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НЕГАЙНО ЗАПРОВАДИТИ 
ГОСПРОЗРАХУНОК

«Госпрозрахунок — це най- 
потрібніша підойма керування 
держпромисловістю

(Малотов).

Р О3ПОЧАВСЯ ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ПРИЗОВ ДО ЛАВ УДАРНИКІВ ІМ 'Я «518 » ТА «1040».

ПЕРШОТРАВНЕВІ СВЯТА
ПЕРЕТВОРИТИ НА СВЯТА ПІДНЕСЕНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ 
ПРАЦІ ВСІХ КОЛГОСПНИКІВ НА СОЦІЯЛІСТИЧНИХ ЛАНАХ

ЛЕЛЕКІВСЬКІ ТА В.-БАЙРАЦЬКІ АРТІЛІ ВЕДУТЬ ПЕРЕД

Провадячи ідею про госпрозра- 
хунок, тов. Молотов чітко відзначає, 
що «ігнорування госпрозрахунку 
спричиняє тяжкі наслідки для бу-
дівництва соціялізму».

Термін для складання договорів 
було визначено 20-го квітня, тому 
що з 1-го травня всі господарські 
організації повинні були укласти 
договори й розпочати роботу за но- 
вою чіткою системою.

Більшість підприємств Зінов'ївсь- 
к ого, зокрема «Червона Зоря» ухи- 
ляються від відповідальности, від 
негайного запровадження цієї сис- 
теми. Вони не хотять розуміти то- 
го, що госпрозрахунок — це прямий 
ворог безгосподарности, відставання, 
виробничих зривів.

У багатьох випадках складання 
договорів цього важливого полі- 
тичного документу доручається пер- 
шому-ліпшому технічному праців- 
никові. А запроваджувати госпроз- 
рахунок механічно, тільки інструк- 
цією —  це означає заялозити ідею 
госпрозрахунку, це означає не до- 
могтись позитивних наслідків.

З цією злочинною безвідповідаль- 
ністю, що ховається за лаштунки 
відсутності твердих договірних ос- 
нов, повинні ми якнайшвидше по- 
кінчити.

Виконання виробничої програми 
«Червоною Зорею» зривається. В 
цехах розгардіяш, перманентна без- 
господарність, невміння використати 
можливості.

Досвід передових заводів свідчить 
про те, що запровадження госпроз- 
рахунку дає величезне зрушення в 
бік виконання генеральних госпо- 
дарських завдань. Московський елек- 
трозавод, який запровадив енергій- 
но та чітко цю систему, лише за 
один місяць виявив більше, ніж на 
сто тисяч карбованців зайвих мате- 
р іялів та напівфабрикатів, що ле- 
жали по цехах.

Низовий адмінтехперсонал ретель- 
но взявся до заощадження кожної 
копійки. Копійка в свою чергу збе- 
рігла сотні тисяч карбованців.

Виконання промфінпляну кожної 
ланки треба перевіряти карбован- 
цем, а фінансування ставити в за- 
лежність від виконання виробничих 
завдань. На «Червоній Зорі» вже 
розпочато утворення системи серед 
заводських розрахункових чеків. Ці 
чеки створять революцію на вироб- 
ництві. Для ефективности тільки 
треба чіткої системи.

Треба розбити виробничі й функ- 
ціональні осередки заводу на окре- 
мі групи: госпрозрахункові одини- 
ці, заготовчі одиниці, бюджетні оди- 
ниці. Кожна одиниця повинна одер-

жати обігові кошти, як то матерія- 
ли на склепах, незакінчене вироб- 
ництво, а також визначені суми 
середзаводських чеків.

Продукція, що ї ї  випускає цех, 
сплачується чеками за встановлени- 
ми цінами. В кредит жодної деталі 
не відпускати, навіть, енергію, во- 
ду, окремі матеріяли, тощо.

Цех з цехом провадить повний 
розрахунок. За несвоєчасну прис- 
тавку матеріялів на центральний 
відділ постачання слід нараховува- 
ти пеню на користь окремого це- 
ху або відділу.

Госпрозрахунок передбачає пов- 
не використання робітної сили. 
Зайвих людей не тримати. В разі 
нехватки лімітів через зайві витрати, 
тоді покриття провадиться —  за ра- 
хунок керівника бюджетної одиниці, 
що слід передбачити договором. І 
навпаки, 50 відсот. економії під- 
час виконання завдань повинні 
йти на преміювання керівників і 
штату.

Такі умови примусять адмін- 
техперсонал почувати більшу 
відповідальність за кожен проле- 
тарський карбованець. Той цех, 
якому не вистачить середзавод- 
ських чеків, який, приміром, не 
зможе виплачувати в строк зар- 
платню, змушений буде енергійно 
взятися за мобілізацію внутрішніх 
ресурсів, за налагоджування техні- 
ки плявування, за підвищення тем- 
пів роботи.

Карбованець опреділятиме про- 
дукційність роботи цехів, карбова- 
нець мобілізує кожного адміністра- 
тора, кожного робітника на подо- 
лання труднощів, на вижиття ви- 
робничих недоліків.

Підчас запровадження системи 
безумовно будуть труднощі. Але ці 
труднощі треба подолати й ми їх  
подолаємо.

Мляві темпи й недозволене від- 
ставання з договірною кампанією —  є 
наслідком того, що робота відбува- 
ється кабінетним порядком. Треба 
утворити справжню масовість нав- 
коло складання договорів.

Заводські комітети повинні при- 
ділити належну увагу питанням 
договірної кампанії. Треба вико- 
ристати максимально цінний дос- 
від окремих заводів, які повнотою 
перейшли на госпрозрахунок.

Не гаяти жодного дня, розгорну- 
ти велику роботу, піднести масу, 
взятися по більшовицькому до здій- 
снення постанов партії, зламавши 
право опортуністичний і  бюрокра- 
тичний опір, що його чинять під- 
час здійснення ц ієї важливої по- 

л ітично ї роботи.

П О С Т А Н О В А
КОЛЕГІЇ НАРКОМЗЕМСПРАВ УСРР, УПРАВИ УКРКОЛГОСПЦЕНТРУ 
ТА ВУКІВ: РОБІТНИКІВ ТВАРИННИЦЬКИХ РАДГОСПІВ, РОБІТНИКІВ 
МТС ТА РОБІТНИКІВ ЗЕМЛЕРОБНИХ РАДГОСПІВ -  З 22 КВІТНЯ

1931 РОКУ.
Зважаючи на низку пропозицій від ударників—робітни- 

ків радгоспів, МТС, колгоспів та низки передових колгоспів і  
 радгоспів про перетворення першотравневого  свят а  на біль- 
шовицьке стято колгоспівської і радгоспівської праці з тим,
 щоб і 1 і 2 травня 6ули дні найнапруженішої і ударної праці 
на фронті другої більшовицької весни, колегія НK3C, управа 
Колгоспцентру та вуки сільгоспробітників ухвалили: вітати ці 
пропозиції і закликати всіх робітників радгоспів, МТС та кол- 
госпників підхопити цю ініціятиву і перетворити  дні свята на 
бойові дні за здійснен н я  п 'ятирічки за чотири роки.

Наркомземсправ (Демченко).
Укрколгоспцентр (Мусульбас).

В ук робтваринрадгоспів (Попомаранк).
Вук робітземлеробрадгоспів (Ісаєв).

В ук робітників МТС (Кімзерський).

Першотравневе свято 
—  свято піднесеної 

праці.
22 квітня по всій В.-Байракській 

сільраді засіяно 90,5 га ранніх 
я рих культур. Польові газета ви- 
ходять в артілі «Червоний парти- 
зан» та «Наслідувач комуни».

