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„ЛІВИХ” ЗАКРУТНИКІВ-- 
ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТИ
З інов’ївщ ина дійшла значних ус

піхів у справі соціялістичної пере- 
будови сільського господарства. Ви- 
ходячи з конкретних умов, партор- 
ганізація, поставила собі за завдан

ня ще навесні 1931 року заверши- 
ти суцільну колективізацію сіль- 
ського господарства нашого району.

Більше двохсот колективних гос 
подарств вступають організовано в 
другу більшовицьк у весну. Дві но
вих т ракторних станцій в нашому 

районі розпочинають обслуговувати 
коле к т и в н і господарства. За умов 
машинізації сільського господарства, 
що все зростає, існування багатьох 
карлікових колгоспів господарчо не- 
доцільно.

Через те зінов'ївський комітет 
парт ії поставив перед сільською 
парторганізацією, перед райколгосп- 

союзом та сі льрадами завдання пе- 
реглянути існуючу мережу колгос- 
п і в  з тим, щоб ті колгоспи, як і 
налічують по 15— 20 господарств, 

можна бу ло приєднати до сусідніх 
колгоспів.

Але в цій же постанові комітет 
партії «застерігає від захоплення 
с творювати колгоспи— «гіганти» й 
підкреслює, що процес укрупнення 
колгоспів повинен відбуватися обо- 
в'язково на основі цілковитої доб
рів ільности та за умов справжньої 
господарчої доцільности з урахуван
ням оргнізацій но-господарського рів- 
ня колгоспів, що об'єднуватимуть».

В тій же таки директиві було 
вказано партосередкам та к олгосп- 
союзові про потребу широкої попе
редньої підготовки самих колгосп
ників до влиття, про розгортання 
навколо цього питання широкої ма
сово-політичної роботи на основі 
наочного доведення фактами й циф- 
рами доцільности того або іншого 
укрупнення.

Якже насправді в окремих випад
ках підійшли до виконання ц ієї  пар
тійної директиви? Поряд того, як 
по більшості селах укрупнення кол- 
госп ів відбулося за умов цілкови
то добровольности та господарчої 
доц ільности, подекуди,як ото в Іва
н івськ ій сільраді припущено в цій 
справі нечувані «ліві» закрути.

Тут керівництво захворіло справ- 
жньою гігантоманією. Ми сьогодні 
наводимо в нашій газеті обурливий 
вип адок нечуваного адміністратив
ного підходу до вирішення справи 
про злиття артілі ім 'я  Леніна з 
арт іллю «Червоний хлібороб».

Наперек ір бажанню колгоспників 
арітілі ім 'я Леніна залишитися окре
мим колгоспом, незважаючи на гос
подарчу та територіяльну недоціль- 
ність Іванівські адміністратори при- 
м усово об'єднали артілі ім 'я Леніна 
та «Червоний хлібороб». Більше 
цього, вони допустилися нечуваного 
затиску критики колгоспників, зух- 
вальські заарештувавши ходака від 
колгоспників т. Сесмія, що оскар
жував до райколгоспсоюзу прямо

таки злочинні д ії іванівських 
закрутників.

Якже реагувало правління рай-
колгоспсоюзу на скаргу колгоспни
ків артілі ім'я Леніна? Здається, що 
сигнал колгоспників про обурливий 
випадок адміністрування в справі 
колективізації, райколгоспсоюз му
сив негайно розслідувати й поста
вити справу так, щоб не лише ви
нуватці понесли сувору кару, але 
щоб і другим незавадно було при
пускати такі «лівацькі» закрути.

Та дарма. Політична короткозо
рість чиновників з колгоспсоюзу не 
дала їм змоги своєчасно взятись за 
цю справу, не вважаючи на те, що 
таке „злиття" артілі ім 'я  Леніна 
поставило під пряму загрозу весня
ну сівбу в цьому колгоспі.

Масобоязнь —  характерна черта 
опортунізму й ц ією масобоязню 
видно хворіють колгоспсоюзівські 
опортуністи. Бо чим іншим, як са
ме не пим, п о ясн и ти  той факт, що 
член правління колгоспсоюзу Дмит- 
ренко, прийнявши заяву в ід кол
госпників, пообіцявши ї й негайно 
виїхати й розслідувати ці факти, 
насправді нічого до цього часу не 
зробив.

Наведені факти сигналізують нам 
п ро потребу ще раз самим р ішу- 
чим чином застерігти від можливих 
випадків головотяпства при вирі- 
шенні питання про укрупнення кол
г оспів. Ці факти говорять про на
явність „запаморочення від успіхів" 
серед окремих робітників нашого 
низового партійного й радянського 
апарату, що призводять їх  до „л і
вацьких" закрутів, з якими пот
рібна зараз сама нещадна боротьба.
Вони говорять про наявність у де
я ких відповідальних ланках нашого
апарата право-опортуністичної глу
хота до вимог колгоспних мас, про 
наявність безнадійно розклавшихся 
бюрократичних елементів, що пот- 
рібують негайної, самої рішучої ор
ганізаційної операції.

Іванівські закрутники й колгосп- 
союзівські бюрократи мусять діста 
ти негайну й найрішучішу кару 
від відповідних організацій.

Водночас потрібно саме зараз 
ураховуючи те, що завтра— після
завтра розпочнеться масовий сів у 
районі— роботу по укрупненню ар- 
тілів треба провадити там та в та
кий спосіб, щоб це не відбилося на 
успішному виконанні завдань другої 
більшовицької весни.

Рішучою боротьбою проти курку
ля та його полигачів правих і «лі
вих» опортуністів, поголовною мо
білізацією колгоспних мас, ні на 
крок не зупиняючи подальше втяг
нення бідняків та середняків одно
осібників що ще залишаються поза 
колгоспами, організовано зустрі
немо весняну сівбу, повязавши ї ї  з 
завданням завершити цієї весни 
суцільну колективізацію нашого 
району.

ПОВАЛЕНО ЩЕ ОДИН ТРОН
Зречення еспанського короля—черговий маневр екстлуататорів

ТІЛЬКИ БОРОТЬБА РОБІТНИЧИХ МАС ПІД ПРОВОДОМ КОМПАРТІЇ ПРОТИ БУРЖУАЗНОГО ЛАДУ, 
ЗА ПРОЛЕТАРСЬКУ ДИКТАТУРУ ВИЗВОЛИТЬ ЇХ ВІД КАПІТАЛІСТИЧНОГО ЯРМА Й ЗЛИДНІВ

АЛЬФОНС ЗРІКСЯ ПРЕСТОЛУ.
ПАРИЖ, 14. За відомостями агент

ства Гавас 8 Мадриду, еспанський
король Альфонс 13-й зрікся пре
столу.

ВІДСТАВКА ЕСПАНСЬКОГО
УРЯДУ.

ПАРИЖ, 14. В 49 промислових 
центрах Еспанії, включаючи Мад
рид і Барсельону, монархісти діста
ли 595 мандатів, республіканці і 
соціялісти— 972 мандати. Резуль
тат муніципальних виборів, що оз
начає жорстокий удар монархічно
му режимові, справив у всій Е спа- 
н ії величезне вражезвя.

Вчора в Мадриді відбулося екстре
не засідання ради міністрів, на яко
му обговорювано утворене станови
ще. За повідомленням агенства Га
вас, більшість міністрів вважав за 
неможливе, дальше залишатися при 
в ладі через Перемогу прихильників 
буржуазної республіки в усіх го- 
л овніших містах. Уряд вважав себе 
за «фактично поданого до демісії».

Підбадьорені успіхом виборів, л і
дери республіканців і соціалістів 
опублікували декларацію, де заяв
ляють про свою «рішучість енер
гійно боротися за те, щоб задово- 
лити волю нації, яка вимагає вста
новити республіканський режим». 
Вчора в Мадриді поширилася чутка
про зречення короля Альфонса 
і про від'їзд його з Мадрида.

