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ВНЕСТИ
ЯСНІСТЬ

Ще грудневий пленум ЦК КП(б)У 
дав ясне та чітке настановлення: 
"піднесення якости роботи в
колгоспах, запровадження серед
господарського розпорядку, що за
безпечував би перетворення к олгос
пів на велик і соціялістичні госпо
дарства з високим рівнем продук
тивности— це одне з найважливіших 
завдань колгоспного будівництва».

А піднести якість роботи в кол
госпах відтак і піднести продукцій
ність ї х— де значить насамперед
правильно організувати працю
колгоспників, правильно організу
вати розподіл наслідків ц ієї  праці.

За таку форму єдино-правильної 
організації праці й розподіл нас
лідків ї ї, править відрядна система, 
побудована на сформульованому в 
постановах VІ з' ї зду рад СРСР со
ціялістичному принципі :

«Хто більше й краще працює, 
той більше дістав, хто не працює, 
той нічого не дістав».

Це «має стати правилом для всіх 
колгоспів і колгоспників». В ідповід
но до цього треба всі основні сіль
сько-господарські роботи побудува
ти на засадах масової відрядности 
оцінованої в трудоднях.

Але табелі для нарядів бригади
рам, що розіслані колгоспсоюзом 
усім колгоспам, вносять цілковиту 
плутанину до відрядної системи в 
колгоспах (Фєдосії вка, Поповка) то
му, що в них праця оцінована не
за фактично виконану роботу, 
а за пророблені години.

Таке настановлення в табелях 
цілком суперечать постановам пар
т ії й колгоспних центрів і  фактич
но зводить на-нівець відрядну си
стему, а це може призвести до
зменшення продукційности праці, до 
послаблення зацікавлености колгосп
ників у якості своєї праці, до пос
лаблення трудової дисципліни серед 
колгоспників, а значить і до пос
лаблення трудової моці к олгоспів.

Сівба не жде. Треба негайно ви
правити цю плутавину в табелях, 
як і надіслано колгоспам. Гаятись з 
ц ією справою, відволікати ї ї — це
значить грати наруч куркулеві та 
його агентам— «лівим» та правим 
опортуністам, що цю плутанину ви
користовують для того, щоб посла
бити трудову дисципліну к олгоспни
ків. щоб зірвати відрядну систему.

Не обмежуванням, не урізуванням 
відрядносте, а чим далі ширшим й 
послідовнішим ї ї  застосуванням в 
усіх сільсько-господарських роботах

та перетворення його на велике 
соці ялістичне господарство з висо
ким рівнем продукційности праці.

зможемо успішно розв'язати най
важливіші нині завдання колгосп
ного будівництва:— забезпечити під
несення якости роботи в колгоспі

АРТІЛІ ІМ'Я ЛАВРЕНТІЯ ТА БУДЕНОГО 
ДОСТРОЧНО ЗАКІНЧИЛИ ЗАСІВ РАННІХ

ГРУЗЧАНИ! Наслідуйте зразки ударної роботи 
масляниківських колгоспників

ЗУСТРІНЬМО ПЕРШОТРАВЕНЬ НОВИМИ ТИСЯЧАМИ УДАРНИКІВ, РАПОРТАМИ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ СІВБИ.

Перші закінчили засів ранніх ярих.
Артіль ім'я Лавревтія (Ніканорівка) дострочно закінчила засів ранніх 

ярих культур. За пляном сівбу ранніх треба було закінчити протягом 6 
днів—закінчено за 4 дні.

Такий успіх не досягли дякуючи добре організованій праці, пра- 
вильному застосуванню відрядної системи та перебільшенню норму виро-
бітку.

Сівальники Антонов Ф. і Ушаков С. замість 3,25 га засіву за день 
виробляли 4 га. Бригадир Якове н ко Д. теж перебільшив свою денну 

норму.
Сівба і далі розгортається більшовицькими темпами. Колгоспники 

артілі ім'я Лаврентія обіцяють повнотою закінчити весняну сівбу раніш 
призначених строків.

Свій.

Колгоспники - ентузія
сти.

  Підчас виїзду в поле 20 квітня во
да на другій сотні затопила греблю. 
Щоб не зупинити роботу колгоспни
ки-бідняки з артілі „Незаможник" 
(Аджамка) тт. Стешенко Микита, Ко
стенко Кіндрат, Сиренко Сисой, Ша- 
равара Сільвестр перенесли реманент 
на руках.
  Це ж саме зробили й колгоспники 
 з артілі „За більшовицькі темпи" 
 Маленко Кость, Гордовий Фока та 
Топчієнко Демід.

Такий ентузіязм передових колгосп- 
ників дає нам тверду впевненість у 
тому, що завдання весняної сівби ми 
закінчемо своєчасно.

Член артілі.

ЗРАЗКИ УДАРНОЇ РОБОТИ.
Першозванівські с. г. артілі ім’я 

Шевченка показують зразки ударної 
роботи. За пляном треба було під
го ту вати грунт під ярі ранні куль
тури за три дні, але артіль за два 
ДНІ виконала плян. 23 квітня засіяно
було 50 гектарів.

Серед трактористів бракує трудо
вої дисципліни. Старший тракторист 
Варава М. спить дома вночі, коли 
саме трактори працюють. Тракторні 
сівалки не всі справні. Це все відби
вається на більш успішній роботі. 
Треба т р а к т о р и с т а м  під
тягнутись, щоб за 5 днів закін
чити сівбу.

Колективіст.

ЗАМІСТЬ СІВБИ—ПИЯЧУТЬ.
Голова Ново-Павлівської артіл і «Черво

ний конструктор» Драєнко разом з голо
вою В. Кгаївської артілі Кроштаном з а
мість розгортати сівбу почали пиячити.

Артіль «Червоний реконструктор» дістав 
обіжника від Шестаківської МТС, який вик
ликав по негайних справах на нараду го
лову. Польовод Сириця вирядився шукати 
голову й замість привести його заходився й 
собі пиячити разом з головою, а колгосп
ники сидять та чекають, коли почнуть сі- 
яти.

—  День сьогодні хороший— кажуть кол
госпники, можна б засія ти сорок га не 
менше, так нема ні польовода, ні голови.

Отже через п'яних керівників артіль 
прогаяла один день—не 20, а 21 по
чала сіяти.

Треба п'яничок притягти до карної  від
повідальности. Нехай прокурор скаже своє 
слово.

Бачив.

Масляниківська артіль ім'я Буден
ного за 4 дні дотерміново закінчила 
сівбу ранніх ярих культур.

Корсунський.

