
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ

---------22----------
квітня 1 931 РОКУ 

№  84 (1 7 9) 
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

ленінська, 8,
КОНТОРИ-ЛЕНІНІСЬКА, 16.

СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ НАСТУП
о р г а н  з ін о в 'їв с ь к о г о комітету кп(б)у ,  м і с ь к р а д и ,  м і с ь к п р о ф р а д и  та колг о с п с союзу.

НЕ ВИХОДИТЬ 1, 6, 11, 16, 21, 26

ЦІН А 5  КОП.
Передплатна ціна на міс. 70 к. 

Телефони редакції:
Р е д а к т о р        124
Секретар      35
Мас. відділ                      378
Нічна редакція                379
Контора    268

Весняній сівбі-ударні темпи
Почався масовий вихід колгоспів 

у поле сіяти. Цього року проти  
торішнього ми через несприятливі 
метеорологічні умови починаємо  
сіяти значно пізніше. Це вимагає 
від нас виключного напруження, 
виключної  організованости, най- 
ефективнішого використання рема-  
ненту, тягла, робочої сили, швид- 
кого маневрування. А звідси, як- 
найширшого застосування соція- 
лістичних, випробуваних на прак- 
тиці, форм праці.

Соціялістичне змагання Й вища 
його ступінь— ударництво повинні 
охопити кожну ділянку роботи, 
к ожного колгоспника. Інших мето- 
дів роботи, крім ударництва, не 
може бути. Поза ударництвом, по- 
за соціялістичним змаганням не 
повинно бути жодного колгоспа, 
бригади, колгоспника. Кожна сівалка, 
букер, борона, трактор, кінь по- 
винні бути так завантажені й ви- 
користані, щоб щоденні норми, 
схвалені колгоспами, були пере- 
більшені.

Невиконання норм слід вва- 
жати як наслідок невмілої ор- 
ганізації праці, невдалого ком- 
плектування бригад і змен- 
шення трудової дисципліни. 
Борючись за великі кількісні по- 
казники, воднораз слід боротися й за 
якісні показники. Висока якість ро-
боти теж показує підготованість 
даного колгоспа, бригади й зо- 
крема ножного колгоспника до 
сівби. Погано зроблену роботу 
слід вважати за невиконану.
Попсований реманент, калічення 
худоби через нерозпорядливість, 
недогляд або злонамір кваліфікува- 
ти як злочин з відповідними з 
цього висновками.

Бригади, як і  в цілому колгосп, 
повинні якнайповніше додержува- 
тися вироблених і нструкцій серед- 
колгоспного й середбригадного роз- 
порядку па час сівби. Наказ бри- 
гадира, польовода, груповода, ске- 
рований на виконання даного зав- 
дання, виконувати безперечно.

Трудову дисципліну довести 
до найвищого рівня. Прогульни- 
ків, зривачів— нещадно плямувати 
й найрішучіше з ними боротися.

Відповідальність за реманент, тяг- 
ло покласти на бригадирів, групо- 
водів і прикріпленних до реманен- 
ту худоби, к олгоспників.

Виключна увага економному й 
бережливому витрачанню горючого 
мастива й свічок на тракторах. Ноч- 
ні роботи тракторів забезпечити 
якнайкраще освітленням.

Польоводам, там, де ще не виз- 
начено остаточно бригадам ділянки 
для робіт - негайно визначити. Сів- 
бу вести так, щоб у першу чергу 
було засіяно найраніші культури.

Польові газети, сигнальні по- 
сти, міжбригадні перевірочні брига- 
ди, нарешті, всеколгоспний опера- 
тивний бюлетень уже з перших 
днів повинні виявляти недоліки, хи- 
би й допомагати на ходу ї х ви- 
правляти.

Громадське харчування якнайкра- 
ще організувати. Підвозка зерна, 
води, горючого треба так налагоди- 
ти, щоб жодної хвилини машина 
або знаряддя не мали простою.

Треба уявити, що оплата за
роботу буде лише здільна, себ- 
то оцінка буде - не скільки ча-су 

проробив, - а що саме зро- 
бив протягом 10-тигодинного 
робочого дня.

Короткі строки сівби настирливо 
вимагають найенергійнішої роботи, 
найбойовіших темпів. Темпи в сів- 
бі піднести на найвищу ступінь, 
це буде запорукою вчасного вико- 
нання бойових завдань. Ударницт-
во й лише ударництво повинне 
просякнути кожний момент у 
роботі, кожен рух машнни, ко- 
жен крок колгоспника.

Намаганням куркулів і ї х п ід- 
співувачів-опортуністів загальмува- 
ти темпи сівби завдати найрішучі- 
шого вдару.

Широким розгорнутим фронтом 
соціялістичного змагання, ударницт- 
ва, бойовими більшовицькими тем- 
пами зустрінемо й проведемо весня- 
ну сівбу третього вирішального ро- 
ку п‘ятирічки.

Відзначимо другу більшовицьку 
весну залученням решти бідняків і 
середняків-одноосібників до к олгос- 
пів безпосередньо в процесі сівби 
на полі.

Розгортайте у дарні темпи в роботі.
ОРГАНІЗУЙМО ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ПРИЗОВ КОЛГОСПНИКІВ 

ДО ЛАВ УДАРНИКІВ ІМ’Я „ 518”  ТА „ 1040”.

(Від наших спеціяльних кореспондентів).
П О К Р О В С ЬК Е ,  2 1 . Сівба в П окровськ ій сільраді розгорнулась пов- 

ною ходою з 20 квітня. Вийшли у поле всі артілі сільради: -  „ К у л ь т з мич- 
ка“ , ім' я В орошилова, „ С оцнаступ” ,  „ З а  суцільну колективізацію” ,  ім'я ХІІІ 
роковин Ж о в тн я  та ім'я П ет ровськ о го.

За приблизними підрах унками за два дні- 2 0- 2 1  кв ітня засіяно до 
450 г а ранніх ярих к у ль тур . 

Явка на роботу  -  с товідсоткова згідно з визначеними плянами. Нор- 
ми колго спники виконую ть з перебільшенням.

Погано по П о кровські й сільраді із одноосібними господарствамии, 
яких є т у т  чимало. К у р кулі та пляновики спричинили реальну зaг p озу 
недосіву до 180 га землі.

Міські організації повинні на це звернути  я кнайсерйознішої  у в а ги 
та не припустити т ак ого недосіву.

В. Мамайка.

Хай живе більшо- 
вицька сівба.

А ртіль Х ІІ- річчя Жовтня (В. Мамай- 
ка) почала сівбу 15 квітня. В пер- 
ший день артіль посіяла 35 га сояш- 
нику. Колгоспники вирушили в поле 
з червоними прапорами й з  бадьо- 
рими вигуками:
 Хай живе більшовицька сівба. 
 Артіль по-ударному сіє, щоб закін- 
чити навіть раніш визначеного стро- 
ку посів ранніх культур.    Селькор.

Бережинка, 21. Чотири трактори З і- 
нов'ї вської МТС розорюють лани бережин- 
ської  артілі ‹‹Третій вирішальний››. Своїми 
силами колгоспники підготували до сівби 
20 га землі.