У зв'язку з цими чутками, півпо 
ввечері 13 квітня по всьому місто
ві почали збиратися групи маніфе
стантів. Тисячні юрби демонстран
т ів  з республіканськими прапорами, 
співаючи «Марселеяу», йшли вули
цями, братаючись з жііндірмерією. 
Одначе, на площі Сібелес була су
тичка між демонстрантами та полі
цією, яка стріляла на натовп.
Значну кількість демонстран
тів поранено.

Лідер еспанських лібералів Альба 
[в інтерв'ю з нредстаавпкамп преси 
|ііаЯБИВ, що снебезпеку революції 
(пощастить уникнути лише за умо
ва зречення короля».

«Коли Еспанія хоче стати рес
публікою,— сказав Альба,— хай во
на нею стане, але хай це відбудеть
ся без революції, без заколотів. 
Нам же, прихильникам монархії 
залишається покищо відійти на 
бік».

В РЯДІ МІГ.! ПРОГОЛОШЕНО 
БУРЖУАЗНУ РЕСПУБЛІКУ.

ПАРИЖ, 14. Агенство Гавае по- 
виоиляо, що в місті ЕЙ-Бар (пів- 
чічно-зашня Еспанія) проголоше
но бурж уазну республ іку.

На буднику муніципалітету виві
шено республіканський прапор. Му
ніципалітет Ей*Бара звернувся з 
відозвою до всіх міст, де на вибо
рах перемогли республіканці, піти 
за його прикладом і проголосити 
республіку. За оста ВІМИ ВІДО

МОСТЯМИ республіку проголоше
но також у містах: Барселоні, 
Кордові, Сарагосоі, Сен-Себа- 
стіяні, йльмені і Віего. .

* * :
* • ’* . 44 І1АРШІІ, 15. Кспансьвий посої у ІІйрвіа .

подав до демісії.
<Роте Фане» пише. .

БЕРЛІН, 15 «Роте Фане* пише: «Перм 
лпцем кризе, що в економічно відсталій,. 
Бспавії лютує в ссоблизою сплою, перед 
лицем загострення пгясовЗї боротьба в кру
їзі, буржуазна республіка може втриматися 
при владі лшо з допомогою якнаїбр^таль- 
шшого насильства.

Тому иеіішпіі же урядовий акт, - по заг
роза поліційною палицею та роколфшом і 
с̂оціалістам припадає в цін сптуафР в̂ав* 

даная—8ламатп бойову'готовість ревійфаій--. 
япх мас. Есианська соціїлісиічпа 
вже має досвід у цій справі. Вона (М г З І Г  
міаву опору диктатора Рявед' •

Гасло «монархія чи республіка» пав,м- 
ступптнся місцем бойовому гаслові револю
ційного пролетаріяту: «геть реакційний 
жим евсплоатації і голоду, хай жпве робіт-*' 
нячо селянський уряд».

Зречення короля 
викликало бурю 

радощів.
ЛОНДОН, 15. Зречення еспанського 

норооя альфонса попередив перехід 
фльегн на бій республіканців. Слідом 
за цим командувач армії іш ідопев 
Замова, що армія віддив деби в ціл
ковите розпорядіненнв тимчасовогв 
уроду. Еспансьна королева виїхала 
до Парижу.

Республіку проголошено, насампе
ред, у Бавсельоні, де утворено рес- 
іуопікгнськнй уряд. Проголошеная
республіки І «речення ИОРОЛВ ВИКПИ'
кали бурю радощів в усій враїні.

ПРО СВЯТО ПЕРШОГО ТРАВНЯ.
ДО ВСІХ МІСЬКПАРТКОМІВ ТА РАЙПАРТКОМІВ.

1-го травня цього роду ми свят- 
куватимемо за поглибленої кризи 
світового капітплівму, посилення 
воєнної небезпеки проти СРСР, ви
вершення фундаменту еоціялістич- 
ної економі и в нашій країні, за
гострення клясової боротьби.

Основним завданням у святкуван
ні має бути: мобілізувати робітничу 
клясу й усіх трудящих на:

I. Цілковите забезпечення вико- 
нання програми 3 вирішального ро
ку п'ятирічки, на ліквідацію про
ривів, на розвиток ударництва та 
соцзмагання.

II. За вивершення фундаменту со- 
ціялістичної  економіки в нашій 
країні.

III. Проти воєнної небезпеки за 
зміцнення Червоної армії, за роз
гортання роботи та зміцнення лав 
ТСО-Аві яхему.

IV. За більшовицьке проведення 
другої колгоспної весни, за охоп- 
дення нових мас бідноти і серед
няцтва колгоспами, за зміцнення 
наявних колгоспів, за суцільну ко
лективізацію й на ї ї  основі л ікв і
дацію куркульства як кляси.

V. За опанування техніки від мас 
«Техніка в період реконструкції ви

рішує все», за масову організацію 
гуртків вивчення техніки.

ЦК КП(б)У пропонує:
1) Перетворити святкування на 

масову демонстрацію наших сил.
2) Розгорнути широку масову ро

боту по цехах, підприємствах, клю
б ах, установах, селах, колгоспах у 
готуванні до святкування 1 травня.

3) Масову роботу на підприєм
с твах спрямувати під кутом огляду  
 наших успіхів і хиб, зокрема ЩОДО 
виконання завдань 1-го кварталу 
1931 р. Переведення цієї роботи по- 

 винна ще більше підвищити актив- 
ність мас на ліквідацію проривів, 
 за цілковите виконання к ільк існих, 
н адто якісних показників на кож
н ому підприємстві, за органі зацію 
нових бригад ударників, за залу-  
чення жінок до виробництва.

4) Свято 1 травня збігається з 
(дворіччам соціялістичного змагання 
— отже треба святкування перетво
рити на масовий огляд соцзмагання. 
Переукласти умови соцзмагання, при 
чім умови ці, повинні мати моменти 
виконання і кількісних, а надто 
якісних показників. Особливу ува
гу треба віддати включенню до умов 
пункту про опанування й виконан

ня від кожної бригади, робітника 
відповідного технічного мінімуму.
 5) Сільським партійним організа
ціям розгорнути роботу навколо 
вчасного виконання плинів другої 
більшовицької весни, за піднесення 
ударницького руху та соціялістич- 
ного змагання, за перетворення свя
та 1 травня на свято масового всту
пу нових тисяч бідняків і середня
ків до колгоспів, за організацію но
вих колгоспів, за ліквідацію кур
кульства на базі суцільної колекти
візації.

6) Бойове завдання парторганіза- 
ц ії — мобілізувати маси коло лікві
дації труднощів, що ми переживає- 
м о, які можна подолати лише роз- 
 горнутою соціялістичною реконструк
цією нашого господарства, активного 
участю цілої маси робітників, кол- 
госпників, бідноти іі середняцтва.

7) Щоб підготуватися до свята, 
утворити комісії при всіх міськра
дах, РВК, підприємствах, установах, 
сільрадах, залюднених пунктах.

Секретар ЦК КП(б)У
СТРОГАНОВ.

Зав. відділу агітації  та 
масових кампаній ЦК КП(б)У 

ГОЛУБ.



ПРОТИ „ЛІВАЦЬКИХ"  ЗАКРУТІВ ТА ГІГАНТОМАНІЇ
 ПОМИЛКИ ІВАНІВСЬКИХ УРА-КОЛЕКТИВІЗАТОРІВ ТА КОЛ- 
ГОСПСОЮЗІВСЬКИХ БЮРОКРАТІВ ПОВИННІ БУТИ ОСТАННІМИ

РОЗКЛАДНИКІВ КОЛГОСПУ ІМ'Я ЛЕНІНА—НЕГАЙНО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТИ.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ.
Наша артіль ім 'я Леніна, Іванів- 

ської сільради складається з 24 
господарств.