НОРМИ ВИКОНУЮТЬ З 
ПЕРЕБІЛЬШЕННЯМ.
Назарівська артіль «Пере

мога бідноти» 20 квітня 
вирушила сіяти, але в пер
ший день не ладналась робо
та. Робили лише пів дня. 
Норми виробітку не виконано 
21 артіль підтягнулась і денні
норми свої виконала, 22 ще 
краще працювали, НОРМИ З
перебільшенням виконано.
В цей день виявив себе як 
ударник букеровщик Чер- 
номаз С., який за пів дня 
виробив денну норму та сі-
вальщики перевиконали
свою норму на 20 відс. Польо
ва газета виходить щодня.

Свій.

З фронту сівби.
(Від нашого спеціяльного ко

респондента).
Компанієвка, 24. Артіль «Незаможник» 

ва 23 і 24 квітня засіяла 288 га ранніх 
ярих культур. Кр ім  того, підготовлено до 
засіву близько 400 га.

Вихід на роботу добрий, прогулів немає. 
Норми виробітку виконується з перебільшен
ням.

Софієвка, 24. Сівба ранніх ярих в ар
тіл і «1 травня» провадиться повільними 
темпами. Щоб виконати план з асіву ран
ніх ярих за 5 днів треба кожного дня 
засіяти по 150 га, а фактично за два дні 
засіяно 145 га.

Сосівка, 24. Артіль ім 'я Леніна розпо
чала сі вбу 22 квітня. Вихід на роботу 
стовідсотковий. Одноосібники тільки сього
дні вийшли в поле.

Жеванівка, 24. Артіль ім 'я Паризької 
Комуни за 23 квітня засіяла 41 га. Денне 
завдання перевиконано на 5,5 га. В артілі 
є 4 трактори, в них працюють тільки 2, а 
останні несправні, немає приціпних знарядь 
тощо.

Лозоватка,  24. Колгоспи «Червоний 
прогрес», «Комінтерн» і  «Соцзмаганни» 
розпочали сівбу 22 квітня. Засіяно 90 га. 
Робота провадиться на засадах соцзмагання 
та ударництва.

Грушевський.
Запізно розпочали.

Грузьке, 24  Квітня. Лише сьогодні
розпочалася масова сівба в Грузчанській 
с. г. артілі ім 'я Комінтерну.

До цього часу йшла підготовча робота—  
убирали поле, тощо. Об 6 год. ранку всі 
районні бригади вирушили в поле. Забари
лася друга бригада району через нероз
порядливість бригадира.

Р едакція «Штурм ланів».

Степ Ук р аїн и  веде перед.
ХАРКІВ, 2 1. За даними Наркомзему України, на 20-е квітня по 

СРСР засіяно 518 885 га ярих культур. Всі колгоспи засіяли 465,736 
га, індивідуальні господарства— 30831 га й радгоспи— 22318 га .

З районів України перед веде Степ, де на 20-е квітня засіяно 
із загального числа зазначен і вище га ярих засівів 488493 га. 
В Степу тільки одні колгоспи засіяли 437970 га.

Протягом 4 днів за
кінчити ранні.

Артіль ім’я Петровського (Назарів- 
ської сільради) 21 квітня почала сі
яти. В роботі було взято ударні тем
пи й за два ДНІ засіяно 33 ВІДС. за
гального пляну ранніх культур. За 
перший день роботи виконано норми 
з перебільшенням на 19 відс. Артіль 
охоплено соцзмаганням та ударни
цтвом. Ударники обіцяють ПРОТЯГОМ 
4-х днів закінчити засів ранніх. По
льова газета виходить щодня.

З.

ПРАЦЮВАТИ 1 Й 2 ТРАВНЯ.
ВИСОКІ-БАЙРАКИ, 24. Високі-Бай

ракські артілі засіяли 23 квітня ярої 
пшениці 43 га, ячменю—22 га, сояш
нику—10 га, підготовлено грунту— 
73 га. Сьогодні відбувся пленум сіль
ради, який ухвалив працювати пер
шого й другого травня.     Караман.

Наслідуйте цей 
приклад.

С.-г. артіль ім'я Буденого 
(Лелеківка) підчас першотрав- 
невих свят зобов'язується за- 
сіяти пів га пшениці на ко
ристь Мопр'у, пів га на ко
ристь ліквідації неписьменно- 
сти й одне га ячменю на 
зміцнення обороноспроможно- 
сти країни.

Колгоспники артілі Буде- 
ного закликають всі артілі 
Зінов'ївщини наслідувати ї ї  
приклад.

Посунько.

Перша упряжка на посів ранніх в артілі XIII ОПК, Федосіївськ. сільради.

В Калинівці індивідуальним господар
ствам ще й досі не одведено участки на

посів.
Калинівка 20 квітня вийшли на 

сівбу першою с.-г. артіль ім'я Воро
шилова, яка норму розраховану 
на дві дні виконала за півтора,
засіявши 69 дес. ярих ранніх куль 
тур. Артіль «Червоний Прапор»,
в якій одна бригада, в один день 
замість 4, трьома сівалками засіяла 
16 десятин. Друга бригада підготу
вала до засіву 36 га.

Перша бригада артілі Буденого 
за два дні засіяла 24 га, підготу
вала 36 га. Артіль Калініна за
сіяла 15 і підготувала 32 га. 21 
квітня артіль  СНЄГОВА засіяла 
першою бригадою 6 га, підготувала 
13 га.

Пересічно по сільраді за два 
дні зас іяно й підготовлено по
над 300 га.

До роботи колгоспники беруться 
дружньо, бадьоро, вчасно з'являються

ЧЕРЕЗ НЕРОЗПОРЯДЛИВІСТЬ ЗІРВАНО СІВБУ.

на роботу. Хто спізнюється, того 
завертають назад.

Недосить організоване громадське 
харчування. Польова кухня є лише 
в артілі «Червоний прапор* і то 
одна на три бригади, які розки
дані одна від одної далеко. ПОЛЬО
ВОЇ газети й культфургону
нема, хоча голова сільради запев
няв, що ще будуть. Зведення про сівбу 
подаються несвоєчасно.

Зовсім погана справа з сівбою 
по індивідуальному сектору. В 
Калинівці є ще понад 100 гос
подарств-одноосібників, які не
знають своєї землі, ї м лише 
тепер почали одводити землю.

Ці недоліки треба виправити 
негайно. Сільраді в першу чергу 
звернути на це увагу.

В. В.

21 квітня вирушила сіяти Назарів
ська артіль «Заря до соціялізму». З 
першого дня роботи виявилась з бо
ку правління артілі повна розгубле
ність у керівництві. Вислали на ро
боту жінок, дівчат та підлітків, а 
працездатні чоловіки лишилися на 
селі. Член правління Губань М. зов
сім стоїть  осторонь сівби. Від

н ього не відстає голова артілі. В 
(наслідок чого перші два дні артіль 
дуже погано працювала. Польовод 
артілі не на своєму місці.

Партосередок, відзначивши нега
тивні моменти в артілі, схвалив 
прикріпити до артілі голову сільради 
для організаційної допомоги.

Зейтман.