Завтра починають сіяти яру пшеницю 
Посів всіх ранніх ярих гадають закінчити 
протягом не більш п'яти днів.

Слід відзначити не досить уважне став- 
лення дирекц ії МTС до своїх тракторів. 
Вже першого дня своєї роботи од и н тра к -
т ор ( №  1 1 ) простояв чимало часу
через несправність, а тракторний бригадир 
не знав що йому робити, бо ремонтної май- 
стерні не було.

Завадівка, 21. Сьогодні всі колгосп- 
ники як один вирушили в поле. На селі 
залишилися тільки діти та старі.

Бригади артілі і м'я Леніна сіють яру 
пшеницю.

Неопалимівка, 21. Артіль ‹‹Нове жит- 
тя›› почала весняну сівбу 20 квітня.  Пер- 
шого дня засіяли близько 10 га м ішанки. 
Сьогодні готують ріллю під засів, завтра 
сіятимуть овес та ячмінь. Працюють на по- 
лі 3 бригади. Прогулів немає.

Як недоліки треба відзначити брак дит- 
ясел та те, що і досі не організували гро- 
мадське харчування.

  Зінов'ї вська - Залізні коні рушили - МТС.
Адж ам ка.

Ленінці вийшли в поле.

Першозванівка, 21. В чора опівдня по- 
чали працювати 2 трактори З інов'ї вської 
МТС в артілі ім'я Шевченка. Трактори 
працювали також і  вночі, встановленої нор- 
ми вони не виробили.

Сьогодні артіль засіяла 20 га мішанки 
та підготувала 94 га ріллі  під овес, яч- 
мінь та пшеницю.

20 квітня аджамська с.-г. артіль ім'я Леніна ви- 
рушила в поле. Після сівби на майдані було проведено 
свято  першої борозни й зльот колгоспників артілі Ле- 
ніна. Зльот звернувся з  відозвою до колгоспників З і -  
нов''ївщини з  закликом успішно виконати пляни сівби.

Жінки колгоспниці зобов'я залися прикласти всіх 
сил, щоб спільними силами по бойовому з акінчити на - 
дані завдання. Після мітингу була нарада керівників 
сівозмінних груп т а  бригадирів— польоводів.

Перший день виїз ду показав, що колгоспна маса 
вийшла досить організовано.

21 квітня почали сівбу останні артіл і Аджамки 
‹‹Червона Зірка››, ‹‹Перемога›› і інші.

Мацкіма, Грушевський.

Сталеві коні МТС 
вирушили...

(Телефоном).

Організовано, з пра- 
порами...
(Телефоном).

КОМПАНІЄВКА

Компан іївська машиново-трак- 
торна станція вчора вирушила 
в поле для весняних робіт.

Компаніївська с.-г. артіль 
„ Н е з а м о ж н и к ”  також почала 
сівбу. Настрій в колгоспників 
бадьорий. Біляєвка, Казача й 
Водяна, я к і складають окремі 
бригади артілі, організовано 
вирушили в поле.

Попівка, 21. Н а  сьогодні артіль ім'я 
Жовтневого Р П К засіяла 24 га вівса. При- 
булі два трактори МТС розорюють артіль- 
ну землю, призначену під городи. Завтра 
закінчать розорювання 40 га землі під ран- 
ні баклажани.

Облік роботи кожної бригади хоч і про- 
вадиться, але відрядної системи ще й досі 
не провадять, колгоспники не мають ще 
певних норм. 

Зльот робкорів-червонозорівців.
Вчора відбувся зльот робнорів „ Червоної Зорі” ,  

який докладно обговорив стан робкорівського руху на за- 
воді.

Зльот віддав під здорову крит ику роботу редакцій 
газет ‹‹Соціялістичний наступ›› і ‹‹Сівалка››. Ухвалено по- 
жвавити роботу газет -  щоденнок по цехах, надавши їм 
б ільшої масовости, створити умови по цехах для просу- 
вання дієвих листків.

Окремі робкори оголосили себе за ударників масо- 
вої робкорівсько ї роботи. З льот ухвалив узяти на бу к- 
сир відсталі редколегії стінгазет міста, ут ворити серед- 
заводську буксирну бригаду робкорів.

Наприкінці бригада робкорів силоцеху забов' язалася 
перетворити свій цех не пізніше 15- г о т равня на удар- 
ний рабкорівський цех. Ця бригада вже видає що- 
денку.

Лелеківські с.-г. артілі Буде- 
ного й Першого Травня вчора 
орг а нізовано з прапорами 
ВИРУШИЛИ СІЯТИ. Прибуло 
100 відс призначених до ро- 
боти колгоспників.

Артіль „1 серпня” готується 
також до виходу, вийшли бри- 
гади на вбирання поля. Сьогод- 
ні починаємо МАСОВУ СІВБУ.

Учні 3 -ї й 4 -ї групи шкіл ви- 
рушали на боротьбу з шкідниками. 
1-а й 2-а групи учнів збирають 
шкідників з дерев.

Клинці, 21. К олгоспи К линцівської с іль- 
ради сьогодні вперше вийшли в поле. Ар- 
т іль ім'я ХІІ тиріччя Червової армії засі- 
яла до 40 га вівса. Явка на роботу досить 
висока, колгоспники обізнані з встановле- 
ними нормами.

К линц і вська сільрада дуже мало уваги 
придіяяє одноосібникам, яких тут 150 гос- 
подарств. Одноосібники не почали сіяти, бо! 
на знають своєї  землі.

Вчора відбувся загально зазодський зльот представни- 
ків ударних бригад, комунок, пленуму ЗК, цехкомів та депу- 
т атських груп.

Зльот обговорив заклик робітників заводів ‹‹АМО››, ‹‹Серп 
і Моло т›› та ‹‹Дінамо ››, а також відозву пролетарів Німеччини.

З льот прийняв відповідь на ці відозви.
Сьогодні по г рупах пророблятиметься відповідь червоно- 

зерівців.



Друж ній п ер ек ли к
‹‹СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ НАСТУП››

ВІДПОВІДЬ ГОРЬКОГО НА ВІТАННЯ ЙОГО 
З 63-ми РОКОВИНАМИ НАРОДЖ ЕННЯ.

Вітаннями з 63-ми роковинами 
вельми зворушений, дорогі това- 
риші! Щиро дякую. Дякувати вам 
за дружбу й увагу мені доводиться, 
начебто, надто часто, проте, в 
цьому винні ви, а не я. Ну— га- 
разд, з го димося, що це преклик 
взаємних симпатій одиниці й маси 
неминучий в усіх тих випадках, 
коли одиниця більше чи менше 
вдало й певно відбиває в собі ак- 
тивний настрій мас, провадить істо- 
рично потрібну революційну ро- 
б оту.

Згодившись з цим, ми повинні 
будемо зробити з факту дружнього 
переклику маси й одиниці дуже 
прості, повчальні, на мій погляд, 
висновки.

Перший з них —  незаперечна 
виховна сила маси: енергія її 
заражає одиницю, одиниця відбиває 
це зараження назад у маси; про це 
я вже говорив не один раз:

Далі: соціяльно-революційна чин- 
ність одиниці, тим більше значна, 
чим більше вона здатна вбирати й 
формувати в ідеях та образах емо- 
ціональну енергію маси.