Президія сільради разом з 
головами артіл і постановили 
розгорнути роботу, щоб трав- 
неві свята відзначити висо- 
кою й піднесеного працею 
колгоспників на степу. Сьогод- 
ні це питання обговорювати- 
меться на мітингах колгосп- 
ників.

С іют ь  ударним и темпами.
С-г. артіль „Незаможник” (Ками- 

шуватка) за 21 і 22 квітня засіяла 
92 га пшениці, 68 га ячменю, 27.5 га 
вівса. Підгот о в лено грунт для 482 га.
Перший день робіт прибуло 90 відс. 
колгоспників ,  а другого д н я  -  всі сто

В найкоротший строк 
закінчимо сівбу.

 С.-г. артіль «Червоний Колос»
(Вища Сазонівка —  В.-Мамайської 
сільради) 21 квітня вирушила на 
поле. В перший день сівби було 
в ідправлено дві бригади, які з пе- 
ребільшенням виконали своє зав- 
дання. 22 квітня роботу було біль- 
ше розгорнуто й вже почали ро- 
бити всі бригади.
   Підчас робіт виходить польова 
газета, яка висвітлює недоліки й 
досягнення в роботі.          Раденко Т.

Перемінники - удар-
ники.

П'ять чоловік перемінників 43 
полку —  членів аджамської артілі 
Леніна: Майданик, Маломуж, Гре- 
бенчук, Андрияшевський та Гиренко 
об'явили себе ударниками на вес- 
няну сівбу, й викликали всіх пе- 
ремінників с. Аджамки на соціял і- 
стичне змагання. Виклик перемін- 
никами с. Аджамки прийнято.

Мельниченко.

З  ФРОНТУ СІВ БИ. 
(Телеф оном в ід  наш ого к орес - 

пондента).
    КОМПАНІЇВКА, 22 квітня.
     ▪  Одноосібні господарства Ж еванівської 
с і льради розп оч али масо вий сів.

▪  У Компані ївські й МТС ц ілий день 
простояли два трактори тому, що їх  не бу- 
ло забезпечено горючим.

▪  Колгосп «Ж и ви й  колос» Першомай- 
ської  сільради почав сі яти 21 квітня. За- 
сіяно З5 га. Не організовано громадське 
харчування.

Колгосп ім'я Шевченко працює краще. 
Виход на роботу організований. Норми ви- 
робітку виконуються. Проте харчування й 
тут не налагоджено.

▪  Ж еванівська артіль «Паризька Ко- 
муна» енерг ійно провадить польові роботи. 
Норми виробітку перевищуються. Окремі 
бригади показують зразки роботи.

Грушевський.

Група трактористі в -ударників арті л і  ХІІІ окрпартконференції.

Першого й другого травня —  всі 
як один в поле!

Всі бригади с. г. артілей «1 т р а в н я », «1 серпня» , 
ім 'я Буденного в кількости 300 чоловіка ухвалили: — «Ми, 
колгоспники, з аслухавши постанову Наркомзему й 
Укрколгоспцентру про перетворення 1 й 2 тр ав н я  в дні 

ударного закінчення другої більшовицької сівби — цілком 
підтримуємо цю постанову й всі, як  один вийдемо на 
роботу . Не допустімо жодного прогулу». Всі бригади, 
об'явили себе ударними ім'я «518» і  «1040» і  виклика- 
ю т ь  усі колгоспи Зінов’ївщини наслідувати  їх приклад.

Ів. Плавський.
Лелеківка, 23 квітня

Радгосп „Червона Зоря“ своє завдання 
виконає вчасно й якнайкраще

21 квітня радгосп «Червона Зоря» уро- 
чисто, вирушив у поле з прапорами на по- 
льові роботи .

Сівба в розгарі —  на Бережинських х у то- 
рах, на Парасковому полі —  Федорівської 
сільради та в Попівці. Робочу силу рад- 
госпу розбито по бригадах. На Попівсько- 
му хуторі радгоспні бригади крім оранки 
проводять деякі меліоративні роботи. Бри- 
гади змагаються між собою за успішний 
засів наданого радгоспові завданая —  3000 
г е к тарів.

Під городину ще 19 квітня розпочали  
готувати грунт, щоб вчасно обробляти 1146 
гектарів городини, вже ви орано 502 га. 
Оброблять і садовлять городину 360 чоло- 
вік робітників, організовано десять бри- 
гад. Дві бригади на городах колишнього 
Журавського та Дуки вже закінчили ро- 
боту.

Першотравне в і  свята робітники рад- 
госпу відзначатимуть піднесеною 
працею й поширенням соціялістич- 
ного зм а гання й ударництва. Культ-
робота провадиться комсомольською молод- 
дю, читаються підчас перерв газети, книж- 
ки, випускаються польові газети. По вечо- 
рах червоний куток теж провадить свою 
роботу. їдальня на 500 чол. обблуговує 
г ромадсьхим харчув анням робітник ів.

З інов’ ї вський радгосп «Червона Зоря» 
склав соціял істичну умову з одеським ком - 
бі натом та жи то мирським робкоопом за най- 
кращу й найшвидшу обробку й посів своїх 
земель і на зменшення собівартости обро- 
бітку одного га.
    Радгосп «Червова Зора» cвoє бойове 
з авдання по засіву ранніх культур і  горо- 
д ів виконає вчасно й повнотою.

Д. Кіркус.

Інформаційне повідомлення.
22 к в іт ня презид ія  м іс ь кр ад и на своєму з а с ід а нні 

обговорила питання п р о голову м іськр ади.
В зв 'я з ку з переходом тов. Б ірю кова на р оботу  д о 

К ом іс ії Виконання при Р НК УC P Р , презид ія м іськради  
зв ільнила йо го в ід  обов 'я зк ів  голови м іс ь к р а д и.

На голову м іс ь крад и одноголосно обрано —  члена 
пр е зид і ї  м іс ь к ради тов Б іляєва.

Дос і т. Б іляєв працю вав з а  окрпрокурора, а пот ім  
м іс ь кпрокурором З інов 'ївщ ини.

Секретаріят міськради.



за 5 день закінчити засів ранніх ярих.

ПІДНОСЬТЕ К О Л Г О С П Н У  П Р А Ц Ю  Н А  
Н АЙВИВЩИ Й  Р І В Е Н Ь

ДІЛОМ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОВОРІТ СІЛЬРАД
ЛИЦЕМ ДО ВЕСНЯНОЇ СІВБИ, ДО КОЛГОСПНОГО БУДІВНИЦТВА

П о с т а в и т и  н а  н а л е ж н у  в и с о ч і н ь  р о б о т у  с е к ц і й  
с о ц п е р е б у д о в и  с і л ь с ь к о г о  г о с п о д а р с т в а .

ОБОЗНІВСЬКІА АРТІЛЬ «НОВИЙ СВІТ» І ЗАВАДІВСЬКА ІМ'Я ЛЕНІНІА ПОДАЮТЬ ЗРАЗКИ УДАРНОЇ РОБОТИ

КЛИНЦІВСЬКІ АРТІЛІ ГАНЕБНО ВІДСТАЮТЬ.

Завадівська артіль подає зразки ударної праці. Перед веде бригада

Б е з л а тн ь о го .21 квітня с.-г. артіль Ле- 
ніна (с. Зевадівка) організо- 
вано вирушила трьома брига- 
д ам и на поле сіяти. Дві бри- 
гади комбіновані й одна  на 
уборку поля.