ПОСТАНОВА ЦВК СРСР ПРО НА
ГОРОДЖЕННЯ ТОВ. РОЙЗЕНМАНА 

Б. А. "ОРДЕНОМ ЛЕНІНА"

МОСКВА, 23. Центральний Вико
навчий Комітет Союзу РСР на від
знаку виключних заслуг ТОВ. Рой
зеймана, Бориса Анісімовича
перед Союзом РСР в справі поліп
шення й спрощення державного 
апарату, пристосування його до 
завдань розгорнутого соціялістично
го наступу, в боротьбі проти бюро 
кратизму, безгосподарности й без- 
відповідальности в радянських і 
господарських організаціях, а також 
заслуг його у виконанні спеціяль
них, особливо державного значення 
завдань у справі чистки державного 
апарату в закордонних представ
ництвах Союза РСР ухвалює: наго
родити тез. Ройзенмана, Бориса 
Аніс імовича «Орденом Леніна».

Голова Центрального Виконавчого 
Комітету Союзу РСР М. Кал інін.

Секретар Центрального Виконав
чого Комітету Союзу РСР Єнукідзе.

Москва, Кремль,
23 квітня 1931 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ІІ-Й ПЛЕ
НУМ ВККНІ.

На початку квітня в Москві відбувся IІ 
пленум Виконавчого Комітету Комуністич
ного Інтернаціоналу. II пленум ВККІ ви
слухав: 

1 . Доповідь ТОВ. Мануільського про
завданая секцій Комуністичного Інтернаціо
налу, у зв'язку в поглибленням економіч
ної кризи й  наростанням по деяких 
країнах передумов революційної кризи й 
співдоповіді тт. Тельмана, Ленського й 
Чемаданова про становище й завдання 
К П Німеччини, К П Польщі й К ІМ ‘у і

2. Доповідь ТОВ. Кашена про небезпеку 
воєнної інтервенції проти СРСР.

Пленум прийняв до складу К І , як само
стійні секції комуністичну партію Ін
докитаю, що існувала кілька років, як 
складова частина компартії Франції й яка 
реорганізувалася в лютому 1930 року в 
самості йну партію, КОМУНІСТИЧНУ ПАРТІЮ 
ОСТРОВА Кіпра, яка існує вже к ілька ро
ків і засновану в лютому 1930 року ко
муністичну партію Ісландії.

Ухвали одинадцятого пленуму В К КІ про 
прийом нових секцій до К І має затвердити 
V I I -й світовий конгрес Комуністичного Ін
тернаціоналу.

Пленум обрав президію в складі 30 чле
нів і 12 кандидатів і  затвердив фінансовий 
звіт ВККІ.

В с і постанови пленум ухвалив одного
лосно.                     Політсекретаріят ВККІ.

більшовицькій весні —організована праця.

НА ХОДУ ВИПРАВИТИ ПОМИЛКИ, 
ПОСТАВИТИ ОБЛІК НА НАЛЕЖНУ

ВИСОЧІНЬ
Поскільки колгоспи перейшли на 

відрядну систему оцінки праці, по
стільки треба перебудувати облік 
праці відповідно до цієї  системи. 
Облік треба організувати так, щоб 
не було жодних сумнівів у того, 
хто працює й у того, хто записує.
Ч ітк ість, ясність, зрозумілість—  
основні вимоги до правильного об
ліку.

Цілком природньо, на  зд іл ьних
роботах не мож е бути  обліку 
прац і на години. Тут  повинно 
в ести сь запис од оди ниц і про
робленого: —  га, пуд а, к ілометра
й т. д. Я кже можна врахувати в 
годинах норму дану, скажемо, для

Табель до наряду № . . .  місяць . . . .1 9 3 1 року.
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букеровщика, сівача, волочильника, 
— праця яких оцінюється лише 
відрядно. Ніяк не можна врахувати 
зробленого ними протягом дня, ко
ли записувати не що зроблено, 
а с к ільки часу  проробив.

Друга справа з видами робіт, де 
важко застосувати відрядну оцінку
(сторожі, конюхи, канцелярія й т.д.) 
Але мова йде саме про облік на 
відрядних роботах, у даному разі 
сезонних польових,— сівбі.

По колгоспах з іншими формами 
й табелями на весняні роботи ро
зіслано «табель для наряду»— на 
7 днів. (Очевидно з розрахунку па 
посів ранніх).

Спробуємо заповнити цю табель 
1, 2, 3, 4 графи буде заповнено 
без будь-яких сумнівів. На 5-й гра
фі («Пророблено годин») виникає 
сумнів. Я кі години? А якже з від
рядною оцінкою?

Скажімо, коло 19-тирядкової сі
валки сівач Іван Петренко протя
гом 10-тигодинного робдня засіяв 
6,5 га. Записуємо йому в графу 
№ 5— 10 годин. Коли ж другого
дня протягом 10 годин Петренко 
виробив не 6,5 га, а 5 га— скільки 
годин йому треба тоді записувати в 
п'яту графу?.. Теж 10... А де ж
видно, що зробив Петренко 
протягом дня. Ніде. Такий запис 
«ні уму, ні серцю».

Далі. В 6-й графі написано: 
«Разом пророблено днів та годин». 
Теж ні до чого, коли йде зараз 
7-ма графа «Фактично зараховано 
згідно норм виробітку— днів, годин». 
Шоста графа може потрібна для 
статистичного матеріялу-хрономет- 
ражних спостережень, але на нашу 
думку для цього можна вишукати 
інші кращі способи.

Вираховувати години за умов 
коли нема годинника точно неможна. 
Доводиться писати «на глав». Отже 
навіть неможна уявити скільки 
набіжить протягом року зайвих або 
недописаних годин, які врешті 
перейдуть у дні.

Зараз редакція має факти з місць.

які свідчать, що вищенаведена та
бель плутав й збивав з пантелику. 

По деяких артілях (принаймні
артілі Ф едосіївської  сільради, 
наприклад, XIII ОПК) «явочним 
порядком» заходилися переробляти 
й пристосовувати цю табель від
повідно до відрядної оцінки праці
5 графу «Пророблено годин» 
було змінено на «Зроблено оди
ниць» і додано нову графу 
«оцінено в трудоднях». Замість 
графи «За яким розрядок » да
но другу «Оцінка за одну оди
ницю». Тарифні розряди для 
робіт даної бригади виписано 
з другого боку табелю.

ВИСНОВОК один: табель до на 
ряду плутує й дає в руки при
хильникін «повременної », а не 
відрядної оцінки праці документ 
Цей документ свідчить, що відпо
відні колгоспн і  організац ії зокрема 
райколгоспсоюз недогледіли, плу
таються позад життя, а може... са
мі проти відрядности .

Слід негайно виправити по
милки, дати вказівки колгоспам 
і розіслати інструкторів. 