Далі, буржуазні суспільства ви- 
ховують і реформують особовість, 
як слугу своїх потреб, потреб кля- 
си, влада й сила яко ї основана на 
експлуатацію фізичної енергії біль- 
шости.

В ільний розвиток  особовости в 
буржуазних державах обмежено 
ідеями раси, нації, кляси, релігії, 
ідеєю ‹‹своєрідности національної 
культури›› —  своєрідности, по суті 
чисто зовнішньої. Все це ви зна- 
єте.

Наша держава будується на ос- 
новах соціялізму, в ній обмежу-

вальні ідеї відпадають і  особо- 
вість дістала право вільно розви-  
вати всі свої сили й здатності. Тут, 
звісно, мені скажуть: це -  н еправда, 
бо радянська влада проти свободи 
слова, свободи друку та всіх інших 
‹‹свобід››, що ними брехливо хва-  
стаються оборонці капіталістичного 
ладу та яких справді немає. Наша 
держава запроваджує повну й ши- 
року свободу особовости від ідей, 
які протягом багатьох століть 
утруднювали й обмежували ї ї  роз- 
виток. Вона бореться п роти особо- 
вости тоді, коли ця особовість є 
носій і проповідник ідей, що обме- 
жують вільний розвиток ї ї  і нте- 
лектуальної сили.

Ось саме ті ідеї, що на них ос- 
новано влада капіталістів: ідеї к ля- 
си, раси, нації, релігії. Робітнича 
кляса Союзу рад в особі ї ї  партії 
визнала ці ідеї за шкідливі, визна- 
ла, що вони перекручують людину, 
ворожі масі трудового народу й 
відкинула ці ідеї, заборонила про- 
пагувати ї х. Це цілком правильно. 
Було б смішним і  нісенітним дон- 
кіхотством, коли б у державі ро- 
бітників і  селян пропагувалося ідеї 
рішучо-ворожі робітникам і  селя- 
нам, ідеї які намагаються довести 
трудовому народові законність і  
неминучість його неволі.

Сталося так, що я кажу, това- 
риші, те, що відомо вам не гірше, 

 як мені. Це трапляється зі мною 
  не рідко, якщо не завжди . І це 
 т ому виходить так, що я  через 
  ваші голови говорю на адресу того 
  ‹‹третього бійця››, про якого я не- 
щодавно писав.

Я  знову одержав від нього кілька 
 л истів, в них він і  далі обстоює

законність своєї позиції між капі- 
талістами та робітничою клясою 
На спір з цим «бійцем» не варто б 
витрачати час, бо біль його непе- 
реможна. Вона в нього в кістках і 
до кінця днів. Але за ним стоять 
багато, яким також подобається 
його позиція «третього» і  «між».

Зрозуміло, позиція ця не «між», а 
осторонь,— це вичікувальна позиція 
мародера, який  ховаючись у кущах 
без соромливої словесної нісенітно- 
сти своєї, чекає кінця бою для то- 
го, щоб пограбувати. Люди цього 
типу живуть у різних провінційних 
кутках, і що дальший, глухіший 
куток, то зручніше їм  поширювати 
навколо себе сморід антисемітизму, 
баптизму, міщанського анархізму та 
інших «вільнодумств».

Я  уявляю собі тихе містечко і 
тихий шепіт «третіх бійців». Цей 
шепіт на вухо молоді, що оточує 
шептунів, глушить молодь, а сморід 
ідейок отруює ї ї  здорове, активне 
почуття життя.

Ідеї так само як люди, вмирають 
розкладаючись і трупна отрута ідей, 
що гніють, заразлива, як усяка 
трупна отрута. А молодь глухих 
містечок, ведмежих кутків за ї ї  
жадоби знання, ще не має достатньою 
мірою т іє ї сили, яка потрібна для 
успішної боротьби проти отрути, що 
ї ї  пропонують шептуни.

На яскравому тлі ц іє ї грандіоз- 
ної роботи, яку провадить соція- 
лістична енергія творців нової істо- 
 рі ї , сірі туманні пляни міщанства 
 бачиш особливо виразно. Звісно, во- 
ни розвіються, зникнуть, а всетаки 
не хочеться, щоб коштом молоді 
остаточна загибель їх  була б за- 
гаяна хоч на один день.

і М. Горький.

Випускайте щоденні опе- 
ративні бюлетені сівби.

Стінгазета ц іє ї весняної сівби по- 
винна відогравати виключну ролю—  
організатора й помічника колгоспові 
в здійсненні покладених на нього 
виробничих завдань. Стінгазета по- 
винна стати гнучким маневровим 
органом підчас весняних польових 
робіт особливо. Відбивати як у 
дзеркалі самий хід робіт, виявляти 
на ходу огріхи, ліквідувати їх  та 
організовувати колгоспну масу на

дальші перемоги— бойове завдан н я  
підчас сівби для стінних газет. На 
ці дні стінгазета фактично пе- 
ретворюється в оперативки 
орган усьсго колгоспа. Стінга- 
зета повинна випускати щоден- 
ний оперативний бюлетень,
в якому коротко, стисло показати, 
як сьогодні сіяв колгосп. Бюлетені 
слід зробити за таким зразком:

В розділах: «бригада № 1, № 2, 
№ З, № 4» пишемо коротенько, 
стисло про хід робіт у кожній бри- 
гаді. Наприклад: бригада № 1 про- 
тягом дня перебільшила свою нор- 
му, в бригаді № 2— прорив, недо- 
виконано норми з причин низької 
труддисципліни й т. д.

На червону дошку заносимо кра- 
щих колгоспників-ударників цього 
дня, на чорну— конкретних вину- 
ватців і  зривачів. В розділі «Про 
що сигналізують польові газети» 
даємо коротенько найосновніший 
описательний матеріял по даній 
бригаді.

В розділі «Як сіє артіль, яку ми 
викликали на соцзмагання», по- 
дається зведення про хід робіт, щоб 
бути в курсі й в той же час пе- 
ревіряти всій колгоспній масі ро- 
боту артілі, з якою дана артіль 
змагається.

Бюлетені слід робити на ве- 
ликих аркушах, писати великими 
літерами Аркуші набити на дик- 
тові дошки й вивішувати на 
залюднених місцях, або на
майдані, пристосувавши до стов- 
бура чи паркана. Краще, коли крім 
цього, буде посилатися ще один

бюлетень безпосередньо в район 
тої артілі, з я кою дана артіль зма- 
гається.

Артіль «XIII окрпартконференції» 
на сівбу заводить собі такі бюле- 
тені, й в пактах соціялістичного 
змагання поставила таку вимогу й 
для артілі ХІІІ окрз‘ їзду рад. Обидві 
артілі мінятимуться бюлетенями 
щодня, взаємно перевірятимуть одна 
одну й на кінець сівби матимуть 
матеріали для того, щоб судити 
про виконання пактів змагання.

Треба, щоб до випуску бюлетенів 
було залучено одного з членів ред- 
колегії ст інгазети та представника 
правління артілі.