В квітня відбулися загальні збо
ри членів артілі, де стояло питан
ня п ро злиття з артіллю «Червоний 
хлібороб» Іванівської сільради. На 
Зборах були присутні всі члени ар
тіл і ім'я Леніна та крім того 10 
сторонніх осіб, у тому числі й го
лова сільради тов. Ш варц та голо
ва правління «Червоний хлібороб» 
тов. Могила, він же й голова 

  КНС.
Підчас зборів голова сільради тов. 

Ш варц бив кулаками об стіл, заг
рожував нам та настоював на злит
т і з артіллю «Червоний хлібороб». 
Тов. Могила заявив: Коли ви не

 хочете злитися, то ми завтра всі

сто господарств артілі «Червоний 
хлібороб» подамо заяву до нашої 
артілі та всерівно зіл'ємся.

Коли почали голосувати, то 20
членів артілі були проти злит
тя, а решта за. Не зважаючи на 
це було оголошено злиття нашої ар- 
тіллі з артіллю «Червоний хлібо
роб».

6 КВІТНЯ ми відрядили двох сво
їх  уповноважених до райколгоспсо- 
юзу, де розповіли про все те, що 
трапилося в нас. Наших уповнова
жених прийняв тов. Дмитренко, 
який обіцяв виїхати на місце й 
там роз'ясувати справу. Минуло 
вже багато часу, але ні Дмитренка, 
ні будь кого з райколгоспсоюзу в 
нас не було.

Коли голова сільради т. Шварц 
узнав про те, що ми послали сво

їх  уповноважених до райколгоспсо- 
юзу, то він одного уповноваженого 
заарештував і весь час тримає під 
арештом.

Просимо відповідні міські органі
зації зайнятися цим питанням та 
якнайскоріше розв'язати його, бо 
сівба в нашій артілі під загрозою.

Просимо редакцію скласти відпо
відну статтю в газеті.

Заяць Іван, Заяць Михайло, 
Сердюк П., Вітковський М., Дуд
ник Д , Сімонова Л., Заяць Лу- 
кер 'я, Залізняк О., Кріпак С., 
Буторина Марина, Пилипенко 
П., Вітковський В , Жедула К., 
Сеслій П ., Бордюжий П., Сес- 
лій Параска, Сеслій Оксана, 
Горбаньов Хома.

14 квітня 1931 року.

     „В І Д П О В І Д Н А  С Т А Т Т Я "
...прохаємо редактора із цього листа скласти відповідну статтю.
(З листа колгоспників артілі ім'я Леніна).

Свіжий весняний ранок. Пара мо
лодих бадьорих стригунів запряж е- 
них в тачанку. На тачанці цілий де
сяток пасажирів—різного віку, тем
пераменту й фаху радянських пра
цівників. Це—перші штрихи невесе
лої й недавньої бувальщини, розпо
вісти про яку всій радянській сус
пільності цілком справедливо вима
гають колгоспники з Ленінки.

3 квітня цього року тачанка хутко 
й без особливих пригод перекрила 
п’ятикілометрову відстань між селом 
Іванівкою та хутором Ленінкою.

У короткій дорозі більше за всіх 
мовчав голова іванівського КНС він 
же голова колгоспу «Червоний Хлі
бороб» Могила. Химерно всміхаючись 
й свердлячи блискучими маленькими 
очима спину візника, він деталізу
вав думкою геніяльного пляна підко
рення неслухяного й «дикого» ху
тора Ленінки. Як справжній дипло
мат, Могила відкривав рота й гово
рив лише тоді, коли цілий лантух 
найяскравіших незаперечних аргу
ментів власного виготовлення був до 
його послуг. О, Могила вміє аргу
ментувати.

З  тієї ж причини, хоч і трохи мен
ше, мовчав голова Іванівської сіль
ради Шварц. Раз чи два оглянув 
свого кулака поглядом слюсаря, що 
перевіряє молоток. Агітація, знаєте, 
агітацією, аргументи — аргументами, 
а не вадить іноді й кулаком по сто
лу стукнути, особливо коли розмов
ляєш з таким народом, як ленінці...

На третьому кілометрі дороги не
досвідчена й наївна решта пасажи
рів переконалася, що умніший за всіх 
на тачанці—діловод Зінов’ївського 
правління товариства «Геть Непись
менність»—Філонов. Просто тобі не 
говорить, а немов з книжки читає— 
і де тільки в нього ті слова беруть
ся. Тут тобі й «засоби виробництва» 
й «якість керівництва» й «рентабаль 
ність» (чуєте, яке слово!) і...яких 
тільки слів не почуєш від нього 
Істина правда, що такі голови лише 
в Зінов’ївську є. Недарма всіма вчи

телями керує и завдання колективі
зації знає мов піп євангелію.

Ледве забачивши тачанку, насе
лення всього двадцятихатнього ху
тора Ленінка зібралося на загальні 
збори. Колгоспівці, літні жінки, дів
чата, молодь веселіли з сподіванки.

—Приїхали начальники. Спитають, 
як ми живемо, в якому стані кол
госп... Добру пораду дадуть.
 За кілька хвилин перша фраза 
«начальства» шугнула в повітря.

— Гей ви, граждани!.. Тихше! З а
раз зачитаємо повістку денну... Пер
ше слово для доповіді про злиття 
ленінського колгоспу в іванівський 
скаже тов. Шварц...

Дословно з листа ленінських кол
госпників:

«В час розрішення цього 
питання голова сільради 
(Шварц) ред., розрішав це 
питання 6'ючи кулаком об 
стіл та інше тов. Могила 
заявляє, що коли би не ба
жаєте злиття до артілі 
«Червоний Хлібороб» то ми 
завтра сто господарств по
даємо з а я в у  до вашої 
артілі і все равно будете
злиті».

Чуєте, як воно по справжньому 
треба «розрішати» питання колекти
візації?! Чуєте, яка влучна й непе
реконлива аргументація у «великого 
колективізатора» Могили. Говорив 
ще й «представник Зінов’ївської мі
ської ради» (велика голова) Філо- 
нов.

— Я, конєшно, не знаю господар
ського життя Івановки й Ленінки... 
М-м...но ето факт, что зліться надо...

Масові заперечення, десятки ви
ступів колгоспників проти злиття не 
допомогли. Шварц вирішив йти на 
штурм:

— Замолчать! Ми з вами побала
каємо потім, а зараз зіллємо.

Переконавшись, що справа безна
дійна, колгоспівці потроху розійшли
ся. У порожній хаті голосували так: 
 — Хто проти злиття? Нікого. Вва

жаємо резолюцію за прийняту.

4-го квітня. Канцелярію колгоспу 
ім’я Леніна забрали до Іванівни. Кол
госпівці раптом перестали коритися 
голові артілі, що його після «злит
тя» лишили за бригадира:

— На роботу не підемо. Зливати 
ся не хочемо.

Дехто мав неусуспільнених лошат. 
Повели їх на базар.

6-ГО КВІТНЯ. Вдалися з скаргою до 
колгоспсоюзу. Тов. Висоцький відпо
вів:

— Подайте заяву.
8-го КВІТНЯ. В колгоспсоюзі ходока 

від ленінців тов. Сесмія прийняв тов. 
Дмитренко. Він прочитав заяву й 
сказав:

— Вишлемо інструктора, йди!
Коли Сесмій повернувся додому

його негайно заарештували. Голова 
сільради Шварц пояснив причини 
арешту:

— Ви агітатор, контрреволюціонер. 
3 заяви пишете!..