Колгоспсоюз проспав важли
вий момент у організації праці 
підчас весняних робіт і своєю 
табеллю вніс плутанину до об
л іку праці. За це слід відпо
вісти.

ІМО.

Зміни в редколегії 
„ Із вестій"

МОСКВА, 23. Президія ЦВК СРСР ух
валила звільнити ТОВ. Крум іна на його 
прохання від обов'язків відповідального 
редактора газети «Ізвестія ЦІК  Союзу РСР 
 і ВЦІК»

Президія Ц ВК  СРСР ухвалила призна
чити на в ідповідального редактора газети 
"Ізвестія ЦВК Союза і ВЦІК» ТОВ. ГРОН
 ського.

Президія Ц ВК СРСР також ухвалила зат
вердити редакційну колегію газети «Ізве

стія Ц ІК Союза РСР і ВЦІК» в складі 
г. т. Гронський—відповідальний редактор, 
Марьїн —  відповідальний секретар, Р адек, 
Осінський, Селіх, Кредов і  Медведєв— члени 
колегії.

ТИРАЖ ДВОХ ПОЗИК.
МОСКВА, 23. 25-28 травня в 

Макіївці (Донбас) відбудеться 
другий тираж позики «п'ятиріч
ка за чотири роки» й третьої 
позики індустріалізації. В ти
ражі розіграють 244 470 вигра
шів у 50 000 000 крб Облігації, 
що виграли в першому тиражі, 
в наступному тиражі участи 
не беруть.

СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ НАСТУП-стр. 2.

ни «518 і 1040».
в) Скільки можна зменшити час пуску за

воду, що би прискорити випуск тракторів.
г) Вже зараз розгорнутим походом за ово

лодіння технікою охопити всіх будівельників 
та нові кадри, щоб забезпечити якість роботи.

МИ ЗАКЛИКАЄМО ВАС, ТОВАРИШІ 
КОЛГОСПНИКИ УКРАЇНИ.

ідіть в ногу з нами. Тісніше єднайтесь на 
передових позиціях соціялістичного будівництва. 
По ленінському боріться за соціялістичну пе
ребудову села!

Обіцяючи вам, що ми цілком справимося з  
тими зобов'язаннями, що ї х взяли на себе, щоб 
своєчасно закінчити будівництво заводу, ми 
одночасно звертаємось до вас:

1. Пізня весна ставить рішучу вимогу—  
зменшити терміни сівби. Кожний заощаджений 
день— мільйони пудів хліба. Розгорніть же по- 
більшовицькому набір ударників і мени «518 і 
1040», виставляйте зустрічні, скорочйте тер
міни сівби!

2. Нам відомо, що хоча Україна й вико
нала загальний пля контрактації ярових, але 
ще чимало районів плентаються в хвості. Це 
неприпустимо! З цим треба покінчити в най
ближчі дні.  Контрактацію— могутню підйому 
суцільної колективізації— треба завершити з
певного перемогою!

3. Станьте на допомогу вугільному Донба
сові. Не забувайте ані на хвилину, що й наш 
завод, який має давати трактори, потрібує ба
гато вугілля. Пам'ятайте, що успіх Донбасу—  
це наш успіх. Розгортайте вербування колгосп
ників-ударників на вугільний Донбас. Добре 
врахуйте всі ваші можливості, не держіть у 
себе вільних рук, посилайте ї х в Донбас.

4. Ще ширше розгортайте реалізацію трак
торних акцій. Оточена ворогами країна, в якій
будується соціялізм, може й повинна покла
дати надії  тільки на власні сили і свої кошти. 
Капіталісти не дадуть нам коштів. Ширте ж 
тракторні акції!

Ось наші вимоги. Ми кажемо: ви повинні 
по-більшовицькому цілком відгукнутись на наш 
заклик так само, як і ми відгукнулися на 
заклик туляків. Ми чекаємо на ваші негайні 
практичні відповіді, які будуть ще одним міц
ним ударом по куркульській клясі та ї ї  аґен
турі— правих  і «лівих» опортуністах.

Прийнято одноголосно по всіх цехах 
16-титисячним колективом Тракторобуду.

що 1-го липня, себто через 70 днів буде 
закінчено будівництвом— новий велетень соція
лістичної  індустрії— харківський тракторний 
завод.

Ми ударники Тракторобуду, цілком ясно 
розуміємо і пишаємося тим, що партія і радян
ська влада доручили вам одну з найважливіших 
ділянок соціялістичного будівництва.

6-й з ' їзд рад підкреслив: «Ми ставмо кра
їною найбільшого, найпередовішого в світі 
сільського господарства». Будуючи тракторний 
велетень, ми ані на хвилину не забуваємо, що 
працюємо на те, щоб ще дужче зміцнити ма
шинову базу сільського господарства і творимо 
нові можливості, щоб завершити суцільну ко
лективізацію та ліквідацію куркуля, як кляси.

МИ РІШУЧЕ КАЖЕМО: БУДІВНИЦТВО 
ЗАВОДУ БУДЕ ЗАКІНЧЕНО В 

ПРИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН
Ми працюємо більшовицькими темпами, щоб 

за нечувано короткий термін— один рік в ос
новному збудувати завод, закінчивши найваж
ливіші цехи.

Не зважаючи на гостру недостачу кваліфі
кованої робочої  сили, ми в березні домоглись 
великих перемог на вирішальних ділянках бу
дівництва. Ливарський цех дав 168 відсотки 
виконання програму, ковальський— 149 відс., 
теплоелектроцентраль — 110 відс. По-більшо
вицькому, штурмуючи прориви, наша армія 
ударників невпинно зростав й уже на сьогодні 
нараховує 10 тисяч бійців. Це— 60 відсотків 
всіх робітників Тракторобуду. Разом з тим ми 
рішуче боремося з прогулами і вже досягли в 
цій боротьбі великих успіхів. Коли в січні 
прогули складали 3,8 відсотка, а вже в берез
ні ми їх  спустили до 1,4 відс. і боремось далі 
за остаточну ліквідацію прогулів.

АЛЕ МИ НА ЦЬОМУ НЕ СПИНЯЄМОСЯ.
Ми знаємо, що більшовицькі терміни вима

гають ще більшого напруження, ще більших 
перемог, щоби прискорити закінчення будів
ництва заводу.

Ось чому на бойовий заклик туляків ми 
негайно відгукнились і взяли на себе зобов'я
зання:

а) Закінчити будівництво основних цехів 
заводу, не запізнюючись 1-го липня 1931 р.