Бюлетень слід складати на 
кінець робочого дня. Звечора
його вивісити, щоб він висів 
слідуючий день, а ввечері писати 
новий.

Редколегіям стінних газет, сель- 
корам слід подбати про бюлетені й 
негайно заходитись їх  випускати
Бюлетень повинен стати все- 
колгоспним оперативним орга- 
ном так само, як польова га- 
зета побригадний орган даного 
к олгоспу.
 Імо.

Розгортаймо похід за технічні культури.
(К І Н Е Ц Ь ) .

Сортів ріцини багато, але для нас мають 
значення олійні сорти. Гарний олійний сорт 
має дрібне зерно, сіро-мармурового кольору 
з рудими плямами та достигає значно ра- 
ніш і  краще вимолочується від великих 
зернових сортів. Р іцина краще родить на 
багатих поживними річовинами грунтах.

Обробка грунту та засів 
ріцини.

Висівати ріцину треба на осінній оранні. 
Повесні яв тільки можна вийти в поле 
треба зяблю поборонувати. А  хто запізню- 
ється з боронуванням, той губить увесь за- 
пас вогкости з ниви, бо часті та сильні

сухі весняні вітри легко висушують небо- 
роновану ниву.

П еред посівом грунт розпушується куль- 
тиватором чи то 4 х лемішниками без поли- 
чок. Висівати р іцину треба одночасно з 
кукурудзою вже тоті як тепло, бо насіння 
ріцини проростають тільки при 10-12 гра- 
дусах за Цельсієм. За такої температури 
грунту ріцина сходить через 12 або 15 
днів, підчас холодної години всходить п із- 
ніше.

Запізнюватися з часом посіву не слід, бо 
від цього зменшується врожай. Врожаї рі- 
цини на дослідних станціях у залежности 
від строку посіву були такі:

(в центнерах на 1 га)

Р іцина починає вистигати в другій поло- 
вині серпня або на початку вересня й з 
цього часу треба приступити до уборки. 
Залишати ріцину до повної стиглости всіх 

 коробочок неможна, бо окремі коробочки 
 будуть розтріскуватися й висипатися. К о- 
робочка з достиглим насінням можна впіз- 
н ати з того, що в одних сортах вони ста- 
ють руді, а на інших зелений колір коро- 
бочки дуже блідий.

Уборка ріцини починається з достиглих 
коробочок і  поступово таким чином прова- 
диться вся уборка. Зрізані коробочки при- 
возяться на гарман і  там уже обмолочу- 
ються.

Ріцина—прибуткова культура.

Випробування ріцини, строки посіву на 
аджамській дослідній станції провадились 
тільки протягом одного року. 

За нормальний строк засіву треба вва-  
жати другу половину квітня та першу по- 
ловину травня, але це в цілому залежить  
від ходу весни. За найкращу площу спожи- 
вання треба вважати 16 верш. у міжряд- 
дях та 10-12 верш. у рядку.

Сіяти ріцину найкраще рядовими сівал- 
к ами, висівати на один га дрібнозернового 
сорту р іцини 10-12 кг. Залаштовувати на- 
сіння в грунт треба не глибоко на один 
або півтора вершки.

Догляд за посівом ріцини та 
уборка її.

Протягом часу від посіву до появлення 
всходів треба стежити за тим, щоб на полі

н е появлялись бур'яни й не утворювалась 
шкуринк а. До всходів бур'яни та шкуринку 
треба знищувати. Цю роботу можна про-  
вести боронуванням легкою борінкою.

Тижнів черев 2 — 3 після всходів кліщи- 
вина дає пару постійних листочків. В  цей 
час, коли поле взросло бур'янами, треба 
просапати в рядках кінним планетом чи то 
ручними сапками. Водночас в рядках про- 
полоти бур'яни та прорідити рослини в 

 рядках.
Зайві рослини не слід виривати руками,

 а треба зрубувати гострою сапкою над са- 
мою землею або трохи нижче. Це робиться 
для того, щоб не зіпсувати коріння т іє ї 
рослини, що залишилася.

Далі догляд за ріциною такий як і  за 
іншими просапними культурами, тоб-то по 
 потребі треба зни щувати бур'яни в між- 
 ряддях та рядках.

За даними дослідної станції «Круглик» 
Північного Кавказу врожайність р іцини до- 
сягає 13,4 центнерів на га. Продажна вар- 
тість ріцини одного центнера дорівнюється 
15 крб. Обраховуючи вартість всього уро- 
жаю одержуємо 201 крб. гуртового 
прибутку.

Для придбання гарного насіння для по- 
сіву одного га витрати будуть не більші 3 
крб. На ремонт с-г. знаряддя й інших ви- 
трат орієнтовна сума буде 10 крб. За ви- 
рахуванням цих витрат прибуток одного га 
складатиме 188 крб.

За даними того ж краю на обробіток од- 
ного га кліщовини, включаючи всі роботи, 
починаючи з обробкою поля на зяб і  к ін- 
чаючи очисткою та упаковкою зерна, за- 
трачується всього 11 днів кінських, 18 чо- 
ловічих і  30 жіночих. Враховуючи кінську 
силу приблизної вартости 2 крб. 50 коп. 
за день, що складає в сумі 27 крб. 50 к. 

За вирахуванням цієї суми при бутко-
вість гектара кліщовини буде 160 
крб. 50 коп.
 В . Селецький.
Аджамська зональна станція 
             олійних культур.

До всіх селькорів, колгоспкорів, ред- 
колегій стінних газет.

Редакція «Соціялістичного Наступа» прохає спові- 
стити негайно, що зроблено й що робиться щодо органі- 
зації польвих газет. Чи виділено редколегії й взагалі 
людей, які будуть випускати польові газети. Так само 
сповістіть негайно чи організовано й укомплектовано 
культфургони.

Редакція „Соціялістичний Наступ».

Суд над вбивцею тов. Чепікова.
РИКОВЕ, 19. (РАТАУ) Сьогодні в 

робітничому клюбі Дебальцевого по- 
чинається процес куркуля Челапка, 
що забив культпропа партосоредку, 
ударника тов. Чепікова. У складі су- 
ду тов. Гайліт (голова) та  два ро-

бітники Дебальцівського вузла. За 
громадського обвинувача виступає 
представник газети «Гудок» держав- 
ний прокурор південних залізниць т. 
Нікітін.



‹‹СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ НАСТУП››

‹‹ЧЕРВОНА ЗОРЯ›› НАПЕРЕДОДНІ РОКОВИН СОЦЗМАГАННЯ.ПЕРЕЧИТАЙТЕ РЯДКИ СОЦІЯЛІСТИЧНИХ УГОД
КОЖЕН НЕЗДІЙСНЕНИЙ ПАКТ— ПЛЯМА НА

РЕВОЛЮЦІЙНОМУ ЗОБОВ'ЯЗАННІ.

К р о к  н а з а д .
Досить котитися показникам униз!

На конвеєрах цеху тракторних сівалок занепала продукцій- 
ність праці. Керівництво відкручується «об'єктивними» причинами, 
бігає, метушиться, кричить, а толку мало. Треба ж просто зазирнути 
ввічі справжнім причинам занепаду.