Не встиг Сесмій заперечити, як 
його взяли за комір й повели до 
Карлівки, до міліційного пункту.

9, 10, 11, 12, 13 квітня. «Злиті 
ленінські колгоспники далі не ходять 
на роботу. Інструктора від колгосп
союзу немає.

14-ГО квітня. Ленінці подають заяву 
до редакції «Соц. Наступу». Того ж 
дня представник редакції спільно з 
представником оповіщеної про це 
міськради виїхали до Ленінки й пе
реконалися, що там справді було 
так, як сповістили колгоспники.

Перші кроки до виправлення по
милки «гігантоманів», лівих закрут- 
ників зроблено.

Але на цьому історія ще не закін
чилася—її мають закінчити відповід
ні партійні органи.

Семен Вільний.

Молочне господарство артілі «Перше Серпня – в с. Лелеківка.

з д о р о в о го  к о н я -
КОЛГ0СПНИМ ЛАНАМ

ПО РУКАХ НЕДБАЙЛИВИХ ГОСПОДАРНИКІВ, ЯКІ ПОГАНО СТАВ
ЛЯТЬСЯ ДО ХУДОБИ, ЯКІ ПІДРИВЮТЬ МІЦЬ КОЛГОСПУ.

Поліпшити догляд за 
худобою.

Багато колгоспів нашого району 
ще й досі не добилися переламу в
справі поліпшення догляду за ху
добою. Подекуди коней використо
вують по-безгосподарному, іноді ї х 
ганяють на зайві роз'їзди, іноді на 
них зовсім не звертають майже ні
якої уваги.

Увагу широких мас колгоспників 
навколо питання про поліпшення 
догляду за кіньми, як основної тяг
лової сили, не мобілізовано. Про це 
кажуть ті дописи селькорів, що ми 
їх  сьогодні виіщуємо.

Такому ставленню до худоби тре
ба негайно покласти край. Дати ко
ням в і д п о в і д н і  приміщення, 
покращити щоб то не було 
догляд за худобою —  невідкладне 
бойове завдання.

Треба вже негайно подбати про 
те, щоб конюхи, як і склали поміж 
себе умови на соцзмагання, неодмін
но їх  виконали. Соцзмагання поміж 
конюхами треба поширити на всі 
колгоспи Зінов'ївщини. Кращих ко
нюхів, тих, хто поліпшить стан 
робочої худоби, треба преміювати.

Нещадну відсіч дати всім тим, 
хто погано доглядає за худобою, хто 
не виконує своїх обов'язків. Робо
ча тяглова сила повинна бути на
поготові до цілковитого здійснення 
всіх завдань веняної сівби.

КОНЮХИ СПЛЯТЬ, А КОНІ 
ГОЛОДНІ.

Погано доглядають за к іньми в 
артілі ім'я Ворошилова—Леле- 
ківка. Конюхи як нагодують коней 
 об 6 год. вечора та як заляжуть 
спати, то прокидаються аж об 8 
 год. ранку другого дня, а коні всю 
ніч стоять голодні.

З вини конюхів навіть загинуло 
нещодавно четверо коней, а прав
ління й досі не зважає на це.

Сільські організації повинні сю
ди зазирнути.

Верещак, Постолатій.
 ВЕТЛІКАР  "ОГЛЯДАЄ" КОНЕЙ.
   Кущовий ветлікар, що мешкає в 
Лозоватській сільраді ставиться 
до своїх обов'язків негаразд.

Нещодавно артіль ,,ЖОВТЕНЬ" 
викликала лікаря для ветогляду 
худоби. Лікар приїхав, але коней 
нашого колгоспу оглядав сидячи на 
бричці й то не сам, а через свого 
учня.

Так робити ветлікареві не годить
ся. Дбати про худобу треба пов
сякчасно. Ц. Я.

До роботи не пригідні.
Підчас перевірки легкою кіннотою готов

ности артілі «Світовий ЖОВТЕНЬ» д о
весняної засівкампанії виявився дуже пога
ний стан коней. Фуражем коней не забезпе
чено, всі вони худі, до роботи майже не
пригідні.

 Правління артілі сидить собі спокійні- 
сінько в канцелярії та дримає.

Комсомолець.

До відповідальности ї х.
В артілях «Червоний Прогрес» та 

ім'я Паризької комуни (Лозоватка) 
багато колгоспників надто кепсько 
повадяться з к іньми.

Так член артілі "Червоний Про
грес» Лавриненко Яков, замість 
погодувати коней, що йдуть під 
фуру, бере добру залізяку та нею 
б'є коней. Це, каже Лавриненко, 
такий «созівський батіг».

Стеблевський Сава—член артілі 
ім'я Паризької комуни «змагаєть
ся» з Лавриненком на те, щоб «кра
ще бити коней». Стебловський 6'є 
коней завжди тільки шиною.

Вигнати треба таких з лав кол
госпників та притягти ї х до суво
рої відповідальности.

Глядач.

Голова гуляє...
Мякота А. — голова артілі «Чер

воний Партизан», Лозоватсьної 
сільради весь чає гуляє та 
пиячить, а про усуспільнення 
артільних коней зовсім не дбає 
Всіх коней по списку є в кол- 
госпі 22, з них усуспільнено 
тільки 13 штук.

Негаразд у цій артілі й з ін
шими галузями підготовки до 
весни. Посівматеріял не пере
чищено й не протруєно. Є  такі 
колгоспники, навіть сам голова 
артілі, ще не хотять здавати 
посівматеріял.

Колгоспник

Стьобнути недбалих.
Конюхи артілі «Зоря ДО СОЦІЯЛІЗМУ» (Назарівка) погано дог- 

лядають коней. Оце нещодавно— 9 квітня коні стояли голодні аж до 
2 годин дня, а старший конюх Губань В. М. на це не зважає. Він 
завжди, замість бути в стайнях, сидить в конторі артілі та щось за- 
писує.

Труддисципліна серед конюхів кепська. Всіх конюх ів 13, а на 
роботу приходить з них 8 чоловіка.

Недбалих колгоспників, що не доглядають колгоспну худобу тре
ба добре стьобнути. Рахівник.



ПЕРШОТРАВЕНЬ— ПЕРЕВІРКА ЗАВАНТАЖЕНОСТИ ВАРСТАТІВ.

   Кличемо до генерального огляду в а р с т а т ів
НА КОНВЕЙЄРАХ УДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

Н А ОГЛ ЯД С Т А Є
М Е Х А НІЧНИЙ №  3 .

Б Е Р ІТ Ь  Н А  Б У К С И Р
ГН ІТ И Л А  К У З Н І!

Ш И Р Т Е  Б Р И ГАД И  Р О Б К О РІВ
— Р А Ц ІО НА Л ІЗ А Т О Р ІВ .

ПЕРЕКОНЛИВІ СКАРГИ ВАРСТАТІВ
ЛИСТ МЕХАНІКА КОВАЛЬСЬКОГО ЦЕХУ.

Недавно газета «Соціялістичний 
наступ» вмістила мого статтю про 
випадки поламу обладнання, причи
ни цього явища та конкретних ви
нуватців. На жаль, стаття лиши
лася холостим випалом. А ні парт
осередок , ані комсомол не підхопи
ли цього важливого питання, не 
поставили його на обговорення ши
роких мас робітників.

Умови роботи в цесі дотепер по
гані. Адміністративні заходи в бо
ротьбі проти поламів не справляють 
потрібного впливу. До того ж, ад
міністраторів щодня м іняють, що 
цілком суперечить постанові ЦК 
В К П.

Як і раніш, гнітила не витри
мують навантаження. Гнітила ні-
вечать через надмірну міцність 
заліза, а це стаєтс я  тому, що 
матеріял не віддають на попе
реднє лябораторне дослідження.