За перший день роботи 
комбіновані бригади замість 
23,5 г а  насіяли 26,5 га, 
уборочна замість 13— 15 га. 
22 квітня перша й друга 
бригада замість 22 га засіяли 
26,5 га, уборочна замість 
13— 17 га. Кожен колгосп- 
ник свідомо ставиться до ро- 
боти. В бригадах змагання.

Одначе треба відзначити, що 
єсть факти неуважливого став- 
лення до реманенту й тягла.

Артілі допоміг загін юних 
піонерів завадівської труд- 
школи, який убрав три га 
бадилля.

Культфургона нема. Польо-
ва газета не виходить.
Шефи —  12 трудшколи, хоч і  
обіцяли допомогти випускати 
польові газети, але нічого не 
зробили. Індивідуальники теж 
вирушили в поле, але менш 
організовано.

Сердюк.

В Клинцях загроза невиконання плянів
засіву ранніх

З п'яти колгоспів Клинців 21 
квітня вийшли в поле чотири кол- 
госпи.

С.-г. артіль ХІІ-річчя Червоної 
армії вже в перший день не впо- 
ралась з своїм завданням. Треба 
було виорати 35 га, було виорано 
32, поволочити 100 га, заволочено 
72, засіяти 67 га - засіяно 42 га. 
Причини: запізнення на роботу 
—  велика перерва на обід —  3 
години й рано повернулись з 
поля.

Колгосп ім'я Сталіна замість 
8 га —  засіяв 7 га, Ворошилова 
замість 8 га засіяно 9, «Куль- 
турна революція» замість 171/2 
га засіяла 20 га.

С.-г. артіль ім'я Блюхера за-

мість виходу в поле поїхала... 
в Козирівку молотити та свої  
го род и  обробляти.

Соцзмагання й ударництво не 
розгорнені. Ударників в артілі XII 
річчя Червоної армії усього 100 
чоловіка. В артілі Блюхера 9 удар- 
ників, в артілі «Культурна рево- 
люція»... один ударник, в артілях
Ворошилова й Сталіна нема ні 
змагання, ні ударництва.

Культробота підчас перерв про- 
вадиться. В двох бригадах випу- 
щено польові газети.

Клинцям треба наполягти. Треба 
неодмінно розгорнути змагання, 
ударництво, поставити на вищу 
ступінь трудову дисципліну й за- 
безпечити вчасне виконання норм.

Бреслер.

ОРГАНІЗОВАНУ ПРАЦЮ БІЛЬШ ОВИЦЬКІЙ С І В Б І

Завести штрафну табель.
Від правильного обліку праці  

й особливо підчас масових сезон- 
них робіт, у даному разі робіт по 
засіву ярого клину, в великій мірі 
залежить організаційна, економічна 
міць колгопу. Але поруч з звичай- 
ним механічним обліком проробленої 
праці слід неодмінною умовою ста- 
вити облік якісних показників і
облік фактів, що в т ій або ін- 
шій мірі заважають нормаль- 
ному ходу робіт і виконанню 
наданних бригаді, групі, окре- 
мому колгоспникові завдань.

Саме облік ненормальностей, вір- 
ніше причин,  що призводять до 
простою знаряддя, тягла, підриву 
труддисципліни може:
1. Впорядкувати в повній мірі 
роботу, 2. Виявавляти на ходу 
хиби, 3. Виявляти конкретних

носіїв ненормальностей, зриву 
роботи, 4. Піднести трудову 
дисципліну в бригаді —  групі й, 
5. Нарешті, робити певні вис- 
новки для оцінки того чи ін- 
шого процесу робіт.

Артіль XIII окрпартконференції, 
складаючи оперативно - виробничі 
пляни весняних робіт і  обліку цих 
робіт, завела також спеціяльну та- 
бель поруч з іншими, назвавши ї ї
«Штрафна табель порушень
труддисципліни, псування, ре- 
маненту, тягла». Табель складено 
на весь період ранніх культур. Та- 
бель заповнює бригадир протягом 
сіву цих культур, підписує табель 
бригадир і  представник польової 
газети, сигнального посту.

Табель складено за таким зраз- 
ком.

Якже заповнювати табель? На- 
приклад, тракторист з неповажних 
причин кинув на одну годину трак- 
тор. Трактор має одну годину про- 
стою. Бригадир записує в табель 
В першу графу «Іваненко Павло», 
в другу графу «оранка— трактор 
№ 1», в третій графі «21 квітня», 
в четвертій графі «кинув без по- 
важних причин машину, не попе- 
редивши бригадира», в п'ятій графі 
записується «простой списати з 
трудоднів тракториста Іваненка».

Другий приклад: Волочильник Си- 
доренко Микола через недбайливість 
покалічив коневі ноги. На пів го- 
дини було припинено роботу. Бри- 
гадир знов записує прізвище воло- 
чильника. В другій графі: «воло-
чінка ключ № 2», в третій графі: 
«22 квітня», а в четвертій графі 
записується самий факт. В графу 
«яких вжито заходів» записується: 
«Замінено коня, складено акта на 
каліцтво; списати трудоднів Сидо- 
ренка за простой».

Третій приклад: Сівач Микитенко 
П. погано засіяв чверть га. Брига- 
дир записує в графі «що зроблено», 
пересіяно чверть га, Микитенкові 
записано лише за чверть га.

Отже кожен такий факт, що 
гальмує або підриває нормальну ро- 
боту, неодмінно треба фіксувати.

Після засіву ранніх культур ці 
табелі подаються на розгляд прав- 
лінню, виробничих нарад, які роз- 
глядають їх  і  роблять відповідні 
висновки: штрафують, відраховують 
з трудоднів, притягають винних до 
відповідальности й сповіщають га- 
зети про ці факти.

На нашу думку, такі табелі слід 
було б завести всім колгоспам, щоб
кожна бригада мала більш- 
менш точний облік фактів під- 
риву труддисципліни, недбай- 
ливого ставлення до колгосп- 
ного добра. Це все в значній мірі 
повинно допомогти колгоспам у на- 
ступних роботах у засіві пізніх 
культур, які зможуть, виявляючи 
не лише позитивні, а й негативні 
боки роботи краще орієнтуватися й 
запобігти тих або інших хиб, по- 
збавити бригаду від злісних підри- 
вачів трудової дисципліни, привчи- 
ти до більш бережного ставлення 
до реманенту, тягла і  т. д.

ІМО. С - ий.

Протягом довгого часу майже не працю- 
вала секція соцперебудови сільського госпо- 
дарства Коротякської сільради. Всі пи-
тання зв'язані з сільським господарством 
проходили повз секц ії через пленум або 
президію сільради. Секції соцперебудови  
сільського господарства на почувалося.

А ле останніх днів робота секці ї  пожва- 
вилася. Було залучено до роботи 10 чоло- 
віка активних колгоспників, яких прикрі- 
пили до секції.

Нещодавно на засіданні секції, де були 
присутні й пpикp iпленi, заслухати доповіді 
голів колгоспів Коротякської сільради про 
готовість їх  до сівби та зокрема про гро- 
мадське харчування. Н а засіданні було від- 
значено, що колгоспи не поставили на на- 
лежну височінь організацію праці, не під- 
готовилися ОСТ та правління колгоспів до 
організації громадського харчування тощо.

Секція соцперебудови сільського госпо- 
дарства в К оротякській сільраді безперечно 
стала на правильний шлях, працює тепер 
на засадах певної пляновости. Треба залу- 

ч ити до роботи секцій більше активістів, 
т оді наслідки будуть ще кращі.

Стала на правильний шлях.

Член сільради.