В нас неправильно розташовано робітну силу. На складних опе- 
раціях ставлять нових людей, прості ж операції доручають квалі-
фікованим.

Не всі робітники напружують свої зусилля на те, щоб працю- 
вати по ударному. В бригаді Ханіна на автоматах працює п'ять това- 
ришів і не встигають ставити автомати. Тимчасом, у бригаді Шенде- 
рова троє цілком справляються з роботою. Робітник Панюшкін ста- 
вить 5— 6 автоматів, а Штейнберг тільки два. Чи зацікавилися 
причиною відставання майстер Тараненко або бригадир Ханін?

Досі не покладено норми на кожного робітника. Це зле позна- 
чається на роботі.

Треба негайно скликати виробничу нараду й визначити твердий 
шлях до піднесення продукційности праці. Андрій Мак.

Зінов'ївське редакції газети „Соц- 
наступ ”.

Самара. В ж и в іт ь  бойових заход ів  на  забезпечен- 
ня  негайного в ід ван та ж ен н я  заводом  ‹‹Ч ервона  Зоря ›› ча- 
с т и н  до сівалок для  Сорочинського радгоспу Середньо ї 
Волги. З р и в а є ть ся  н а с т у п н а  сівба.

Редакція газети «Средневолжский комсомолец»

З  цього приводу редакц ія  звернулася до  в ід д іл у  
ф ін з б у т у  „ Червоної З о р і”. В ід д іл  ф ін з б у т у  сп о в іщ ає , 
що завод  одержав аналогічн і телеграм и  18-го т а  21-го 
к в іт н я .  Причина недосилання ч а с т и н  —  неохайне п аку - 
вання. Вж е в ж и т о  в ідпов ідних заход ів . Н а т и с н і  к іл ьця  
й  о с т а н н і ч а с т и н и , я ки х  не в и стач а л о , відвантажено 
ВЕЛИКОЮ хуткістю. 

Загублений виклик.
Ремонтна бригада та адмі- 

ністрація інструментальського 
цеху викликали на соціялістич- 
не змагання адміністрацію й 
ремонтну бригаду механічного 
цеху № 2.

3бігло три місяці відколи
надіслали їм виклик, а відпо-

віді не надійшло. Адміністрація 
механічного № 2, навіть, загу- 
била наш виклик.

Хіба можна терпіти подібне 
ставлення до соціялістичного 
змагання? Вимагаємо негайно 
оформити соціялістичну угоду

Вася.

Петухов —  більшовик 
виробництва, Гірис — 

зрадник.
Старий робітник заготовного цеху, 

кандидат партії тов. Петухов 
зменшив собі розцінки на деталі, 
заощаджуючи виробництву щомі- 
сяця 51 крб.

Петухов, як більшовик, бореться 
на виробничій чаті. Всупереч йому 
старий робітник-кандидат партії 
майстер Гірис злякався труднощів 
на виробничій чаті, здав позиції, 
як боягуз.

Гірис запечатав у конверт кан- 
дидатський квиток і  написав «пе- 
редсмертну» записку:

—  Здаю, кандидатський квиток, 
бо легше тепер бути позапартійним. 
З комуніста більше вимагають. 
Тому вважаю за краще здати кви- 
ток, ніж носити його без користи 
в кишені. Прошу мене не крити- 
кувати й не обвинувачувати за це.

Гірис заплямував ім'я біль- 
шовика, ім'я ударника, скотився 
в багно зради. Партійний осе- 
редок промовить про Гіриса 
своє більшовицьке слово.

Скорик.

Зобов'язання, пере- 
творене на писульку.
17 пактів підписано, 17 пактів 

не виконано.
Бригада Семененка на збиранні 

тракторних ящиків ще в січні ви- 
кликала на соцзмагання бригаду 
Джемайлова. В угоді було вистав- 
лено 17 пактів.

Бригада Джимайлова прийняла 
виклик. Обидві бригади вобов'язали- 
перевиконати виробничу програму.

На ділі ж бригада Семененка ви- 
конала програму на 70 відс., а 
бригада Джемайлова на 67,3 відс.

Бригади зобов‘явалися вести бо- 
ротьбу проти незавантажености ро- 
бітного дня. На ділі ж робітний 
день завантажено тільки на 84 відс 

Загалом кажучи, з 17 пак- 
тів соціялістичної угоди 
жодного не виконано. Да- 
ються ще в знаки прогули. 
Брак досягав 25 відс. загаль-

      ної виробки.

Соціялістичне зобов'язання— не
 писулька. Зобов'язання треба вся- 
кою ціною виконати, якщо бригади 
взяли його на себе.          М. Ковтун.

РВАЧІВ, „ЛІТУНІВ” ,
ПСЕВДОФАХІВЦІВ

— ЗА БРАМИ РАДЯНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА!

Музей без експонатів.
ПОСТАВИТИ ПРОГУЛЬНИКІВ НА ПРИЗНАЧЕНЕ ЇМ МІСЦЕ.

На вечорі робітників ливарні «Червоної Зорі» було ухва- 
лено постанову про організацію в цесі музею прогульників і  
симулянтів. Музей уже готовий, але адміністрація не насмілюєть- 
ся поставити прогульників та симулянтів на призначене їм  місце.

Стоять верстати, що їх  треба було б використати, розклі - 
яно плякати й гасла, спеціяльно пристосовані до музею, горять 
електролямпи цілу добу, а ефекту ні на копійку.

Адміністрація ливарського цеху повинна припинити своє 
добродійне ставлення до прогульників і  перевести їх  до музею. 
Робкорівська бригада з доручення робітників ставить перед адмі- 
ністрацією вимогу категорично.

Робкорівська бригада: Шліфштейн, Омельченко,
Лещенко.

„Літуни“  зраджують 
ударні темпи.

«Літуни» —  вороги ударних тем- 
пів, перші зривачі соціялістичного 
змагання на виробництві.

На інкубаторно-механічному заво- 
ді притулилися «кілька «літунів», 
які показали всім своє огидливе 
лице. Робітник токарського цеху 
Кулик, у минулому кустар, вирі- 
шив будь-що-будь покинути завод.

—  «Не дасте мені розрахунку —  
так без нього підіду» —  заявляє Ку- 
лик.

Це він, прийшовши до нашого 
заводу, став членом профспілки, а 
тепер намагається зрадити вироб- 
ництво.

Інструментальник Дудниченко в 
минулому кустар теж задумав ку- 
дись «полетіти». Він сіє на вироб- 
ництві всякі нісенітні балачки про 
труднощі.

Завідувач виробництвом автомо- 
торної школи ФЗУ Фрідлін, пере- 
манює робітників з нашого ви- 
робництва. По руках «літунам» і 
тим, хто пригортав їх  під своє 
крильце! Бахмутьський.

Рекордний рвач 
Мамутенко.

Соціялістичні форми праці
народять виробничі перемоги.

«РОЗУМНІ» ГОЛОВИ 
ДОДУМАЛИСЯ...