Демаги й теліжки перевантажені,  
вони часто вибувають з ладу. Скіль
ки не писалося порядком наказу, 
щоб не навантажувати більше од- 
ної тонни, але допоміжні робітники 
не хотя ть цього зрозуміти.

Силоцех н іяк  не налагодить л і- 
нію, якою пересувається цей тран

спорт. Ремонт його триває мінімаль
но 10-12 днів. Мимохить доводить
ся запитати: кудиж дивиться адмі
ністрація силоцеху на чолі з  Іва
новичем?

Днями робітник механічного цеху 
сів на теліжку й почав безцільно 
ї здити нею по цеху. При цьому в ін 
наскочив на другу тел іж ку й по
нівечив свою. Ось вам новий про
дукт безладдя, що його аж н іяк 
терпіти не можна.

П ід останні два дні вибуло 
з ладу 6 бульдозерів через те, 
що ливарня відливає зубчат
ки для бульдозера з конусни
ми й кривими зубами. Вибув 
з ладу «Бліс» № 4736 під 
обробляння зубчаток. Вибув з 
ладу «Пельс» № 665, який 
пробивав тракторні зчищалки. 
Понівечено ножиці, якими р і
зали штабу в 400 міліметрів 
завширшки і  22  міліметри 
товщиною. А ці ножиці мо
жуть різати залізо розміром 
50x16 Поламано супорт для 
посадки фасонних спиць. І все 
це т рапляється здебільшого 
під нічні зміни.

Полетіли гроші, 
наче метелики.

Ливарня заводу "Червона 
Зоря» має допот опне обладнан 
ня. Вже давно виникло питан
ня про конвеєр. Викопали бу
ло яму сажнів на 8 для дере- 
в'яного конвеєра. Через рік цю 
яму засипали, вночі. Гроші ви т
рачено, гроші полетіли на ві
т е р, а конвеєра нема.

Танський.

зміцнити важливу ланку .
Виконання виробничої програми, 

заготовного цеху залежить від по
дачі заліза транспортом. Коли тре- 
 ба, приміром, 450 тракторних рям, 
 то подають 100-150 штук.

В транспорті ще квітнуть про
 гули. Не ведеться масової роботи 
 поміж нових кадрів робітників, що 
зле позначається на виконанні про
грами заготовного цеху.

Адміністрація транспорту на чолі 
з тов. Савченком бігає, метушить
ся, а толку мало.

Уманський.

Закрут у боротьбі з прогульництвом.
зупинити надмірно  ретельних керівників:

Комсомол заводу завжди був на 
передових позиціях у боротьбі за 
промфінплян. Комсомол увесь час 
висовує нову енергійну ін іціятиву. 
Зокрема в боротьбі з прогульника
ми досягнуто значних успіхів. Але 
іноді загальну клясову лінію щодо 
боротьби за трудову дисципліну 
окремі товариші перекручують, за
стрибують, роблять перегин.

14 квітня пляново-оперативний 
робітник допоміжного цеху т. Шин- 
каревський, погодивши питання з 
секретарем осередку Вишневським  
допустив таке перекручення. Коли
до червоного кутку з'явився моло
дий прогульник Павлик. Ш инка- 
ревський організував групу комсо
мольців, яка вибігла з  цехкому з 
віником та деркачем, оточила Павли
к а та взявши його під руки, сило
міць вивела з цеху.

Цей вчинок трапився на очах у

всіх робітник ів, як і звичайно вия
вили своє справедливе обурення.

Такий вчинок грає на руч воро
жим елементам, як і прошилися на 
виробництво. В ін дискредитує нашу 
лінію, щодо боротьби з прогуль-
ництвом.

Ми провадимо боротьбу шляхом 
найширшої виховної роботи, шля
хом заходів громадського впливу й
ні в якому разі не припустимо роз
бишацтва та перегинів з боку ок
ремих робітників.

Ось чому цілком правильно ухва
лив осередок допоміжного цеху, який 
вирішив оперативного робітника 
Шинкаревськ ого за перекручення з 
роботи зняти й зробити йому по
пер едження.

Гадаємо, що бюро партосередку 
розгляне справу про тов. Вишнев- 
ського й накладе на нього належ
не стягнення.

А. Карманов.

Бригада слюсарів з ремонту об
ладнання не виходять на роботу по 
3 — 4 дні. Я звертався до цехових 
керівників і робітничих груп в цій 
справі, щоб вони поставили ї ї  на 
обговорення. Я  подаю пропозицію 
перекинути до бригади з ремонту 
штампів комсомольців, що більш-
менш тямлять у слюсарській 
справі. Адже, по всьому заводу є  
ціла низка слюсарів, як і подекуди 
працюють за чорноробів.

Час, нарешті почути мої сиг
нали! Час забезпечити дбайли
ве господарче ставленая до об
ладнання!

Д. Пересунько.
Ковальський цех.

Р е д а к ц і я в в а ж а є, 
що питання, порушене тов. Пере
суньком, ц ілком актуальне. В ідзна
чаючи обурливий факт нереагуван
ня на сигнали робк орів у прес і, 
щодо обладнання, ми вимагаємо від 
партосередку, осередку к омсомолу 
та цехкому кузн і негайно зняти 
кампанію за ощадне пролетарське 
ставлення до обладнання, негайно 
домогтися реалізац ії корисних про
позицій робітників у цій справі.

Масовий відділ.

Досвід механічного № З А. Смірнов.

Дорогу ін іціятиві механічного № 3.
Конференція робітників механічного № 3 цеху"Чер- 

воної Зорі" подає ініціятиву та пропонує день першого 
травня та підготування свят використати для генераль
ного огляду всіх варстатів та устаткування на вироб
ництві.

За використання кожного обороту крутнів,  за пов-  
не навантаження варстатів, за уважне пролетарське 
ставлення до них!

Відкликаючись на заклик преси міської та завод
ської, ми робкори допоміжного цеху утворюємо першу 
на заводі робкорівську раціоналізаторську групу.

Попов, Поляков, Медніков, Тарановський, Гордієнко.

Борці за реконструкцію заводу
СТАЮТЬ ДО НОВИХ БОЇВ.

У  клюбі металістів зібралися ви
нахідники, раціоналізатори та ро
б ітники-ударники заводу "Червона 
Зоря" на конференції винахідни
к ів .
    Порядок денний— з двох питань:

—  Я к ми реалізуємо відозву 
 тульських робітників.
 —  Я к  ми поширимо раціоналі
 заторську новину, що і ї  випускає 
 заводський комітет комсомолу.
 Представник заводського партій
ного комітету тов. Дубов закли
кає раціоналізувати червонозорів- 
ську сівалку, напружити творчу ро
бітничу смекалку, розгорнути соц- 
змагання поміж винахідників.

Доловний інженер заводу тов. 
Душак подає винахідникам соція 

лістичну вимогу від заводоуправи 
на цілу низку раціоналізаторських 
заходів, що мають дати значний 
економічний ефект. 

Представник заводського комітету 
комсомолу тов. Юкельсон висвіт
лює ролю винахідників у поширен
ні першої позики раціоналізації.

З доручення редакцій газет: " Со
ц іялістичний наступ" , " Сівалка» 
тов. Карманов подає пропозицію 
скласти відповідь тульським робіт
никам у вигляді соціялістичного 
рахунку в и н а х ід н и к ів . Конферен
ц ія затверджує соціялістичний ра
хунок, за цим обирає бюро завод
ського УАРВИНУ з 7 товаришів та 
ревізійну комісію.

Корецький.

За р а ц і о н а лізацію  й нові форми соціялістичного змагання.  
За одну з основних причин невиконання 

норм виробітку на робітних місцях править 
недостатня увага з боку відділу раціоналі
зації заводу до питань спрощення операції  
та організації праці на збиранні та напів
збиранні.