Є голова сільради, є голови сек- 
цій, вони щось роблять, метушать- 
ся, але справжньої роботи щось 
не видно. Це так у Клинцівській 
с іл ь р а д і весь час з моменту пе- 
ревиборів.

Секція соцперебудови сільського 
 господарства Клинцівської сільради 
 теж майже нічого не робить. Голо- 
ва секції, він  же й голова артілі 
ім'я  Блюхера т. Губанов не ко- 
ристаеться з авторитету широких 
мас колгоспників, не з у м ів  скуп-
ч ит и навколо себе  а к тив, не
зумів пожвавити роботу секції, щоб 
вона стала на чолі боротьби за 
здійснення завдань другої колгосп- 
ної весни, за залучення бідняків і 
середняків-одноосі бників (яких у 
Клинцях налічується до 150 госпо-  
дарств) до колгоспів.

Міська рада, зокрема ї ї  оргмасове 
бюро, повинно належну увагу звер- 
нути на Клинцівську сільраду, від- 
рядити туди свого інструктора, щоб 
піднести на належну височінь ро- 
боту секцій.

Роботи не видно.Секція стоїть осто- 
ронь.

Секція соцперебудови сільського господарства Шевченківської сіль- 
ради скупчила навколо себе активістів-колгоспників, які допомагають їй 
в роботі.

Свого часу секція сільради досит ь уваги приділяла питанням під- 
готовчої роботи  до весни. Тепер, коли розпочалися масова сівба, секція 
соцперебудови повинна виправдати свою почесну н а зву, скупчити навколо 
себе ще більше активістів, працювати безпосередньо в полі, серед кол- 
госпних бригад, бути справжнім керівником у справі соцперебудови села.

ІНСТРУКТОР.

Бути справжнім керівником .

Невідкладне завдання
На сільські ради, на ї хні секції  

покладено великі завдання. В они 
повинні керувати, вести перед, бо- 
ротися за перебудову сільського 
господарства на нових соціялістич- 
них засадах.

Сільські ради Зінов'ївсько- 
го району ще не здійснюють 
покладених на них завдань,  
вони не перебудувалися, не 
працюють так, як про це за- 
значили останні всеукраїн-  
ський та всесоюзний з'їзд рад.  
Секції сільрад здебільшого не 
працюють, а коли хто й пра- 
цює, то тільки голова секції, 
немає масовости, не видно 
роботи членів секції.

Зокрема це треба сказати про 
секції соцперебудови сільського гос- 
подарства. Іхньої ролі, їхнього ке- 
рівництва підчас підготовки та про-

ведення весняної засівкампанії зов- 
сім не видно. Секції не викори-
стовують усіх наданих їм прав.

Секція соцперебудови сільського 
господарства місько ї ради дуже ма- 
ло уваги приділяє керівництву сек- 
ціями сільрад, навіть різні папірці 
пише на адресу голови або президії  
сільради.

Таке становище —  нестерпне. Тре- 
ба негайно пожвавити роботу секцій 
сільрад, зокрема секц ії соцперебу- 
дови сільського господарства, яка 
п овинна відогравати величезну ролю 
в справі піднесення сільського гос- 
подарства на невидану досі висо- 
чінь.

Навколо секцій треба скупчити 
актив з передових колгоспників —  
 ударників, залучити їх  до безпосе- 
редньої участи в роботі сільських 
paд. Це завдання невідкладне, його 
треба здійснити не гаючись.

Обознівка, 23 квітня.
С.-г. артіль «Новий світ», 

почала сівбу 21 квітня. Про- 
тягом двох днів засіяно 83 га 
замість передбачених 65 га. В 
полі працюють три комбіновані 
бригади, які змагаються на 
вчасне виконання й переви к о- 
нання наданих плянів. Перед 
веде комбінована бригада № 3, 
на чолі з бригадиром т. Без- 
латнім Герасимом.

За нормою бригада № 3 
повинна була протягом дня за- 
сіяти 16 га, але в наслідок 
організованої праці й серед- 
бригадного змагання 22 квітня 
було засіяно 21 га.

Цікаво відзначити, що сьо- 
годні, 23 квітня, бригада Без- 
латнього почала роботу об 
5 з пол. год. ранку в той час 
як бригади № 1 і 2 вийшли в 
поле об 7 го д.

Всього по Обознівській сільраді 
протягом двох днів (21 і  22 квіт- 
ня) засіяно 108 га. За пляном 
треба 320 га. Колгоспники запев- 
няють, що засів ранніх буде закін-  
чено за п'ять днів. 

Виїзна редакція
„Штурм ланів”

Бракує трудової 
дисципліни.
В с.-г. артілі «Червоний 

Жовтень» (Юр'ївської сіль- 
ради) 2 2  квітня почали сів- 
бу. В перший день засіяно 
лише 42 га ячменю, трудова 
дисципліна на низькому рівні 
Великий відсоток колгоспни- 
ків не прибуло на роботу. Л. Т.

—  В нас немає секції соц- 
перебудови сільського госпо- 
дарства, а є земельна секція 
—  так заявляє голова Покров- 
ської сільради.

Це справді так. Секція П о- 
кровської сільради виконує
виключно технічну роботу:
міряє землю, наділяє ї ї ,  тощо. 
Справжньої боротьби за соц- 
перебудову села з боку сек- 
ц ії не видно, немає активу, 
секція стоїть осторонь жит-
тя та роботи колгоспів, осто-  
ронь другої більшовицької за- 
сівкампанії, що розгорнулася.



ПЕРШІ ВКЛАДКИ ЧЕРВОНОЗОРІВЦІВ
ДО ВСЕСОЮЗНОГО РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОГО ФОНДУ

„НАЗДОГНАТИ Й ВИПЕРЕДИТИ”.
За  ініціятивою  передових заводів Радянського Союзу утворюються всесоюзний 

раціоналізаторський фонд «НАЗДОГНАТИ Й ВИПЕРЕДИТИ».
Ми включаємо пропозиції червонозорівців до цього фонду. Звертаємося до ра- 

ціоналізаторського відділу, до Б Р И З 'ів т а  виробничого сектору завкому з вимогою 
негайно розпочати збирання пропозицій до цього фонду.

Ще раз нагадуємо про невідкладну потребу здійснити всі корисні пропозиції, 
як і застряли в канцелярській гробмашині.

«Госпрозрахунок — це найпотрібніша підойма 
керування держпромисловістю». (Молотов).

ДО 1-го ТРАВНЯ СКЛАСТИ 
ГЕНЕРАЛЬНІ УГОДИ

госпрозрахунок змусить працювати по більшовицькому

Складання угод затримується.
Примусимо від п овідати карбованцем.

Укладання угод із заводами— по- 
стачальниками повинно забезпечити 
металь, метізи, ліс.

Досі ніякої договірної системи 
не було. Не було зовсім і обопіль- 
них зобов'язань. Угода примусить 
відповідати за строки приставки й 
за якість, угода забезпечить госп- 
розрахунок.

Банк сплачуватиме рахунки, щ о 
входять тільки в рямку угоди, бо 
раніш нам давали який завгодно 
матеріял і  за нас банк сплачував . 
Тепер уже ми через банк сплачу- 
ватимемо кошти за той матеріял, 
який нами обумовлено.

До вчорашнього дня не було ге-
 неральної угоди з Союзсельмашем. 
Не складено досі угоди на центра- 

л і зоване постачання.
З місцевою промисловістю угоди 

треба скласти за два дні. В цій 
справі надійшли категоричні вка- 
зівки. Відповідальним за складання 
договорів є тов. Завірюха . Спра- 
ву гальмують, боючись відповідаль- 
н ости, т. т. Бур'янов —  пpомком-

бінат, Хрустальов —  Цеглотрест, 
Щасний -  Укрснаб і адмінніст- 
рація залізниці.