б) Оповістити набор ударників імени«518 і 
1040»з тим, щоб па 1-ше травня 85 відс. ро
бітників були ударниками. Вже на сьогодні ми 
маємо успіх— організація кілька бригад іме

В І Д П ОВ І Д А Й М О Т Р А К Т ОР ОБУ Д І В ЦЯМ
СК О Р О Ч ЕН Н Я М  ЧА С У С ІВ Б И, Д О ПОМ ОГОЮ  ВУГІЛ Ь Н О М У  
Д О Н Б А С У , Р О З П О В С Ю Д Ж ЕН Н Я М  Т Р А К Т О Р Н И Х  А К Ц ІЙ .
КОЛГОСПНИКИ, БІДНЯКИ, СЕРЕДНЯКИ УКРАЇНИ, ЧИ ВСІ ВИ З нАЄТЕ й ПАМ'ЯТАЄТЕ

Н а п е р е д о д н і  1-го т р а в н я .

ВСУПЕРЕЧ НАМАГАННЯМ
ЛЬОКАЇВ ІМПЕРІАЛІЗМУ

РОБІТНИЧІ ДЕЛЕГАЦІЇ ПОЇДУТЬ
ДО РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

Ц К  п а р т і ї  с о ц ія л ь -  

з р а д н и к ів

забороняє їхати до СРСР.
ВІДЕНЬ, 23. На підприємствах 

закінчилися вибори першотравневої 
делегації робітників, що ї дуть до 
СРСР. Обрано 11 соціяльдемократів, 
3 комуністи й 2 позапартійні. Со- 
ціяль-демократичні делегати заяви
ли, що вони не мають наміру ви
конати наказ ЦК соціяльдемокра- 
т ичної  партії, що забороняє їм  
 їхати до СРСР.

Соціяльдемократичні робітники 
надіслали до редакції «Роте Фане» 
 листа, де зазначають, що ЦК со- 
 ціяльдемократичної партії забороняє 
 соціяльдемократам ї хати до СРСР і 
 в той же час рекомендує робітни
 кам ї хати до Італії.

ЗУСТРІЧАЙМО РОБІТНИЧУ ДЕЛЕ
ГАЦІЮ.

СТОКГОЛЬМ, 23. Сьогодні виїжд
жає до СРСР на Першотравневі свя
та норвежська робітнича делегація 
в складі 30 робітників.

1-ГО ТРАВНЯ—СТРАЙК.
БЕРЛІН, 23. На багатьох заво

дах і біржах праці утворено Першо
травневі комітети й ухвалено страй
кувати в день першого травня.

У Ведінгу (пролетарський район 
Берліну) відбувся велелюдний інтер
національний мітинг, що його скли
кала «спілка друзів СРСР». Мітинг 
пройшов з великим піднесенням.

Новий склад секре- 
таріяту ВУЦВИК'у.
Президія ВУЦВК'у затвердила та

кий склад секретаріяту ВУЦВ К 'у: 
Петровський, Василенко, Горлінсь- 

ський, Поляков і Виростков.



НОРМИ К Р А Щ И Х  У Д А Р Н И К І В
ЗАКОН ДЛЯ ВСЬОГО ВИРОБНИЦТВА

УСПІШНИЙ ПЕРЕГЛЯД НОРМ І РОЗЦІНОК—ЗАПОРУКА СПРАВЖНЬОГО ГОСПРОЗРАХУНКУ,

Доповідь з красномовних чисел
Х ронометраж у нашій практиці— забута 

ділянка. Х ронометраж по суті— підой
ма піднесення продукційности праці, що від 
неї залежить виконання промфінпляну. Хроно
метраж допомагає викрити всі сховані можли
вості самого виробництва й піднести зарплатню 
робітникам.

Ціла низка заводів і фабрик Радянського 
Союзу підносять тепер питання про перегляд 
норм та розцінок. Нинішні норми застаріли, 
доба реконструкції вимагає вищих норм. Адже, 
й наш завод «Червона Зоря» поповнився но
вим обладнанням і варстатами, які дають змо
гу виробляти продукції більше й швидче.

Ми підтримуємо ін іц іятиву передових за- 
водів про перегляд норм, про зустрічні норми 
від самого робітничого колективу.

Покажемо ще один портрет. За докладного 
фотографією робітного дня слюсар Горожан
кін працює 4 хвилини, гуляв 25, працює 6 
хвилин, ходить 40. Підсумки за день скла
даються такі: працює 238 хвилин (56,67 відс.), 
ходить по заводу 123 хвилини, запізнюється 
на 38 хвилин, розмовляє 16 хвилин і  тільки 
5 хвилин витрачає на приставку собі деталів.

На цьому поки-що серія симулянтів закін
чується.

Покажемо тих, хто працює дійсно віддано 
на користь соціялістичному виробництву, 

кадри з виробничого фільму:
Плінер— слюсар— комсомолець. Працює 392 

хвилини— 93,4 відс., заточує струмент 3 хви
лини, по деталі ходить 8 хвилин, на природні 
потреби витрачав 4 хвилини, на пиття води— 
3 , на ходіння та балачки— тільки 8 хвилин.

Репалов— ковальський відділ. Працює 377 
хвилин— 88,8 відс. розмовляє та палить ци  
гарки— 30 хвилин, розпалює горн— 5 хвилин, 
на природні потреби витрачає 6 хвилин.  

Крикуненко ливарський відділ. Працює 
371 хвилину— 88,3 відс., готує роботу— 9 хви
лин, ходить по матеріали 18 хвилин, чистить 
пліти — 8 хвилин, шукає струменти 1 хвилину, 
розмозляє та гуляє 11 хвилин, дає вказівки—  
2 хвилини.

Найкраще показав себе молодий хло
пець токар Погромков. Він працює 418 
хвилин (99,52 відс ), палить цигарки та
РОЗМОВЛЯЄ— 2 ХВИЛИНИ. За визначеними нор
мами робітникові дається на різні потреби 34 
хвилини. Фактично тов . Погромков норми ТНБ 
набагато випередив.

Рівнятися треба на нього— ударника!— Нор
ми ударника— закон для всіх робітників!

Т акого змісту доповідь вислухали вперше 
на своїх зборах комсомольці комбінова

ного цеху № 1 заводу «Червона Зоря».
І. Цукерман.

Сьогодні ми хочемо навести кілька доку
ментів з фотографії робітничого дня, 

щоб наочно показати як працює ударник —  
передовик виробництва й як «працює» той, 
кому ім 'я  СИМУЛЯНТ.

Ось вони «лицарі» темпів.
Нагорний —  з ковальського відділу. Робіт

ний день— 7 годин, а фактично працює 243 
хвилини (57,85 відс.). На одержання матеріалу 
та струменту витрачає 77 хвилин, перестій 
трансміс ії 10 хвилин, ремонт варстату 90 хви
лин.

Пилипенко —  ковальський відділ. Працює 
100 хвилин, перестій трансмісій 274 хвилини, 
розмовляє 41 хвилину, шабашить перед гудком 
за 5 хвилин. 274 хвилини перестою поясню
ється тим, що Пилипенко відмовився від про
понованої йому роботи, заявивши: «Варстат 
с т о їт ь  і я  с т о ю » .