В бригаді качалок механіч- 
ного цеху № 1 працює близь- 
ко 90 робітників. Чіткого 
повсякденного проводу від ад- 
міністрації та цехового комі- 
тету не відчуваємо.

Всюди тепер дбають про 
застосування соціялістичних 
форм праці, а в нас вийшло 
навідворіт: додумалися «розум- 
ні» голови перевести бригаду 
на індивідуальну роботу.

Бригадир Крамаренко часто 
хоріє. В бригаді виникає про- 
рив, що дошкульно вдаряє на 
виробництво.

Бригаду треба забезпечити 
справжнім керівництвом і ні 
в якому разі не тягти ї ї  на- 
зад —  на шлях «одноосібників».

В. К.

В механічному цесі № 3 працює 
180 збірників на збиранні кру- 
жальних лемешів.

Щодня на роботі без вихідних 
маємо 135 робітників. Н а  день тре- 
ба збирати 12.000 лемішів. Досі 
збирання провадили індивідуально й 
пересічно припадало на одного ро- 
бітника 50— 70 зібраних лемешів.

Як досвід, ми організували де- 
кілька бригад по 5 в кожній з тим, 
щоб збирання провадити за опера- 
ціями. В такий спосіб ми домоглися 
піднесення продукційности праці 
на 30 відс. На кожного з п'яти 
робітників припадає вже 90—100 
зібраних лемішів.

Тепер на порядок денний постав- 
лено питання про організацію таких 
бригад по всьому конвеєру. Перед- 
бачається утворити 27 бригад. Кож- 
 на з них має пересічно збирати на 
 день 450 лемішів, а загалом усі—
11450.

      Для спрощення обліку й видачі 
 зарплатні треба буде завести гро- 
ш eвi марки й змінну контрольну 
 відомість на кожну бригаду. Кожній

зміні буде призначено контролера, 
який записуватиме до відомості ви- 
робниче завдання, виконання й брак 
по всіх бригадах.

Водночас, він обчислятиме заро- 
біток кожній бригаді й видаватиме 
уповноваженому кожної бригаді роз- 
рахункові марки. Наступного дня 
марки передається до бухгальтерії, 
яка видає поквиткування. Під ви- 
дачу зарплатні уповноважений по- 
дає поквиткування, дістає за ним 
гроші й розподіляє бригаді.

Уповноважений бригади стоїть на 
останній операції, приймає леміші 
й підлічуе кількість зібраних бри- 
гадою лемешів. На уповноваженого 
слід висувати кращого ударника, 
найкваліфікованішого збірника.

Вигідні дні повинні бути одна- 
кові для цілої бригади. Це полег- 
шить керівництво виробничими 
ділянками.

За такої системи приймачі й 
лічильники зовсім зайві. Вся відпо- 
відальність покладається на уповно- 
важених бригад.

Зеленський, Бойко, Кубишкін

Зворушливе єднання.
ЗЛОЧИНІЦІ ВІД ТЕХНІКИ.

Інженер Сосненко , притягува- 
ний свого часу до відповідальности 
за байдужість до техніки безпеки й 
затримку випуску тракторних ча- 
стин, ще й тепер не виправдує 
звання справжнього радянського 
інженера.

Спільно з технічним керівником 
гудзикарні— Акерманом він готує 
нові варстати для вирізування гуд- 
зиків, не додержуючись будь-яких 
технічних правил. Отже, варстати 
криві й ефекту від них ніякого.

Робітники обурені з дій злочинця 
від техніки, на виробничих нара- 
дех висловлювали свої думки й 
пропозиції. На жаль до голосу ро- 
бітників не прислухаються.

Доки ж триватиме таке знущання 
з виробництва, злочинне ігноруван- 
н я  голосу робітників? С .

На ЗРЕС'і є «знаменний» удар- 
ник за прізвищем Мамутенко. Весь 
час він працював відрядно. Інже- 
нер Ш мулевич через свою недосвід- 
ченість або незнання розцінок спла- 
чував Мамутенкові надмірно високу 
ставку за виконувану роботу.

Наприклад, Мамутенкові замо- 
вили виготовити відрядно каркас 
під бункери в зольне приміщення 
по 5 крб. з пуду. Фактично ж 
розцінки на цю роботу визначено 
в сумі 3 крб. 70 коп. з пуду.

Мамутенко разом з трьома ро- 
бітниками доручену роботу вико- 
нав за 24 чоловікодні. Разом пра- 
цювало четверо, поміж них —  один 
8-го розряду, один 7-го й дна 6-го.

Коли ж Мамутенкові та його 
групі запропонували виготовити 
другий каркас за нормальною роз- 
цінкою по 3 крб. 70 коп. з пуда, 
то й почався галас шкурників.

Робота була негайна, але шкур- 
ники кинули загад начальнику 
станції й не хтіли до роботи бра- 
тися. Натомість вони взялися ви- 
готовляти недосить терміновий ко- 
вальський струмент за поденною 
ставкою.

Начальник станції змушений був 
доручити роботі другій бригаді —  
т.т. Пемзі, Назаренкові, Брайкові й 
Горошкові. Ця бригада зробила 
каркас не за 6 днів, а за 4, тоб-то 
за 16 чоловікоднів. Розряди з ц іє ї 
бригади нижчі н іж  у  попередньої: 
тут один робітник шостого розряду, 
двоє третього й один другого.

Лице справжнього псевдо ударника 
Мамутенка —  чистопробного рвача, 
що плямує радянське виробництво, 
випливло на поверхню. Треба Ма- 
мутенка вигнати з вашого ви- 
робництва, та з таким документом, 
щоб усі підприємства знали, що це 
воно за птах.
 Дозорець.

Надзвичайна робкорівська нарада.
Завтра, 23 квітня, об 4 год. дня в ре- 

дакції газети «Соціялістичний наступ» (при-  
ціщення МПК, к імн. 36) скликається надзви -  
чайну нараду уповноважених, позаштатних  
інструкторів та робкорів місцевої проми- 
словости та інших підприємств мі-
ста.

Повинні прибути неодмінно тг. Бахмут-  
ський, Пахманов, Дубілет, Портянський, Здо- 
риченко, Гершович— інкубзавод, Димченко ,  
Музика, Поповиченко, Кравцов —  цегельня, 
Теплицький, Любарський, Голованівська, 
Теодоровський, Подолінський— держолійниця, 
Халфен, Липянський , Покривайло, Лазін, 
Сербін— Союзхліб, Ігнат'єв, Атрашков, Саш- 
ко, Покотилов, Верещага, Новицький, Ш те- 
ренберг— Зрес, Безрукавий, Галушко, Ста-

н ицький— водельтрам, Котляров —  цукерня, 
Катербургський— друкарня, Волков —  трак- 
торна база, Калкін, Пінкус, Львовський А. 
— хлібзавод, Осовський, Пустильніков— бро- 
варня, Л ісаветський, Гірш, П лескач— місц- 
тран, Пекарський, Рябоконь, Баркар, Наго- 
родний, Пагул— залі зниця, Слі пак, Ц икун—  
промкомбінат, Лойф— ДД, Літвінов, Резні- 
ков— толева фабрика, Камергородський, Во- 
лошінов, Домасенко —  завод «Б ільшовик», 

 Альперт, Котляр, Грудський—промкоопера- 
 ці я, Хейнсон, Клювгант— ЦРК, Старосель- 
ський— PTC, Разворін —  бурвугілля, Бере- 
зовський— міськпрофрада, Кліменко, А льо- 
х ін— кооптах, Гамус, Догадько, Данішен-

ськи й , Р ябець, Кобець, Шевченко, Шепе-
товський— учбові закдади.