Дано вказівки про те, щоб на- 
чальники виробничих цехів негайно 
взялися до складання угод з началь- 
никами збиральних цехів. В про- 
тивному разі, після 1-го травня 
доведеться припинити відпуск ма- 
теріялів, не зважаючи на подачу 
бон.

На сьогодні ще не один з на- 
чальників цехів не подав угоди, а 
розпорядження видало ще 20-го 
квітня. Я к  що цех не мав бон —  він 
нічогісінько не дістане.

Кредити не допускаються. Круп- 
ним цехам надано право затримува- 
ти сплату до наступного дня.

Ми готуємо по складському гос- 
подарству калькуляторів, як і за 
певним цінником провадитимуть 
розрахунки. Всі склепи теж перей- 
дуть на свій господарчий розраху- 
нок.
Начальник постачальницької
бази «Червоної Зорі » Хілінський

Соціялістичне замов- 
лення виконано.

Мобілізуймо творчий мозок робітників.
ДОПОМОЖЕМО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИНАХІДНИКІВ.

Випереджуємо закордонну
якість.

4 місяці винахідники Попов та  По- 
ляков працюють над кружалами та 
валиками висівного апарату. В цій 
роботі вони не мали допомоги від 
технічного відділу та заводоуправи.

Звернулися винахідники до дирек- 
тора заводу тов. С т р укова по допо- 
могу, але той одповів:

— Коли подасте рахунок 
скільки це коштуватиме — тоді 
розв’яжемо справу.

Пішли винахідники самі вишуку- 
вати матеріял по залізних дворах і 
за допомогою заводського паркому 
та газети «Соціялістичний наступ» 
свого дійшли. 4 кружала готові й тиж- 
день тому з сівалкою Т—4 пішли на 
дослідження в Сибір.

Тепер закінчують випуск ще 30 
кружал, які теж підуть на дослід- 
ження. Лябораторне дослідження по- 
казало, ще якість кружал наших ви- 
нахідників перевищує закордонну 
якість.

Виготовлення кружал на «Червоній 
Зорі» цілком можливе. Потрібні тіль- 
ки соляні вани й трансформатори.

Чотирьохмісячне дослідження в а - 
ликів показало, що їх  можна робити 
із заліза. Тепер винахідники Попов 
т а  Поляков готують потрібне при- 
лад для масового випуску валиків.

Процес виготовлення валиків дуже 
не складний й він заощаджує чимало 
коштів державі.

Слово за техвідділом. Він 
мусить забезпечити масовий 
випуск кружал та  валиків. Ви- 
нахідники ж Попов т а  Поляков 
соціялістичне замовлення ви- 
конали.

Андрій Мак.

На заводі «Червона Зоря» бурх- 
ливими темпами розгортається ви- 
нахідництво.

1929-30 року надійшло 1160 
пропозиція; реалізовано з них 328, 
які дали річний економічний ефект 
у сумі 377 000 карб. Під окре- 
мий квартал 1930-го року надійшло 
833 пропозиції, з них реалізовано 
119, які дали економічний ефект 
у сумі 731 193 карб.

Число робітників —  винахідників 
та удосконалювачів сягає близько 
500 товаришів. У лавах членів 
товариства винахідників нарахо- 
вуємо 160 товаришів.

Є ще чимало здібних робітників,

Чому одвернулися 
від цінної пропозиції

В січні минулого року робітник 
тов. Невинський подав пропозицію 
виготовляти стопортні гвинти в ко- 
вальському цесі на рідері. Це дало б 
велику економію, бо гвинти можна 
виготовляти з покидьків кутниково- 
го заліза.

БРИЗ чомусь цю пропози- 
цію не здійснив. Гвинти оброб- 
люють за старою методою в 
допоміжному цесі, який тепер 
дуже завантажений й не всти- 
гає випускати гвинти.

Гвинти потрібні до штампів і 
нехватка їх  спричиняє страшенну 
біганину. Слюсарі, не маючи сто- 
порних гвинтів, нарізають руками 
й витрачають чимало часу.

Треба неодмінно розпочати ви- 
пуск гвинтів за методою пропоно- 
ваною тов. Невінським.

А. Промоскаль.

які своїми творчими думками мо- 
жуть чимало корисного внести до 
реконструкції виробництва. Треба 
тільки створити умови для кращої 
роботи осередків винахідників, а 
також міської управи.

Заводський комітет «Червоної 
Зорі» ніяк не спроможеться орга- 
нізувати загально заводський центр 
УАРВИ Н'у, який здійснював би 
провід 10-цеховими осередками.

Розгорненням винахідництва ми 
успішно здійснимо завдання «на- 
здогнати й випередити техніку 
передових капіталістичних країн 
за найближчі 10 років».

А Березовський.

Фокуси винахідника
Мединського.

Винахідник Мединський без 
будь-якого дозволу завантажує тех- 
ніка експериментального цеху виго- 
товленням рисунків своїх винаходів. 
За цим він бере ескіз та йде до 
головного інженера тов. Душака. 
Останній пише на ескізі: вигото-
вити.

Мединський від головного інже- 
нера йде до відділу капітального 
будівництва. Тов. Солодовніков пи- 
ше резолюцію на ескізі: видати 
замовлення за рахунок БРИЗ‘у. 
Тимчасом, БРИЗ про таке замов- 
лення нічого не знає.

Таким чином, БРИЗ фактично
затирають.

Мединський прекрасно знає, що 
з винаходами треба звертатися до 
БРИЗ, але обходить його на те, 
щоб виготовити свої винаходи 
позачергово. Помічник керівничо- 
го заводу з виробничих нарад 
та БРИЗ'у тов. Христофоров нія- 
ких заходів проти цього не вжи- 
ває.

За таких умов ось що вийде: 
після випробування винаходу вина- 
хідник Мединський звернеться до 
БРИЗ'у тільки за тим, щоб йому 
сплатили премію.

Вихваткам Мединського, що на- 
вмисно обходить БРИЗ, треба дати 
відкоша. А. 

Лишилося тільки 6 днів.
Шість днів лишилося до цілковитого пе- 

реходу всіх цехів заводу «Червона Зоря» 
на господарчий розрахунок. На жаль на 
сьогодні цехи ще нічого не зробили й не 
готові до переходу.

При заводоуправі утворено комісії з пе- 
ревірки виконання директив щодо переходу

цехів на госпрозрахунок. Ком ісія взялася 
до роботи. Вона не тільки перевірятиме, 
але й підштовхуватиме цехи на те, щоб до 
1 травня обов'язково закінчити роботу з 
переходу цехів на госпрозрахунок.

Голова комісії Климовський.

На бій за раціоналізацію.
Електрогрупа комсомольського осередку сплоцеху недавно обговорювала питання 

про участь комсомольців у технічному поході.
І ніц іативна група в складі т.т. Скотенка, Михайлова та Білоусова за- 

явила:
—  Нам треба взяти участь у виконанні соціялістичного замовлення на 

раціоналізацію виробництва. В цьому замовленні окремо стоїть питання про вдо- 
сконалення електрозварювання. Ми його безпосередньо обслуговуємо, з ним обі- 
знані, до раціоналізації його зобов'язані взятися.
Група доручила цим товаришам організувати комсомольську раціоналізаторську 

бригаду в справі раціоналізації електрозварювання.
Комсомольська робко рівська бригада:

Мих а йлов, Сметана, Березовськнй.

„Патентований” маринад.
Ф акт перший.