Репін — ливарський відділ. Працює 204 
хвилини, ходить та розмовляв 114 хвилин, по
чав роботу після гудка через 22 хвилини. Ви
сновок без пояснень зрозумілий.

Соціаліст ич ні норми кожному підприємству !
Зменшенню собівартости продук

ц ії на багатьох підприємствах не 
приділяють заслугованої уваги.

Виявити на скільки підприємство 
виконує показники промфінпляна в 
царині зменшення собівартости, 
можна лише маючи виконавчу 
калькуляцію.

Інкубаторний завод і  толева 
фабрика, де плянування поставлено 
дуже погано, де технічний провід 
недостатній, працюють наосліп, не 
маючи виконавчої калькуляції за 
весь перший квартал.

Коли бригада міськпрофради за
питала головного бухгальтера інку
баторного заводу з якими наслід
ками працює завод (прибутком чи 
збитком) останній щиросердо зая
вив:

—  Не знаю, бо нема виконавчої 
калькуляції.

Зменшення собівартости 
щільно пов'язане з питаннями 
продукційности праці й пра
вильністю технічного норму
вання праці. Останнє обсліду
вання технічного нормування
з  б о к у  міськпрофради
викрило н и з к у обур- 
ливо-злочинних явищ.

Толева фабрика надіслала міськ- 
профраді відомості про продук цій
ність праці за перший квартал

1931-го року. За першим зведен
ням продукц ійність праці становить 
178,5 ВІДС., за другим— 126,9 ВІДС. 
за третім— 66,8 ВІДС.(?) Директор 
фабрики не спромігся довести пре
зидії міськпрофради який з цих по
казників правильний. На цій фаб

риці норми виробляння не пере
глядалося. Норму визначили в 
200 рулонів толю без будь-якого 
технічного обліку. Щоправда, в 
лютому норми збільшили до 260 ру
лонів. По суті ї х можна довести 
до 600 рулонів на день, тоб-то 
зб ільш ити на 250 в ідс.

Промкомбінат, що м ає  тарифно
нормировочне бюро, не застосував
ніяких заходів до визначення пра
 вильних норм. 

Навколо перегляду норм треба 
мобілізувати активність робітників 
і насамперед ударників. Норми ви
робляння треба визначити, виходячи
з норм кращих ударників.

Бару. 

Негайно забезпечити перелам 
у здійсненні госпрозрахунку

постанова презид ії вц р п с .
МОСКВА, 23. Вважаючи за цілком 

неприпустиме ставлення ЦК спілок,  
особливо ЦК спілок робітників ме
талюргії, вугілля, будівельників і 
водників до виконання найважливі
ших директив партії й уряду, про 
нові умови кредитування й госпроз
рахунку, що мають винятково госпо
дарсько-політичне значення, прези
дія ВЦРПС пропонує:

ЦК спілок і радпрофам протягом 
3 ДНІВ перевірити причини затримки
від багатьох органів складання до
говорів і генеральних угод та до
могтися, щоб склали їх  у точно ви
значні від уряду строки, подавши 
господарникам потрібну допомогу в 
цій справі. 

Завкомам і виробничим нарадам 
негайно взяти під контроль складан
ня договорів між підприємствами, до
магаючись безумовного виконання 
директив про кредитну реформу й 
госпрозрахунок. Щ об допомогти зав
комам у цій роботі ЦК профспілок і

радпрофам відрядити до основних 
підприємств керівних працівників.

Фабзавкомам з 25 КВІТНЯ До 1-ГО 
травня провести на всіх підприєм
ствах загально-заводські конферен
ції робітників і на них обговорити 
доповіді про виконання на даному 
підприємстві директив уряду про 
кредитну реформу й госпрозрахунок 
та про конкретні заходи, що вжива
ють.

Профспілковим організаціям роз
г орнути на виробничих нарадах це
ху, зміни й груп опрацювання скла- 
дуваних договорів і зобов’язання, 
що виконуватимуть, забезпечивши 
спільно з госпорганами доведення 
цих зобов'язань до бригад і окремих 
робітників. Слід між підприємствами 
й цехами розгорнути соцзмагання
на краще виконання конкретних зо
бов’язань договорів.

Спілковим організаціям підтримати 
ініціятиву передових ударників– вклю- 
чити ударну бригаду до роботи в СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ НАСТУП-стр. 3.

Приймаємо виклик.
З інов'ївська Б иковська райтрійка міської 

ради прийняла виклик К овалівської рай- 
трійки на якнайскорше виконання плянів 
мобілізації коштів та в свого боку викликає 
ва соціалістичне змагання райтрійки міськ
ради на виконання всіх поточних госпо
дарчо-політичних завдань.

К.

Робітники З інпайбуду прийняли виклик 
робітників будівельників військового будів
ництва, передплатили позику п'ятирічки на 
75 відс. своєї зарплатні, внесли 10 відс. 
з арплати до ощадкаса та 15 відс. на рад
госп «Червона Зоря».

  З свого боку робітники З інпайбуду вик
ликають зробити теж саме всіх робітників 
будівельників З інов'ї вщини.

Будівельник.

Зразковий „активіст"
На транспорті «Червоної Зорі» 

розгорнулася додаткова передплата 
на позику «П'ятирічка». Робітники 
транспорту щиро відгукнулися на 
заклик заводських організацій та 
передплачують облігації позики.

Всеж треба відзначити, що деякі 
«активісти», як от т . Асауленко 
(він же кандидат на члена цехкому) 
замість допомогти комісії сприяння, 
зриває мобілізацію коштів.

Цехові організації повинні вжити 
відповідних заходів до тих, що зри
вають мобілізацію коштів, особливо: 
до таких «активістів», як Асау
ленко.

Комісія сприяння.

Перевіряймо свої 
облігації.

Неодноразово писалося про те, що 
позикодержці не перевіряють своїх 
облігацій.

Робітник механічного цеху № 1 
заводу «Червона Зоря» тов. Ваку
ленко нагадав про те, що час на
став і йому перевірити свої обліга
ції. І що сталося? Він виграв 1800 
карбованців ще в ІІІ-му тиражі в 
серпні 1930-го року по 3-ї поз. 
індустріялізації.

Цей приклад каже про те, що 
комісії сприяння мало звертають 
уваги на масову перевірку обліга
цій.

Треба ліквідувати фондову не
письменність та цікавитися всіма 
пільгами, яку дає позика.

Жодного робітника, що не пере
вірив би своїх облігацій!

Жодного робітника без позики 
«П'ятирічка за 4 роки»!

Андросов.