Тут у потрібній мір і не застосовується 
основні передумови піднесення продукційно-
сти праці—  най дрібн іш ий розпод іл пра
ц і й визначення з а леж н ости одного 
роб ітного м ісц я  в ід  д ругого.

Партійний осередок та адміністрація ме- 
ханічного цеху № 3 не могли довгий час 
знайти вихід з того становища, за якого 
ніяк не щастило виконати завдання щодо
збирання кружальних лемешів, бо пересічне 
 виконання норм сягало 60— 70 відс. Оче
видно, тут справа не тільки в тому, що 
слюсарі погано працюють і недосить заван
тажують свій робітний день, але й в тому, 
що сама організація праці на конвеєрі ду- 
же застаріла.

Ось вони —  н аслідки застарілої 
системи.

І насправді, одному слюсареві доводиться 
виконувати 5 окремих операцій на те, щоб 
зібрати леміш, а це за якої  завгодно на
вичок розпорошує увагу під збирання, спри
чиняє велику метушню й вимагав особливо
го витрачання енергії . Крім того, тут за
водиться відокремленість робітних місць
одне від одного й витрачається всяка вза 
ємозалежність ї х. Все це загалом узяте 
зменшує продукційність і порушує прин
цип відповідальности за кількісні й якісні 
показники під збирання.

Комунки—носії справжньої від- 
повідальности.

Партійний осередок і адм іністрація цеху 
опрацювали пропозицію, що ї ї  висунено на 
нараді майстрів і пляново-оперативної ком
сомольської групи, про організацію леміш
них комунок і ліквідацію в звязку з цим
штата приймачів. Визначено систему зби
рання лемешів комункою.

Кожну комунку вкомплектовується в 5 
слюсарів. Одна з них —  кращий ударник
виконує останню операцію на вбиранні, пе
ревіряє якість збирання, відповідає за 
якість роботи й карте роботою комунки.
Останні 4 товариша стоять на інших опе
раціях вбирання за таким порядком: один
товариш підгоняє конуси, один згортає пер
ший бік, два згортають другий бік.

За такого розподілу роботи над леміш ем 
один повинен встигати за другим і кожен 
перебуває на буксирі чотирьох. Це означає, 
що заводиться кругову взаємозалежність 
робітних місць і колективну відповідаль
ність за доручену справу. З другого боку, 
самі робітники втягуються в боротьбу з а
якість своєї продукції.

Нова система праці — новий 
облік

Така організація праці спричиняє значно 
простіший й досконалий облік праці. За
первісний обліковий документ править та- 
бель-загад на комунку. В ньому запису
ється завдання комунці на день, облічується 
виконання цього завдання та брак, зазна
чається заробіток комуни  за день. Цей 
таки документ іде до бухгальтерії для на
рахування зарплатні.

Кожна комунка повинна під здачу роботи

одержати марки (умовні розрахункові зна- 
ки), що ї х під призначенні строки бухгаль- 
терія вимінює на гроші.

Табель-загад заповнює спеціяльний кон
тролер і в ін таки робить зазначки про ви
конаная завдання комунки.

Боротьба за якість.
Штат приймачів та лічильників одпа- 

дає, бо ця справа передається керівникам 
комунок, які на кожному зібраному лемеші 
ставлять нумер своєї  комунки й відповіда
ють за недоброякісність нарівні в прийма
чем.

Для забезпечення безперебивної роботи 
комунок утворюється бригади, які підготов
ляють кружала з принютованими шайбами 
й відбирають кружала рівної хиткости. 
Крім того, утворюється спеціяльну бригаду 
зчищальник ів, яка закінчує збирання ле- 
меш а.

Раціоналізацію— на бойові діль- 
ниці заводу!

Реорганізувавши в такий спосіб роботу 
на одній з найвідповідальніших дільниць 
свого цеху, адміністрація й партійно-ком
сомольські осередки цілком певні успіху в 
ліквідації проривів. За це промовляє вже 
перший досвід комунок.

Цей корисний досвід механічного цеху 
№ 3 треба взяти на увагу й іншим це- 
хам. Вона повинні негайно взятися до ра-
ціоналізації окремих бойових діль
ниць,  а відділ раціоналізації не має права 
плентатися в хвості у цехів. Його зав
дання стати на чолі активности цехів і 
взятися до спеціального опрацювання пи
тань кращої організації праці на окремих 
бойових дільницях заводу.



4 « соціялістичний наступ»

Затримка-злочин проти 
ударної сівби.

КОЛГОСПСОЮЗЕ, НА ТЕБЕ ПОКАЗУЄ ПАЛЬЦЕМ СУСПІЛЬНІСТЬ.
Міська рада профспілок з почат

ку к вітня разом і з к омсомольською 
організацією, політосвітою та к ол- 
госпесоюзом взялася до організації 
масової культроботи в полі підчас 
сівби. Пролетарське місто зобов'я 
залося відрядити 10 культфургон ів 
на соціялістичні лани.

Мобілізовано 50 студентів місце
вих технікумів і  В И Ш 'ів для ро
боти з культфургонами . Окремо ут
ворено резерв з 10 товаришів. Про
летарські студенти виконали зобо
в'язання про мобілізацію в своїх 
лавах працівників для к ультфурго- 
нів . Вс і товариші охоче їдуть на 
цю відповідальну роботу.

Проведено двохденний семінар з 
мобілізованими, якай висвітлив зміст 
роботи культфургонів, форми й ме
тоди політосвітньо ї роботи в полі. 
Для кож ного фургона вкомплектова- 
но бібліотечки по 50 0— 600 кни
жок. Бібліотечні працівники міста 
провели в цьому напрямкові велику 
роботу.

Друкарня видрукувала 10.000 
різних гасел, присвячених другій 
більшовицькій весні. До к ожного 
фургона виготовлено по два худож
ні плякати.

Кожним фургоном керує бригада 
в складі 5 товаришів: бригадира-

масовика, організатора польової га
зети, художника, уповноваженого по 
зв'язку з громадськими організаці
ям и села і бібліотекаря.

Бригада, прибуваючи на село, 
відразу зв'язується з колгоспом і 
місцевими культурними силами. В 
поле виїжджають к ультфургони ра- 
зом з виробничими бригадами кол
госпів. По при їзді на поле коні від 
фургонів використовується на ви
конання виробничих завдань кол
г оспу.

Таким чином, усе до роботи 
 культфургон ів безпосередньо в сте
пу начеб-то підготовлено. Однак , 
колгоспсоюз не виконав свого зо
бов'язання щодо забезпечення 
десяти фургонів. На сьогодні є 
тільки 4 фургони. Апарат колгосп- 
союзу не спромігся виявити потріб 
ної гнучкости. В ін — винуватець зат
римки відрядження культфургонів 
 на село. На нього показує пальцем 
робітнича сусп ільність.

Ми вимагаємо від колгоспсоюзу 
протягом одної доби приставити 
фургони повнотою. Зриву відпові
дальної роботи з культурного обслу
говування бійців соціялістичних ла
нів н і за-що но допустимо.

Комунка газетярів

ОПОРТУНІСТИ НЕ ЧУЮТЬ 
ПОКЛИКУ МАРТЕНІВ.

Постачання мартенам металевого брухту–  
справа пекуча, невідкладна. Вже вчетверте 
скликається нараду з питання збирання ме
талобрухту, а представники керівних орга
нізацій не з‘являються до штабу.

Пролетарська суспільність мусить знати 
прізвище людей, що по опортуністичному 
ставляться до цієї важливої справи.

Ось вони: Бранопольський—груп- 
ком металістів, Бартанов-Дубук, Пе
карський– с т . Зінов'ївське, Клімов- 
ський–завод «Червона Зоря», Кан
тор–ж и тлоспілка, Бранопольський–  
райПО, Захаров — секція наросвіти, 
Мірошниченко — держторг, Бонішев- 
ський — голова ВКК «Червоної Зо
рі».