Робітник струментального цеху В. Зосімов ще 
в серпні 1029 року подав пропозицію до завод- 
ського БРИЗ'у про виготовлення штампу для де- 
талів СТУ-9. Лише наприкінці 1930 року він ді- 
став замовлення на виготовлення штампу. Три 
місяці лежить готовий штамп, а БРИЗ не вживає 
заходів до його використання.

Ф акт другий.
Р обітник експериментального цеху тов. Поля- 

ков подав пропозицію до БРИЗ'у фарбарського 
цеху ще в грудні минулого року про епектрозва- 
рювання подовжних боків ящика сівалок Т-3 і Т
-4. БРИЗ цю пропозицію маринував, а потім пе- 

редав до відділу раціоналізації.
Заввідділом раціоналізації тов. Ключенко од- 

писав папі рця до технічного відділу, де спpaвa 
й заглохла. Тепер техвідділ здійснює цю пропо- 
зицію, але виставляє її як свою власну.

Ф ак т  т ретій.
Два роки тому робітники Мединський та Гер- 

ман А. подали пропозицію до заводського БРИЗ

про виготовпення гачків штампу для загортачів, 
касуючи цим ручне виготовлення. Адже тепер 
БРИЗ схаменувався й визнає ї ї за доцільну. До- 
свід довів, що від цієї пропозиції виробництво 
дістане чималу економію.

Ф акт  четвертий.
Робітники Альтіс та Поляков подали пpопози- 

цію про зміну дірок серьожки С 380 що с коро- 
чує ремонт готової сівалки й заощаджує на день 
150-200 крб. БРИЗ цю п р опозицію схвалив і заві- 
дувач БРИЗ'у Христофоров написав:

На знак заохочування видати Альтісу та 
Полякову по 7 крб. 50 коп.

Фактів ще безліч .
Заводський БРИЗ відкараскується від масо- 

вого припливу творчих пропозицій. Цехові БРИЗи 
наслідують цей негідний приклад. Коли з азир- 
нути до їхнього архіву, то знайдемо немало за- 
маринованих пропозицій.

Пильне око робітничого контролю  мусить при- 
дивитися д о роботи БРИЗ'ів. 

АМ О .

Зліва на право — бригади ударних бригад Червоновершської  артілі ХІІІ-ої 
окрпартконференції —  Ткаченко, Нестеренко, Сидоренко й голова артілі М.По-

номаренко.

ФАБРИКА—КУХНЯ ПІД РОБІТНИЧИМ КОНТРОЛЕМ

„А ВІЗ ЩЕ Й ДОСІ ТАМ”...
Безладдя триває.

ФАБРИКА-КУХНЯ ПОГАНО ОБСЛУГОВУЄ РОБІТНИКІВ.
  На заводській фабриці— кухні 
майже щодня не вистачає обідів. 
Вже остогидло розмовляти з адміні- 
страцією фабрики-кухні, бо всякі 
розмови рівносильні холостому ви- 
палу.

Кілька день поспіль підчас обіду 
оголошували: страв  нема, в черзі 
стояти нічого!

Чому ж не вистачає страв? До 
фабрики-кухні приходить хто зав-  
годно й тому робітників заводу  
звичайно їдальня не спроможна за- 
безпечити харчуванням. Велика 
кількість сторонніх осіб користу- 
ється тут з обідів.

Обслуговують робітників погано, 
персонал не к вапиться, не прагне 
того, щоб не затримувати робітни-
ків.

Управа заводського робкоопу по- 
винна скликати негайно нараду 
кооператактиву в справі поліпшен- 
ня роботи фабрики-кухні.

Моя пропозиція: під обі д ні

перерви пускати до їдальні 
лише за особливими квитками, 
які слід відбирати під видачу 
страви. Це дасть змогу обслужити 
як слід заводських робітників.

А. Геращенко.

ЇДАЛЬНЯ, ЩО НАРОДЖУЄ 
ПРОРИВИ

їдальня ливарського цеху 
«Червоної Зорі» не почуває 
відповідальности за промфін- 
плян.

3-го квітня не вистало обі- 
ду 50 робітникам, а то й 
більше. Робітники побігли до 
заводської їдальні й спізни- 
лися потім на роботу. Таким 
чином, безладдя в ї дальні 
спричиняє виробничі прориви. 
Проти цього потрібна найрі- 
шучіша боротьба.

Г. Прочухан.



ПЕРЕБУДОВУ АДЖАМКИ —  ПІД ОСОБЛИВИЙ КОНТРОЛЬ!

Т О Ч Н О , В Ч А С Н О  Й П О В Н О Т О Ю
В И К О Н А Т И  П О С Т А Н О В У  М П К

вимагаймо більшовицької відповідальности від секцій міської ради.

Остаточний строк —  30-е квітня.
Постанову бюра міського партій- 

ного комітету про господарче й 
культурне будівництво в Аджамці 
треба всякою ціною виконати й не- 
відкладно.

До свята 1-го травня призначено 
відкриття низки культурно-соціяль- 
них закладів і  початок нового бу- 
дівництва в Аджамці.

Відповідальність за початок елек- 
трифікації Аджамки покладено на 
начальника зінов'ївської райелектро- 
станції тов. Шупа.

За відкриття дитячих садків, ди- 
тячих ясел і  переїзної аптеки від- 
повідальні т.т. Майєр (секція на- 
росвіти) та Іванов (секція здоров- 
ляохорони).

За радіофікацію культурних зa- 
кладів Аджамки покладено відпові- 
д альність на т.т. Ма йєра (секція 
наросвіти) та Срібного (почта).

Завідувач, центральною бібліоте- 
кою тов. Любарський несе відпо- 
відальність за відкриття нової біб- 
ліотеки в Аджамці.

В Аджамці мусять відкрити зраз- 
кові перукарню й лазню. Відпові- 
дальний за це голова комунальної 
секції міськради тов. Шейнер.

Персональну відповідальність за 
проведення касової передплати газет 
в Аджамці покладено на т. Дудатія 
—  завідувача газетним відділом. Він 
зобов'язаний протягом двох днів 
відрядити туди працівників газетно- 
го відділу.

Перевірку стану ліквідації не- 
письменности й надання допомоги 
цій справі на місці покладено пер- 
сонально на т. Майера.

За організацію стрілецьких і 
спортивних гутків по колгоспах 
Аджамки відповідає міська рада 
ТСО-Авіяхему.

Завідувач обласного відділу 
«Українфільм» тов. Сакун відпо- 
відає персонально за відкриття ста- 
ціонарного к іна  в Аджамці.

На т.т. Біляєва (міська рада), 
Висоцького —  (колгоспсоюз), Гаса- 
ненка —  (Зінпайбуд) покладено від- 
повідальність ва цілковитий перевіз 
будівельних матеріалів до Аджамки 
з тим, щоб 1-го травня провести 
урочисті закладини нового будів- 
ництва.

Редакція газети «Соціялі- 
стичний наступ» бере під свій 
пильний нагляд вчасне вико- 
нання кожного пакта поста- 
нови про господарче й куль- 
турне будівництво в Аджамці.

Від сьогодні ми щодня міс- 
титемо оперативні сповіщення 
про перебіг виконання ц ієї 
постанови. Ми вимагаємо 
справжньої відповідальности 
від кожного товариша, на 
якого покладено певні зобов'я- 
зання щодо соціялістичної пе- 
ребудови Аджамки.

ПЕРЕЇЗНА АПТЕКА РУШИЛА.
Голова секції здоровляохорони 

міської ради сповістив:
—  22-го квітня до Аджамки від- 

ряджено переїзну аптеку, яку за- 
безпечено всіма потрібними меди- 
каментами. З аптечкою виїхала 
бригада медичних робітників.