„ Ц е  справа не їх н я "
Ковирівське споживчо товариство 

ганебно відстає в справі виконання 
пляна мобілізації коштів другого
 кварталу. За плином протягом квар
 талу треба зібрати 3960 крб., а 
 на 20 квітня зібрано тільки 178 
 карбов., тоб-то 4,5 відс. до пляну. 
 Члени правління Бондар та 
Пухаренко відмовляються брати 
«участь у мобілізації коштів, мов
ляв, ця справа не їхня. Голова
правління т. Лебедєв, хоч оголо
сив себе ва ударника до мобілізації 
коштів, але насправді нічого не 
робить, а тільки часто їздить до 
Зінов'ївського.

Пленум Козирівської сільської 
ряди схвалив відповідну постанову 
щодо споживчого товариства, навіть 
висловив догану голові правління 
Лебедєву. Але цього замало, треба 
більш конкретних заходів вжити, 
щоб ССТ не пасло задніх, а вико
нала свій плян мобілізації коштів.

Бутівсьний.

справі переводу на госпрозрахунок 
підприємств і цехів, щоб забезпе
чити реалізацію зустрічного пром
фінпляну й максимальне ощадження 
у витрачанні матеріялів, енергії, 
устаткування, робсили й щоб поліп- 
шитити якість продукції, яку випус
кається. В зв’язку з тим, ВЦРПС 
ПРОПОНУЄ всім профспілковим орга
нізаціям провести широке пояснення
постанови уряду й завдань госпроз
рахунку.

Проведення кредитної реформи й 
госпрозрахунку профспілкові органі
зації повинні максимально викори
стати для широкої мобілізації робіт
ників на боротьбу за зміцнення тру
дової дисципліни, за мобілізації всіх 
внутрішніх ресурсів, щоб найхутчіше 
ліквідувати прориви, що утворилися 
у виконанні промфінпляну.

В КВІТНІ НЕ МЕНШ 50 %  К ВАРТАЛЬНОГО ПЛЯНУ.

Забезпечити безперебійне фінан
су вання другої  колгоспної весни

ПЕРЕМКНУТИСЯ НА БОЙОВІ ТЕМПИ МОБІЛІЗАЦІЇ КОШТІВ.

Робітничі відрахування в кишенях 
бюрократів.

Адміністрація першої радлікарні злочинно ставиться до мобілізації 
коштів, не переказує Держбанкові робітничі відрахування за позику п’я 
тирічки.

До 1 квітня треба було переказати 2800 карб., а насправді пере
казано т ільки 1362 крб. Комісія сприяння не тільки не боролася з таким 
явищем, а навпаки ще зривала роботу. Голова комісії Махно нічого не 
робить та агітує проти заощадження, проти мобілізації коштів.

Працівники 1-ї радлікарні оцінили, як слід роботу комісії сприян
ня та ухвалили розпустити її  та справу передати до РСІ.

У відповідь на такі дії опортуністів з першої радлікарні робітники 
т а службовці ухвалили відрахувати до ощадкаси 5 відс. своєї місячної 
зарплатні. А- Г.



КОНВЕЄР БЕЗЛ АДДЯ НЕ З У ПИНИВСЯ
ГАЗЕТНИЙ ВІДДІЛ ПОЧТИ ПОВИНЕН ВИПРАВИТИ СВОЇ ХИБИ.

Експедиційний апарат газетного 
відділу почти перетворився на кон
веєр безвідповідальности та без 
ладдя.

До газетного бюра щодня надхо
дить близько 50 скарг од перед
платників. Ці скарги не реєструють, 
не дають відповіді на них.

Ось ви прийшли зі скаргою. Ви 
підходите до контрольора, той над
силав вас до картотекаря, карто
текар— до експедитора, експедитор 
— до листоноші й так без краю.

Зморений передплатник перестає 
приходити на почту. Гроші з нього 
справляють своєчасно, працівники 
експедиції одержують зарплатню 
повнотою, а журнали й газети ле
жать у  шафі теж справно. При
міром 17-го квітня завідувач поч- 
тово-телеграфної контори тов. Сріб
ний виявив у шафі експедитора 
Резницького 522 нерозданих при- 
мірника різних журналів.

«Жартівники» з експедиц ії роз
в'язують «проблему омолодження». 
Сивоусі передплатники Ганнівської 
сільради дістали за м іс т ь  180 при
мірників газети «Радянське село» 

дитячу газету «На зміну», і
таких прикладів можна навести 
чимало.

Звичайний відділ почти не ін
структує систематично листонош, не 
облічує наслідків скарг передплат
ників. Над почтою в цілому ніхто 
з робітничих організацій не взяв 
шефства, бракує робітничою кон
тролю.

Цехові збори працівників зви
чайного відділу почти, розглянувши 
питання про безладдя в приставці 
газет, ухвалили порушити клопотан
ня про організацію трибунала 
для розгляду справ винуватців 
злочинної недбайливости в

справі поширення й приставки 
газет та журналів. Таких треба
судити показовим порядком.

Чимало листонош оголосили себе 
на зборах за ударників. Перед місь
кого радою знято клопотання про 
те, щоб вона зобов'язала кожного 
пожильця зазначати в подвір'ях 
своє прізвище, що полегшить при
ставку газет і журналів передплат
никам. М. Житвицький.

ПЕРЕКЛИКАЮТЬСЯ АДЖАМКА Й ГРУЗЬКЕ.
Робітники освіти Аджамки в день першої борозни ухвалили від

рахувати одноденний заробіток до фонду культурного буд івництва 
Аджамки та викликають осередки інших профспілок Аджамки наслі
дувати цей приклад. Водночас, освітяни й культсекція Аджамської 
сільради викликали грузчанський осередок спілки Робос та культсекцію 
Грузчанської сільради відрахувати одноденний заробіток до фонду куль
турного будівництва Грузького. І. Ф угель, П. Волошін.

ПОВІДОМЛЕННЯ.
НАДЗВИЧАЙНА НАРАДА ВУЗІВ-  

СЬКИХ РЕДКОЛЕГІЙ.
Сьогодні, 25 квітня, рівно об 3 

год. дня в редакції газети «Соц
наступ» скликається надзвичайну 
нараду вузівських редколегій, бри
гад «Соцнаступ» та постів «Студента 
революції».

На порядку денному питання під
готовки до «Дня преси».

Явка неодмінна та своєчасна. За 
явку відповідатимуть голови редко
легій та бригадири.

Інструктор вузівських 
редколегій.

Сьогодні 25 квітня, об 6 г. вечора 
до парткабінету неодмінно повинні 
прибути всі керівники політшкіл та 
гуртків міста.

Сьогодні 25 квітня, об 6 г. вечора 
в кабінеті партроботи МПК відбу
деться інструктивна доповідь з пи
тання проведення першотравневої 
кампанії. Всім осередкам виділити 
доповідчиків та надіслати їх до парт
кабінету.

27 квітня, об 6 год. вечора в ка
бінеті партроботи МПК відбудеться 
семінар керівників жінделегатських 
зборів. Керівники повинні прибути 
неодмінно. Секретарям партосеред
ків простежити за явкою.