Квартальний плян збирання брухту вико
нано лише на 67 в ідс .: по місту на 87
відс., по селу на... 8,2 відс. Союзтранс 
не забезпечує приставки металобрухту на 
залізницю. Штаб існує, але члени штабу не 
працюють.

14 квітня на засідання штабу прийшло 
тільки п’ять товаришів. Марно збігло дві 
години й важливі питання не розв’язано.

Треба вдарити по заслузі зривачів зби 
рання металобрухту, опортуністів, що зне
важають постачання їжі мартенам.

М. Ж -ць к ий.

ДОСИТЬ ГЛУМИТИСЯ НАД 
МОБІЛІЗАЦІЄЮ РЕСУРСІВ.

Матеріяли, що надходять до комбінова
ного цеху №  1 від постачальницької бази, 
не витрачається ощадно.

Майстер ковальського відділу Холявко 
заведбав мобілізацію внутрішніх ресурсів. 
Є  чимало покидьків, що їх можна було б 
використати на виробничі потреби. Приво
дять, наприклад, цілі підводи кронштейнів, 
що йдуть на вісі, а в цесі, тимчасом, є 
покидьки заліза від діоганалів. Розпоряд- 
ливий майстер давно б використав ці по
кидьки. Так само є покидьки для ключів, а 
майстер кричить: давай заліза!

Скажеш Холявкові, що треба ви
користати покидьки, а він тобі вшпа- 
рить:

— Вези їх на майдан!

На майдані скупчилося кілька вагонів 
покидьків. Майдан треба невідкладно розван
тажити. Водночас слід добре розтлумачити 
керівникам відділів, зокрема майстру ко
вальського відділу як вони мусять боротися 
за використання внутрішніх металевих ре
сурсів.

Б. Грановський.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я .
В ЦЕНТРАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ.

17 квітня, об 7 год. вечора в ідбу
деться читацька конференція.

17 квітня, об 6 год. вечора в кабі
неті партроботи МПК відбудуться 
зан я ття  гуртка партактиву. Всім 
гуртківчанам прибути неодмінно. Сек
ретарям  партосередків простежити 
з а  своєчасною явкою.

Сьогодні, 17 квітня, об 5 г. вечора 
відбудеться засідання приймальної 
комісії ЛКСМУ.

МПК рекомендує всім парт- 
осередкам на чергових парт 
зборах 22-го квітня проробити
питання про кредитову реформу

КОНФЕРЕНЦІЯ КОЛГОСПНОЇ 
МОЛОДІ.

Сьогодні, 17 квітня, в Покровсько- 
му відбудеться друга надзвичайна 
конференція колгоспної  молоді с ел 
Покровського, Калинівки та Клинців. 

Запрошується дорослих колгоспни- 
ків та представників од шефів.
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Попит на робсилу
на 17 квітня.

Треба: рахівників—2, друкарниць— 
2, сортувальник яєць—1, зублікар— 
1, кондукторів поїзних—5, дахарів— 
10, молотобойців—3, ковалів—2, слю
сарів—10, теслярів—10, художник—1, 
діловод—1, рахівник-скарбник—1.

Викликаються: Перекінська, Крас- 
новська, Отто, Любіцька, Красовсь- 
кий, інвалідів 2 групи й вище всіх 
кваліфікацій для відрядження на ро
боту.

УППР зняло з обліку за відмов
лення від роботи Сподік Р. Я., Ру- 
синицю, Червоненка Ю. Б.—слюсар.

Кущова конференція колгосп
ної молоді.

17 квітня, об 5 год. вечора в Карлів- 
ському будинкові колгоспника відбудеться 
друга надзвичайна кущова конференція кол
госпної молоді К арлівки, Старого Данцигу й 
Назарівки. Запрошується представників за 
воду «Б ільшовик» , 43 полку й радгоспу 
«Червона Зоря».

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ПОЛЬОВУ 
СТІНГАЗЕТУ.

Польова стінна газета підчас весняної 
сівби має за завдання через висвітлення 
перебігу виробничих сільсько-господарчих 
робіт та участи в них окремих колгоспників 
та бригад передати досвід кращих бригад 
відсталим, боротися з прогулами, ледарями, 
підсилити темпи й якість сівби, тощо. По
льова стінгазета мусить також розгорнути 
широку критику й самокритику роботи ок
ремих бригад та колгоспників, організувати 
громадський контроль над господарчим об
слуговуванням засівної кампанії.

Щоб це досягти, треба якнайбільш за 
лучити до участи в роботі польової 
стінгазеті найширші кола колгосп
ників.

Погодивши питання з партосередком, тре
ба перед виходом у поле виробничих бригад 
провести нараду селькорів та стінкорів, як 
о сновних дописувачів газети, так і актив
них колгоспників та колгоспниць, де обго
ворити питання , що зв'язані з регулярним 
виданням польової газети, з залученням но
вих селькорів, тощо. Цих селькорів треба
закріпити як постійних дописувачів
 до стінгазети та районної газети «Соц
наступ" .

Політосвітробота в 
пол і*)

(Методичні вказівки).

Окремої редколегії утворювати не треба. 
До редколегії постійної стінгазети треба 
кооптувати на допомогу кілька селькорів. 
Польові стінгазети треба утворювати одну 
на кілька бригад, а в невеличких колгос
пах (30— 50 господарств) треба видавати 
одну польову газету.

Участь у польовій газеті селькорів не 
повинна відбитися на їхній безпосередній 
участі у виробничому процесі польових ро
біт. Навпаки, кожен селькор повинен по
казати зразки ентузіязму та ударництва в 
роботі. За основне гасло мусить правити:
—кожен селькор ударник, кожен 
ударник—селькор.

П ідчас видання польових газет треба не 
вміщувати великих статт ів. Дописи повинні 
бути коротенькі та конкретні з  певними 
ілюстраціями по змісту. Редколегії повинні 
заздалегідь подбати про забезпеченая для 
польової газети дощок, скриньок, фарб, па
перу тощо. Все це приладдя повинно бути 
там, де працює організатор газети, але кра
ще за все в польовому червовому кутку.

Підчас перерви треба органі зувати голос
ні читання польових газет і  тут же на 
місці вербувати нових селькорів.

Треба організувати дописи не тільки для 
польової газети, але й для районної газети 
«Соцнаступ», з явою мати безпосередній 
постійний зв’язок.

Белаковський
(Далі буде).

*) П родовж ення._____________

Допоможемо радгос
пові „Червона Зоря"

До всіх комсомольських 
осередків міста.

Радгоспу «Червона Зоря» потрібно 
пролетарської допомоги. Комсомолія 
повинна першою відгукнутися. Осе
редок райспілки, обговоривши на 
своїх зборах за участю позаспілко
вої молоді питання про допомогу 
радгоспу, ухвалив: самомобілізува
тися на допомогу радгоспові й від 
робляти в ньому три вихідні дні на 
місяць. Ми викликаємо всі осередки 
міста наслідувати наш приклад.

З доручення зборів осередків 
ЛКСМУ Кірнус.

Т Е А Т Р
ім. ШЕВЧЕНКО
Міської Ради.

Початок о 8 г. веч.

Квитки продаються. Абонементи дійсні.

останні вистави
Пятниця 17 квітня по загально до

ступим цінах від 30 до 75 коп.
ЙОГО В Л А С Н ІС Т Ь

по ходу дії танок 7 —40.

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ДРАМА

Д Е Р Ж КІНО У К Р АЇНФІЛЬМ
„ СИВАШЕЦЬ" вул. Карла Маркса. ВВЕЧОРІ

Сьогодні демонструється худож. фільм

НЕ ХОЧУ ДИТИНИ
Від 20-го квітня "А й н а».