ОДВЕРНУТИ НЕГАЙНО ЗАГРОЗУ!

Приміщення для дитячих ясел в 
Аджамці вже закріплено. Постала 
загроза несвоєчасного закінчен- 
ня ремонту. Тов. Гасаненко, вжи- 
віть заходів.

Секція здоровляохорони зверну- 
лася до райспоживспілки в справі 
постачання дитячої білизни яслам.

Замовлено 50 ліжок. 28-го квіт- 
ня майстерні Зінпайбуду зобов'яза- 
лися виконати це замовлення.

Добирається персонал працівни- 
ків для дитячих ясел.

ЗАЛЛЄМО АДЖАМКУ ЕЛЕКТРО-
СВІТЛОМ

Всупереч опору, що його чинить керів- 
ний працівник силікатної групи промкомбі- 
нату тов. Хрустальов, дизель, потрібний 
для аджамської електростанції, вже взято.

ВЕО закінчує розбирати частини дизеля. 
Терміново пакують деталі. Зінпайбудові пе- 
редано рисунок на виготовлення фундаменту 
дизеля.

Визначено певне приміщення, де місти- 
меться електростанція. Це приміщення тре- 
ба очистити від кількох верстатів і транс- 
місій що там розташовані.

Для часткової електрифікації Аджамки до 
свята 1-го травзя ВЕО бере від ЗРЕС‘у 
потрібні матеріали. Переважну частину ма- 
теріалу вчора одержано. Сьогодні ранком 

мають виїхати 4-5 монтерів з матері- 
ялами для Аджамки.

На черепичному заводі стоїть без діла 
динамо машина, потрібна для часткової 
електрифікації Аджамки. Треба домогтися
того щоб цю машину  невідкла д н о 
пере д а ли Аджамці.

Гасла до першого травня 1931 р.
1. Хай живе перше травня — бойо- 

вий огляд революційних сил міжна- 
роднього пролетаріяту!  

2. Пролетарі, пригноблені народи 
цілого світу, вставайте на боротьбу 
за  світовий Жовтень!

3. В країнах капіталу — криза, без- 
робіття. Там десятки мільйонів без- 
робітних засуджені на голод, вими- 
рання. В Радянському Союзі немає 
кризи, безробіття. Тут добробут 
трудящих зростає з дня на день. 
Пролетарі всіх країн, йдіть шляхом 
пролетарів СРСР!

4. Клясовим братам, жертвам фа- 
шистського терору в’язням капіталу 
— палкий пролетарський привіт!

5. Хай живе вільна соціялістична 
праця!

6. Зростає нова хвиля революцій- 
ного руху в цілому світі. М ільйони

  пролетарів стають під гасла Комін- 
терну. Геть соціяль-фашистів, їхніх  
прихвоснів — правих і «лівих» рене- 
гатів комунізму!

 7. Хай живе Червона армія Китаю, 
що несе китайському народові виз- 
волення від ярма чужоземних імпе- 
ріялістів, китайських генералів, по- 
міщиків, буржуазії! Хай живуть ради

  в Китаї!
8. Геть наклепи капіталістів, со- 

ціяль-фашистів про демпінг й «при- 

мусову працю» в СРСР! Пролетар 
цілого світу, обороняйте С Р С Р -б ать- 
ківщину робітників усіх країн проти 
інтервенції, що готується!
  9. Пролетарі цілого світу, клясов 
брати, — ставай те під прапори ленін- 
ського Комінтерну!
 10. Робітники й робітниці! На ім- 
періялістичну війну й інтервенцій 
проти СРСР відповідайте громадян- 
ською війною експлуатованих проти 
експлуататорів!

 11. Геть імперіялістів, їхніх поміч- 
ників із Другого Інтернаціоналу, що 
організують інтервенцію проти СРСР. 
Пролетарі цілого світу, всі, як один 
ставайте на оборону Радянського 
Союзу!
    12. Хай живуть еспанські робіт- 
ники, що героїчно боряться з а  ски- 
нення ярма феодалізму й капіталіз- 
му! Хай живе компартія Еспанії! 

   13. Хай живе Червона армія — під- 
пора мирної політики Радянської 
влади, вірний вартовий радянських 
кордонів!

   14. Привіт молодим бійцям Черв- 
ної армії, що присягаються першого 
травня, вірним пролетарській дикта- 
турі, світовій пролетарській револю- 
ції!

Центральний Комітет ВКП(б).
 (Далі буде).

П О В І Д О М Л Е Н Н Я .
Сьогодні, об 7 год. вечора, в міжспілко- 

вому клюбі відбудуться збори фізкультурни-| 
ків міста з приводу 10-ти річчя Спорт- 
інтерну.

24 квітня, об 6 год. вечора в кабінеті 
партроботи відбудуться заняття семінара 
партактиву. Гуртківчанам прибути неод- 
мінно. 

25 квітня, об 7 год. 30 хв. в між- 
спілковому клюбі відбудеться над- 
з вичайна конфен ція культактиву 
міста, завідувачів, клюбів, червоних 
кутків, завбібліотек, бібліотекарів, 
лікв ід ат орів неписьменн о с т и, ке рів- 

ників та гуртківчан усіх клюбних 
гуртків, завкульсект орів спілок, 
культбригадирів, низових профосе- 
редків та п едставників громадських 
організацій, першотравневих комісій. 
   Профосередки та клюби повинні 
забез печити явку товаришів на кон- 
ференцію. 

  25 квітня, об 10 год. ранку відбудеться 
з асідання президії зінов'ївської MКK.
  Розглядатимуть: справу рай к о опінспілки. 
В и кликаються тт. Барсамов, Шалій, Бєло- 

польський.
 Справу про антисемітизм в партосередко- 

ві кузні. Викликаються: тт. Юрченко, Ма-

з уренко — кузня, Бєлінський — ЗПК.
Справи: тт. Радецького— мех. № 2, Бон- 

даренка I. П. — фарб, збірний, Чумаченко, 
Власенко — ливарня, Білого — деревообробний, 
Сільченко — ЦІТ та Резнікова — ЦРК.

ТВО голови МКК Агронський.

24 квітня в MК ЛКСМ (кімн. 25) від- 
будеться поширений зльот в с іх секретарів 
осередків міста по питанню проведення 
першотравневої комсомольської демонстрації. 
Прибути всім виробничим та учбовим сек- 
ретарям неодмінно.

25 квітня, об 6 год. вечора в міськраді 
(велика заля) відбудеться позачерговий 
об'єднаний пленум секцій по питанню нoвої 
фінансової реформи.

Прибути членам та прикріпленим до 
секції, керівникам всіх підприємств —  та го- 
ловам артілів промспілок.

П о п и т  на робсилу 

н а  2 4  к в і т н я .

Треба: рахівників — 2, сестер жалібниць 
— 3, слюсарів — 3, обойщик — 1, е кспедитор- 
машиніст — 1, друкарниця — 1, акушерка — 1, 
теслярів — 10, помбухів — 2.
  Викликаються: Грановська, Викавка, 
Заснанська, Колук, Подщувалов, Бонт......- 
к ий, Липовка, Трибой.

ПРИМІЩЕННЯ ЗАКРІПЛЕНО —  ЗАКІНЧУЙТЕ РЕМОНТ.

Секція здоровляохорони відрядила до Аджамки спеціяльну комі- 
сію для розв'язання всіх питань лікувального й санітарного будівниц- 
тва. Комісія домоглася закріплення потрібних приміщень для дитячих 
ясел, поліклініки, дитячої консультації та сезонних дитячих ясел.