Масовий відділ «Соцнаступу».
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КОМСОМОЛІЯ Й КОЛГОСПНА МОЛОДЬ —  ШТУРМОВА КОЛОНА СІВБИ
З ВЕЛИКИМ ПІДНЕСЕННЯМ ПРОЙШЛИ КУЩОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ КОЛГОСПНИКІВ.

В ІД  МІСЬКРАДИ.
Всім держ авним та кооперативним і громадським оргaнізa- 

ціям, які мають транспорт, як-то: коні і підводи, в тому числі і 
виїзні, не пізніш 3 год. дня 22-го квіт н я подати  відомості секції 
постачання міськради (міськрада, 2-й поверх, кімн. № 23) за такою
Ф о р м о ю :

Організації, що не подадуть відомостей, буде притянуто до карної відпо- 
відальности.

Примітка: від дачі відомостей звільняється: транспорт заводу 
«Червона Зоря», асвалка, Союзтранс, Вукоптранс, Трансгуж та транспорт 
хлібзаводу й Бупру.

Заступник голови міськради Кіріченко.
Голова адмін. секції Беліков.

КОНФЕРЕНЦІЯ СОЦІЯЛІСТИЧНИХ
З О Б О В ’ Я З А Н Ь .

—  Кроком руш!
Довжелезна колона делегатів ку- 

щової конференції колгоспної мо-
лоді Завадівки, Першозванівки
й Бережинки під проводом своїх 
комсомольських осередків рушили 
бадьорою демонстрацією, присвяче- 
ною зустрічі другої більшовицької 
весни, вулицями Завадівки.

Понад пів сотні піонерів на чолі 
з навчителем трудової школи при- 
єдналися до ц ієї колони й піонер- 
ськими пісняви заллями село. Ви- 
гуки  революційних гасел, співи ре- 
волюційних пісень піднесли на- 
стрій.

По закінченні демонстрації повно- 
повнісінько стало в завадівському 
будинкові колгоспника. Голова за-  
вадівської артілі ім 'я Леніна про- 
і нформував присутніх про готовість 
артілі до сівби. Ділові запитання  
почали надходити із залі.

Секретарі осередків своею чергою  
відрапортували про проведену робо- 
ту до виходу в поле, про свої зo -  
бсв'язання начас сівби.

Піонери 12-ї трудшколи —  шефи  
Завадівки прислали на конференцію 
свою делегацію заявити, що школя- 
рі міста готові стати в допомозі  
молодим колгоспникам у боях за 
соціялістичний врожай.

Боротьба за ударні темпи 
пройняла всі промови. Кіль- 
кома простими словами заяв- 
ляли молоді колгоспники й 
колгоспниці:

—  Оголошую себе за вдар- 
ника другої більшовицької 
весни й викликаю таку то...

Бережинський осередок викликав 
н а соціялістичне змагання комсо- 
м о л ію  З авадівки. Піонери Завадівки 

уклали соціялістичну угоду з піо- 
нерами Першозванівки.

Щиро вітали делегати конферен- 
ц ії виступ першозванівського піо- 

н ера Богдана, ледве помітного з-за 
столу, який запально змалював зав- 
давня наступної сівби.

На конференції надійшло щось 
з  10 заяв до лав комсомолу від 

передових молодих колгоспників.
Першозванівська колгоспна струн- 

н а оркестра врядила на конферен- 
ц ії виступ, до якого уважно по- 
ставилися всі присутні.

Завадівський будинок колгоспника 
запалився молодечим ентузіазмом, 
який переллється в десятки й сот- 
ні гектарів зразкового ударного за- 
сіву.

 Ом. Ан.

нізованим порядком. Не було, навіть, 
секретаря осередку.

Осередки рапортували конференції 
про свою готовість до виходу в по- 
ле. Карлівський осередок викликав 
на змагання осередок Назарівки з 
кращого проведення сівби.

Колгоспна молодь артілі «Прогрес» 
викликала на змагання колгоспну 
молодь артілі «Дас ноє дорф». Піо- 
нери Карлівки оголосили виклик на 
змагання піонерії Старого Данцигу й 
Назарівки.

12 молодих колгоспників Карлівки 
подали заяви про вступ до комсо- 
молу. 52 молодих колгоспника ого- 
лосили себе за ударників соціялі- 
стичних ланів.

Калівенрик.

борімося за сівбу , за 
моб ілізацію коштів.

350 коммсомольців і м о л о д и х  
колгоспників Червоновершського ку-
ща зібралися на кущовій конферен- 
ції обговорити бойові завдання вес- 
ни третього вирішального.

Всі делегати конференції оголосили 
себе за ударників другої більшови- 
цької весни ім’я «518 і 1040», зобо- 
в'язалися мобілізувати комсомольсь- 
кими силами 10.000 карбованців і ого- 
лосили штурмову п’ятиденку мобілі- 
зації коштів.

На конференції надійшло близько 
75 заяв до лав комсомолу від пере- 
дових молодих колгоспників. Утво- 
рено 4 комсомольські бригади сіваль- 
ників і борінщиків ім’я другої біль- 
шовицької весни.

Я . Я л о вец ьк и й

Хто вступає до партії.
     До партосередку швейпром подала 
заяву про вступ до партії робітниця 
Хейнсон Б.

Осіб, що знають будьщо про за з- 
начену робітницю — прохання повідо- 
мити партосередок.

До партосередку місцтран поступила за- 
ява від кандидата вартії Борика Н. Б. про 
перевод його до дійсних членів партії.

Тов., щ о  звають будьщо про зазначеного 
товариша, прохання повідомити партосе- 
редок

ПОПРАВКА.
У числі газети за  19 квітня в по- 

відомленнях у порядку денному за - 
сідання президії МКК було надруко- 
вано: 1. «Підсумки перевірки вико- 
нання промфінпляну за особливий 
квартал». Треба читати: «Підсумки
п е р ев ір к и  виконання промфінпляну за 
перший квартал 1931 року».

В газеті «Соцнаступ» за 20 квітня на 
другій сторінці трапилася в наголовкові 
помилка з вини  нічного коректора. Надру- 
ковано: «Передові газети —  на передові по- 
зиції сівби». Слід читати: «Польові газети 
— на передові позиції сівби!» Нічному ко- 
ректорові виголошено зауваження.

Повідомлення
 25 квітня, об 6 год. вечора в МПК
(кабінет КСМ) відбудуться чергові заняття 

  семінару керівників політмережі.

П о п и т  н а  р о б с и л у
на 22 квітня.

Треба: статистик— 1, рахі в ників— 7, се- 
стра-жалібниця— 1, друкарниць-діловодів— 3, 
помбухгальтир ів— 2.