Черв. Партизан
Останній день 

демонструється ВАСИЛИНА
ВВЕЧОРІ

Завтра
«КОМЕТА»

ім. Дзержинського УДЕНЬ
Сьогодні демонструється ЩАСЛИВІ ОБРУЧКИ
ХТО ТИ ТАКИЙ?

участь беруть Кторов
та Судаке в ич.

ВВЕЧОРІ

АБОНІМЕНТИ ДІЙСНІ У ВСІ ДЕРЖКІНО, 
Продаж абонементів провадяться щоденно від 

11—4 г. у кіно Дзержинського

ПОТРІБНІ для службовців між- 
районової контори

Союзхліб КІМНАТИ ТА КВАТИРІ.
З  П Р О ЗИЦІ ЯМИ звертатись до  контори—вул. Леніна 

№ 32, або по телефону № 424.

З агублено кандидатський білет
за № 731 на ім’я Савченко 

В. А.
Вважати недійсним.

Загублено комсомольський білет 
на ім'я Сорокіной К. І. 

Вважати недійсним.
Загублено комсомольський білет 
за № 786932 на ім'я Неха В.А 

Вважати недійсним.

П І Д С У М К И ,  Щ О  К Л И Ч У Т Ь  Д О  П Е Р Е Б У Д О В И .

МІСЦЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ.
Місцева державна промисловість 

виконала програму першого квар
талу третього року п 'ятир ічки на 
83,4 в ідс . Зокрема завод «Більшо
вик» виконав програму на 92,4
відс., толева фабрика на 66,6 відс., 
швацька фабрика 92,1 відс., три
котажна фабрика на 8 4,1 відс. 
Перевиконали промфінплян друкар
ня — 101,4 відс., торбинкарня—  
102,5 відс., миловарня— 124,4 відс.

Ганебно відстають з виконання 
виробничої програми гудзикарня 
— 49,4 відс. та добувна промис
ЛОВІСТЬ— 23,8 відс.

На виконання програми окремих 
підприємств уплинули незалежні 
від них причини. Однак, треба пря
мо сказати, що не по вс іх  підпри
ємствах роботу організовано в та
кий спосіб, щоб забезпечити усп іш 
не виконання кількісних і якісних 
показників промфінпляну.

Продукція толевої фабрики відо- 
грає тепер особливо-важливу ролю, 
зважаючи на дефіцитність дахового 
заліза. Зінов'ївськ а толева фабрика 
механізувала майже всі процеси, 
але з боку центральних постачаль
ницьких організацій, я к  ото «Буд
м атеріялу» бракує потрібної уваги 
до ц іє ї фабрики. Незадовільне по
с тачання сировини спричинило пе
рестій робітної сили й недовиконан
ня  програми.

В зв'язку з наближенням буді
вельного сезону в ідділ добувної про
мисловости мусив своєчасно підготу
ватися до постачання будівництву 
каміння, буту, граніту, вогнетрива
лої глини, трепелу. На жаль, у 
цьому відділі панує розгардіяш, не 
добрано відповідну робітну силу. 
І врешті— стався зрив виконання 
програми.

Питання боротьби з прогулами 
ще не стало на чолі уваги госпо
дарників, партійних та професій
них організацій підприємств, об'єд
нуваних промкомбінатом. По заводу 
 «Більшовик» прогули з неповажних 
 причин досягли 2 відс., а по до
бувній промисловості— 34,1 ВІДС.
Остання постанова Раднаркому та 
ЦК В К П(б), в як ій  не мало гово
риться про заборону відривати під 
робітний час робітник ів з вироб
ництва на виконання різних дору
чень з громадської роботи, ще не 
знайшла свого відбиття в практиці 
підприємств місцевої промисловости. 
Підчас роботи забирається робітни
ків  од варстату на виконання р із
них громадських обов'язків. По за
воду «Більшовик» протягом першо
го кварталу на це витрачено 461 
чоловікоднів, по швацькій фабриці 
—180, по друкарні— 400.

Погано поставлено звітність п ід
приємств промкомбінату. По заво
ду „Б ільш овик", толевій фабриці 
та добувній  промисловості бракує 
виконавчих калькуляцій і  не відо
ма тому ефективність ї хньої робо
ти. Обліку й боротьби з браком не 
ведеться. Брак по окремих підпри
ємствах сягає великих розмірів.

Місцева промисловість першою 
кварталу не виконала своїх вироб
ничих завдань. Кожен господарник, 
кожен працівник технічного персо
налу, кож ен робітник повинен пе
ребудувати свою роботу в ідповідно 
до завдань третього вирішального 
рову п 'ятирічки. Потрібна правиль
на організація праці, чітке розта
шування сил, широке розгорнення 
ударництва та соцмагання.

М.

Перелам почався—перелам 
закріпити.

В березні ліквідація неписьменности по 
Іванівській сільраді стояла під загрозою 
цілковитого зриву в наслідок опортуністич- 
ного ставлення до цієї справи керівного 
складу сільради.

Культосвітню секцію сільради було роз
пущено, справу про неї передано до РСІ й 
усунено з посади голову сільради. Нове ке
рівництво сільради рішуче взялося за лікві
дацію прориву з лікнепу. В наслідок роз
г орненої масової роботи охоплено навчанням 
132 неписьменних і 86 малописьменних. З 
власного бажання пішли до шкіл колгосп
ники віком 40—50 років.

Ні на хвилину не послабляючи уваги до 
ліквідації неписьменности, Іванівська сіль
рада повинна з честю закінчити виконання 
завдання партії з цілковитої ліквідації не- 
письменности найближчого місяця.

Філонов.

Кого звільняється 
від внесків.

В звязку із запитанням про поря
док відрахування внесків до фонду 
ліквідації неписьменности згідно 
обов’язкової постанови Зінов’ївської 
міськради від 23-го березня цього 
рову, міська управа товариства 
«Геть неписьменність» повідомляє: 
від сплати внесків звільняються лише 
тих осіб, які мають довідки на ру
ках від штабів лікнепу про притяг
нення їх до безпосередньої участи в 

     ліквідації не п исьменности.
Міське управа товариства 

 «Геть неписьменність»


	СОЩЯЛІСТИЧНИЙ НАСТУП

	ПОВАЛЕНО ЩЕ ОДИН ТРОН

	Зречення еспанського короля—

	черговий маневр екстлуататорів

	ПРОТИ „ЛІВАЦЬКИХ" ЗАКРУТІВ ТА ГІГАНТОМАНІЇ

	 ПОМИЛКИ ІВАНІВСЬКИХ УРА-КОЛЕКТИВІЗАТОРІВ ТА КОЛ- ГОСПСОЮЗІВСЬКИХ БЮРОКРАТІВ ПОВИННІ БУТИ ОСТАННІМИ

	ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ.

	     „ВІДПОВІДНА СТАТТЯ"

	здорового коня-

	КОЛГ0СПНИМ ЛАНАМ

	Поліпшити догляд за худобою.

	Стьобнути недбалих.







	   Кличемо до генерального огляду варстатів

	НА КОНВЕЙЄРАХ УДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

	ПЕРЕКОНЛИВІ СКАРГИ ВАРСТАТІВ

	За раціоналізацію й нові форми соціялістичного змагання.  

	Затримка-злочин проти ударної сівби.

	ПОВІДОМЛЕННЯ.

	Попит на робсилу

	Політосвітробота в полі*)

	Допоможемо радгоспові „Червона Зоря"

	ТЕАТР


	ПІДСУМКИ, ЩО КЛИЧУТЬ ДО ПЕРЕБУДОВИ.

	МІСЦЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ.

	Кого звільняється від внесків.