До 1-го травня Аджамську лікарню поширюється на 10 ліжок. 
Ремонтується приміщення для нової поліклініки. За вчасне закінчення 
ремонту відповідає Зінпайбуд. Секція терміново добирає кадри праців- 
ників для поліклініки.

ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ.
ОБОВ'ЯЗКОВА ПОСТАНОВА № 9

президії З інов 'ївсько ї м ісько ї ради від 23-го квітня 1931 року

«ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ОЧИСТКИ ДВОРІВ, ВУЛИЦЬ ТА МАЙДАНІВ 
НЕ ПІЗНІШЕ 28-го КВІТНЯ ЦЬОГО РОКУ».

В звязку з  великою кількістю опа- 
дів, що випали за  зимовий час, за- 
пізненням весни й антисанітарним 
станом міста, що загрожує розвит- 
ком епідемії, а також для рішучої 
боротьби за санітарне оздоровлення 
міста, в додаток до обов’язкової по- 
станови президії міськради від 23-го 
березня 1931 року «про весняну очи- 
стку дворів, майданів та  вулиць м. 
Зінов’ївського та його околиць» й 
на підставі арт. 40 Адмін. Код. УСРР 
президія Зінов’ївської міськради ухва- 
лила:

1. Зобов’язати всіх без винятку 
власників, орендарів та  завідува- 
чів будинками установ, підприємств 
та  організацій, за  особистою відпо- 
відальністю голів правління житло- 
коопів, керівників установ та  зав- 
будинками, а так  само приватніх 
власників т а  орендарів будинків, 
провести т а  закінчити прибирання 
дворів, тротуарів і прилеглих до них 
вулиць та майданів до 28-го квітня 
цього року.

2. Для попередження епідемій і 
ліквідації антисанітарного стану, 
встановити безплатний трудовий від- 
буток дорослого населення в межах 
арт. арт. 192-208 Адм. Код. УСРР 
для очистки дворів та частини ву- 
лиць прилеглих до будинків в яких 
воно мешкає.

З. Доручити правлінню житлокоо- 
пів і зав. будинками здійснювати 
арт. 2 цієї обов’язкової постанови і 
в випадках відмовлення складати 
акти й надсилати такі до міліції.

4. Заборонити викидати бруд, сміт- 
тя та  покидьки на вуліці, а так са- 
мо виливати рідкий бруд по-за міс- 
цями, встановленими для цього в 
дворах.

5. Зобов’язати власників будинків 
усуспільненого сектору виділити 
осіб, на яких фактично покладено 
здійснення цієї обов'язкової поста- 
нови та  в 24-х годинний термін по- 
дати їх  прізвища та  ім’я до адмін- 
військової секції міськради.

6. Покласти догляд за виконанням 
обов’язкової постанови на надзви- 
чайну трійку по боротьбі з а  чистоту 
міста та нач. міськ. міліції.

7. За невиконання цієї обов’язко- 
вої постанови урядові (службові) 
особи відповідатимуть за арт. 99 КК 
УСРР, а до приватніх осіб застосо- 
вуватимуться заходи адмін. впливу, 
тоб-то: штраф до 100 карб., арешт 
до 2-х тижнів, або примусова праця 
терміном до одного місяця.

З а  злісне ухилення винних буде 
притягнуто до судової відповідаль- 
ности за арт. 57 КК УСРР.

8. Скарги на постанови про засто- 
сування заходів адмінвпливу пода- 
ється в 3-х денний термін зі дня одер- 
жання постанови про адмінстягнен- 
ня до бюра адмін. військ. секції місь- 
кої ради.

9. Обов’язкова постанова набуває 
чинність негайно зі дня її  оголошен- 
ня й поширюється на м. Зінов’ївське

 та його околиці.
 Голова міс ькради Біляє в.

Секретар Євдокімов.
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ЗІНОВ'ЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖБАНКУ 
Й ЙОГО КОНТРАГЕНТИ

СКУПАЮТЬ У НАСЕЛЕННЯ МІДНУ МОНЕТУ
ЦАРСЬКОГО КАРБУВАННЯ

з платнею 80 коп. за один кілограм, або четвертої частини 
вартости, визначеної на монеті.

Держбанк — Зін. відділення.

Т E А T P
Ім. ШевченкоМіської Ради.

24—25—26 квітня

Г а с т ролі артистів М осковсь к. 
т еат ру « M ІK P О»

ЛІЛІПУТІВ
подробиці в  афішах

Квитки продаються. Початок о 8½ г. веч.

Неділя 26 квітня. Д е н н а  в и с т а в а .
Московського 

ансамблю «Мікро» Л І Л І П У Т І В
ціни від 30 коп. до 80 коп.

Квитки продаються. Початок о 1 год. дня.

Д Е Р Ж К І Н О У К Р А Ї Н Ф І Л Ь М

„СИВАШЕЦЬ” вул. Карла Маркса. В В Е Ч О Р І
Сьогодні остан. день демонструється американськи й фільм

БАТІГ  НАГЛЯДАЧА
Картина рисує як на лісорозробках лісопромисловости аме- 
риканської кампанії вживають оригінальний засіб вербу- 
вання робочої сили. Шериф штату, за певну нагороду 
приставляє винних перед «законом» на розробки для ка- 
торжної праці. В  наслідок чого десятки людей щодня за 
мизерні  провини знесилують роботою. Методи роботи теж 
оригінальні. Нещадно б‘ють навіть тих, які зовсім знеси- 

лені через важкі умови праці та лихоманку.

Від 25
прем'єра! М І С Т А  Й Р ОКИ

приймаються заявки на 
колективне відвідування

Ч ерв. П ар т изан ВВЕЧОРІ
24-25-26демонструється П Е Р Л И Н А  С Т Е ПУ

Ім. Дзержин ського УДЕНЬ
Сьогодні

демонструється СТОРОННЯ ЖІНКА
Б У Л А Т  Б А Т И Р ВВЕЧОРІ

Істор. фільм

абоніменти дійсні у всі держкіно,
Продаж або н ементів пров адиться щоденно від

11—4 г. у кіно Дзержинського

З метаю забезпечення перевед ення контрактації 
картоплі та овочів

НАРКОМПО С ТА Ч А Н НЯ
н а  о с ін ню  к а м п а н і ю  1931 р о к у  в с т а н о в л ю є  т а к і 

з а г от ц і н и  з а  т о нн у  к а р т о п л і т а  о в о ч е в і:
1) Картопля р о ж е в а                                24 крб. 40 коп.
2) Картопля біла столова та мішана        21 крб. 40 коп.
3) Картопля технічна                              18 крб. 3 0  коп.
4) Капуста пізня                                     27 «
5) Буряк столовий                                  36  «
6) М о р кв а                                               45        «
7) Циб у л я                                               61       «
8)  Огірки І-го гатунку                       75 «
9)     «     II-го     «                       60 «

10)      «    ІІІ-го    «                       52 «
11) Помідори І-го г а т у н к у                         70 «
12)        «       ІІ-го     «                  56       «
12)        «       ІІІ-го    «                            50  «
З метою стимулювання засіву картоплі та овочів у при- 
міській смузі навколо великих центрів споживання (і м. 
Зінов'ївського в тому числі) 25 кілометровому радіусі за- 
готціни на картоплю та овочі підвищуються на 20 відс. 

Наведані вище заготціни встановлюються лише на пізню 
продукцію — рання картопля та овочі будуть заготовлятись 

по підвіщенних цінах.
Однак в с тановленні зеготцін на ранню продукцію буде 
зaлишено принц ип підвищеної ціни навколо великих 

центрів споживання.