  Викликаються: Семенченко, Г іскіна, 
Ніколенко, Землинська, Соколовська, Мар- 
това, Любіцька, Гольдман, Бушанська, Бул- 
діна, Басовський, Грушева.

22 квітня, об 9 год. ранку повинні при- 
бути до У П П Р  всі безробітні цегельники 
а також і  т і, що працюють для відрядження 
на роботу.

Зінов'ївський міський Загс вик- 
ликає в м ісяч ний термін гр. 
Ткаченко Ю . В. по справі розір- 
вання шлюбу з його дружиною 

Ткаченко Я .  Д .

У д а р н и к и  ім 'я  „518 і 1040“ .
з іно в 'ївське , м іському ком ітету комсомолу.

Друга надзвичайна конференція колгоспної молод і Ками- 
шеватського куща, підсумовуючі підготовк у роботу до другої 
більшовицької весни, оголосила призов до лав ударників ім‘я 
‹‹518 і 1040››. Запевняємо міський комітет комс о молу, що під 
проводом комуністичної партії успішно виконаємо завдання 
весняної сівби третього вирішального.

Президія конференції.

Жена, дети, братья и сестры  с глубой скорбью
извещ ает родны х и знакомых о смерти инженера

ГРИГОРИЯ АБРАМОВИЧА

ГОЛЬДЕНБЕРГА.
Вынос т е ла 22 апреля в 4 ч. дня из квартиры 

на М осковской у л. д. №  5 7.

Вогнем соціялі-
стичного
змагання.

500 делегатів конференції 
колгоспної молоді Л ел еківсь- 
кого куща по-бойовому розв’я- 
зали бойові завдання, що сто- 
яли на порядку денному.

На конференції у т в о р е н о  
бригади з мобілізації коштів, 7 
ударних бригад з кооперуван- 
ня молоді. Всі делегати конфе- 
ренції оголосили себе за удар- 
ників д р у г о ї  більшовицької 
весни.

Лелеківський і Сазонівський 
осередки уклали соціялістичну 
угоду на кращу поставу масо- 
вої роботи в полі поміж моло- 
ді. Так само підписали між со- 
бою соціялістичні зобов’язання 
комсомольсько-молодняцькі бри-
гади.

Конференція оголосила штур- 
мову десят иденку з мобіліза- 
ції коштів.

І. Берест .

С о ц іял іс т и ч н і у го д и  
на перемогу

Клинці-Калинівка-Покровське. Всі 
делегати цього куща прибули на кон- 
ференцію до Покровського. Рапорту- 
вав колгосп «Культзмичка», рапор- 
тували всі три комсомольські осе- 
редки.

— До бою на соціялістичних ла- 
нах готові!

Осередок Клинців уклав соціялі- 
стичну угоду з Покровським осеред- 
ком на змагання з успішного прове- 
дення весняної сівби. 15 передових 
молодих колгоспників заявили, що 
вони поповнюють лави комсо- 
молу.

Особливо гарне враження 
на делегатів конференції спра- 
вила жива картина вступу до 
лав ударників, що її було 
оформлено в залі конференції. 
40 молодих колгоспників стали 
до лав ударних бійців весняної 
сівби.

Конференція ухвалила постанову 
й в справі мобілізації коштів:

— Жодного молодого колгоспника 
— без книжки ощадної каси!

В. Німченко.

ЙДУТЬ ПОПОВНЕНЦІ КОМСОМОЛІЇ.
В Карлівці відбулася кущова кон- 

ференція комсомольців і колгоспної 
молоді Карлівки, Стар о го Данцигу й 
Назарівки.

Старий Данциг підкачав. Комсо- 
мольці й колгоспна молодь не при- 
були звідтіль на конференцію орга-

ТЕ А Т Р
Ім. ШЕВЧЕНКО
Міської Ради.

22 та 23 квітня

Га с тр о лі а р тистів Мо ск о ськ. 
т е а тр у  ‹‹М ІК Р 0 ››

Л І Л І П У Т І В
подробиці в афішах

К в и т к и  продаються. Початок о 8 ½   г.   веч.

П Р О Д А Є Т Ь С Я шафу, англ. ета- 
жерку та і нш. речі.  

Адреса: вул. Володарського № 18.

ПРОДАЄТЬСЯ Письмови й  стіл, дзеркало-трю- 
мо, шафу та різну меблю 

з 1 год. до 6 год. вечора.
Адреса: Київська вул. № 10, кватиря Ганзен.

ДЕРЖКІНО УКРАЇНФІЛЬМ

ВВЕЧОРІ„ СИ ВА Ш ЕЦЬ”  вул. Карла Маркса.

22— 23— 24 демонструється американський фільм

батіг наглядача 
Карти н а р ісує як на лісорозробках лісопромисловости аме- 
риканської кампанії вживають оригінальний засіб вербу- 
вання робочої сили . Шериф штату, за повну нагороду 
приставляє винних перед «законом» на розробки для ка- 
торжної праці. В  наслідок чого десятки людей щодня за 
мазерні провини знесилують роботою. Методи роботи теж 
орагінальн і. Нещадно б'ють навіть тих, які зовсім знеси- 

лені через важкі умови праці та лихоманку.

Зінов‘ївський міськимбіт з жалем сповіщає всіх 
ІТР міста про смерть члена ІТP інженера-тех- 

нолога

Г.  А. ГОЛЬДЕНБЕРРГА
Похорони відбудуться 22 квітня о 4 г. дня. 

Виніс тіла з кватиpi небіжчика (Московська 
57). Запрошуються всі члени ІТС для участи 
__ в похоронах. МБІТ.

23 квітня о 6 годині вечора в приміщенні операційного 
залу пошти (1-й поверх)

СКЛИКАЄТЬСЯ ПОШИРЕНА НАРАДА

всіх громадських організаторів передплати 
вкупі з газетоношами.

На нараду запрошуються культбригади р и та голови ФЗМ К.

Зін. газбюро пошти.

ВІД 25
прем'єра! МІСТА Й РОКИ приймаються заявки на 

колективне відвідування

Черв. Партизан ВВЕЧОРІ

ЩАСЛИВИЙ КЕНТ22-23
демонструється

ім. Дзержинського У Д Е Н Ь
2 2 -2 3 -2 4

демонструєт ь с я 3 кімнати й кухня
Б У Л А Т  Б А Т И Р В В Е Ч 0 Р І

істор. фільм
АБОНІМЕНТИ ДІЙСНІ У ВСІ ДЕРЖКІНО, 

Продаж абонементів провадиться що д е нно від 
11—4 г. у кіно Дзержин ського

ПЕРЕДПЛАТИЛИ
Всі члени, кандидати та прикріплені до міської
ради та сільрад, які 
до цього часу ще не

орган уряду — газету ‹‹ВІСТІ›› ВУЦВК 
МОЖУТЬ ПЕРЕДПЛАТИТИ ГАЗЕТУ „ВІСТІ” 

до кінця року у секретарів секції.
Комісія спри яння поширення «ВІСТЕЙ».

Тираж 15000 Відповідальний редактор С. СТЕЦЕНКО.
Друкарня ПромкомбінатуМіськліт № 185


