Заочний комсомольський університет.
7) Цикльові радіо-лекції з окремих питань марксизму 

ленінізму та поточної політики.
4. ВЗІМПО організує та керує учбово-методичним 

процесом в усіх вищевказаних формах заочного навчання, 
на основі сполучення таких засобів навчання: радіо-пере
силання, конференції заочників та самостійні роботи заоч- 
ників за друкованими матеріалами (завданнями та лекці
ями) Інституту.

5. Щоб обслужити заочників, ВЗІМПО мав в усіх 
районових центрах та по великих радгоспах, колгоспах й 
підприємствах радіо—авдиторії для колективного слухання 
лекцій.

6. Безпосереднє обслуговування курсантів-заочників 
та організацію їх роботи провадять філіали ВЗІМПО.

7. Філіали ВЗІМПО перебувають у таких пунктах та 
обслуговують такі форми заочного навчання:

а) Заочний Комуністичний Університет та комсомоль- 
ський заочний Університет—Харків, вул. Артема 
№ 54.

б) Заочні радіо-курси партактиву—Харьків, Горя- 
їновський пров. 28.

в) Заочна радпартшкола 1-го та ІІ-го ст. та курси 
пропагандистів—Одеса, вул. Хмельницького №1.

8. Для вступу до окремих закладів ВЗІМПО треба 
надіслати до інституту (або його відповідної філії) запов
нену вступну анкету разом в виконаними іспитовими ро
ботами та рекомендацією РПК. Анкети та проспекти можна 
одержати в райпарткомах та райкомах ЛКСМУ, осередках 
а також в відповідн. філіях.

9. Ті т. т., що їх за умовами прийому, прийняти до 
учбових закладів ВЗІМПО не можна, можуть працювати 
за матеріялами відповідного закладу заочного партнавчаня 
але на конференції їх не викликатимуть.

З 20-го березня розпочалось радіопересилання лекцій 
по всіх учбових закладах ВЗІМПО.

Відвідувайте радіо авдвторії!
Поспішайте вступити до ВЗІМПО!

 Дирекція.
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