Міськліт № 185 Друкарня Промкомбінату Тираж 15000 Відповідальний редактор С. СТЕЦЕНКО.

До відому усіх членів фінан
сової та промислової секцій.
25 квітня, об 6 год. вечора в міськраді 

(велика заля) відбудеться позачерговий 
об'єднаний пленум секц ій по питанню нової 
фінансової реформи.

Прибути членам та прикр іпленим до 
секції, керівникам всіх підприємств та го
ловам артілів промспілок.

25 квітня, об 12 год. дня в культ
пропі МПК (кімната 17) відбудеться 
нарада, на яку неодмінно повинні 
прибути: директори технікумів та 
інститутів, завідувачі учбовими ча
стинами, секретарі партійних, ком
сомольських осередків, голови проф
комів та студкомів та голови комі
сій по самоперевірці.

На нараді стоятиме питання про 
підсумки самоперевірки та підготов
ки міської студенської конференції. 
На цю нараду персонально повинні 
прибути т. т. Майєр. Рябуха і Шев
ченко.

27 квітня, об 10 год. ранку в будинкові 
МПК (кімната ч. 28) відбудеться засідання 
бюра секції РС І. Я вка членів та кандида
тів міськрада, прикріплених до секції, не
одмінна та своєчасна.

З б і л ь ш у й м о  т и р а ж  

„ В і с т е й " .
По Україні тепер відбувається 

місячник поширення газети «Вісти 
ВУЦВК'у». Зінов'ївська міська рада 
теж оголосила двохдекадник поши
рення цієї  газети. Кожен депутат, 
кандидат та прикріплений до місь
кої або сільської ради повинен 
стати постійним читачем органу 
уряду— «Вістей ВУЦВК'у».

Тов. Петровський спеціяльним 
листом підкреслив доконечну по
требу поширити тираж цієї газети 
й перевірити приставку ї ї. Газетне 
бюро почти не може похвалитися 
налагодженою приставкою газет. За 
це свідчить чимало скарг на погану 
приставку.

Треба підвищити тираж «Вістей» 
і забезпечити вчасну надсилку цієї 
газети передплатникові.

Робсман.
Т Е А Т Р

Перспективи літнього 
сезону.

На літні й сезон дирекція міського театру 
запросила до Зінов'ївського низку труп.

Тепер у нашому театрі відбуваються 
гастролі московського ансамблю ліліпутів. З 
7-го по 10 травня в нас перебуватиме єди
ний в СРСР московський джаз банд під ору
дою Ренського. З 23-го травня протягом 
місяця працюватиме київський єврейський 
державний театр. В ін  приїде в цілком но
вим для Зінов'ївського репертуаром, деко
раціями та оркестрою.

З 16-го червня виступатиме московський 
державний балет, що був у нас торік і  ко
ристувався з цілком заслугованого успіху.

З 25 червня вперше в З інов'ївському від
буватиму ться гастролі укра їн сько го  дер
жавного драматичного театру шев
ченківців. 

З 15 липня по 1-е вересня гастролі ук
раїнської м у з ичної комедії.

По рунах надхненцям 
«літунства».

В окружній лікарні не все до ладу з 
робітною силою. Окремі організації як ото 
асвалка переманюють звідтіль санітарів. Са
н ітари окрлікарні Б у з ь к о , А лексеєнко , 
Караум  пішли туди на роботу прямо в 
чергування. С. 

ТЕАТР
ім. ШЕВЧЕНКО 
Міської Ради.

Гастролі артистів Москоськ. 
театру «МІКРО»

Л І Л І П У Т І В
подробиці в афішах

Квитки продаються. Початок о 8  ½  г. веч.

Неділя 26 квітня.
Московського 

ансамблю «Мікро»

Денна вистава
Л І Л І П У Т І В

ціни від 30 коп. до 80 коп.
Квитки продаються. Початок о 1 год. дня.

ЗІНОВ'ЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖБА Н К У  
Й ЙОГО КОНТРАГЕНТИ

скупляють у населення мідну монет у
царського карбування

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

Держбанк—Зін. відділення. 

ЗІНОВ'ЇВ СЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛОМБАРД
оголошує, що у понеділок 4 травня ц. р. в помешканні 
ломбарду (вул. К .-Маркса, 41 пасаж) відбудеться продаж з

АВКЦІЙН0ГО ТОРГУ
прострочених застав по загальних речах.

Початої; торгів о 1 годині дня. На торги допускаються 
лише робітники та службовці —  члени спілок . Держателі 
заставних квитків мають право до початку- торгів вику

пити реч і.
Зав. міськ. ломбардом Пшегорлінський.

Загублено круглу печатку арт. 
Петр івського П.-Т ашлицької сіль 
ради М.-Вищанського району. 

Вважати недійсною.

Загублено тимчасовий парт
квиток за № 20 на ім'я Ди

мова П. О.
Вважати недійсним.

Сьогодні, 25 квітня о 6 год. вечора в театрі «Червоної 
Зорі» скликається

ПЛЕНУМ МІСЬНОІ РАДИ ТСО-АВІЯХЕМУ
на який повинні З'ЯВИТИСЯ всі голови та секретарі осе
редків Тсо-Авіяхему в купі зі своїм осередковим активом.

Міськрада Тсо-Авіяхему.

Зін о в ' ї в с ь к и й  х у д о ж н і й  Т е х н ік у м
                               ВЕСНЯНИЙ НАБІР СТУДЕНТІВ ОГОЛОШУЄ на педагогічний відділ.

Приймаються особи, що мають освіту за 7-рі чку. 
Особи, що бажають поступити до Художнього Технікуму, 

повинні подати такі документи:
1) — про освіту,
2 ) — про соцстан батьків до революції й зараз,
3) — довідка про стан здоров'я,
4) — про р ік і  місце народження,
5 ) — рекомендацію.

Навчання розпочнеться з 15 травня ц. р.
Дирекція.

Черв. Партизан ВВЕЧОРІ
24— 2 5 - 2 6

демонструється П Е Р Л И Н А  С Т Е П У
ім. Дзержинського УДЕНЬ

Сьогодні
демонструється

Л ІСОВИЙ ЗВІР
СТО РО Н Н Я  Ж ІНКА

у голов. ролі 
Салтиков

ВВЕЧОРІ

АБОНІМЕНТИ ДІЙСНІ У ВСІ ДЕРЖКІНО, 
Продаж абонементів провадиться щоденно 

у довідбюра увесь день.

Д ЕРЖКІНО УКРАЇНФІЛЬМ
„СИВАШЕЦЬ" вул. Карла Маркса.           ВВЕЧОРІ
Сьогодні

демонструється МІСТА й РОКИ
з а  уч. Б ернарда Гетцке, Мічуріна та Софьї Магарю. 

Приймаються заявки на колективне відвідування.

Попит на рабсилу
на 25 квітня.

Треба: конторників—50. 
Викликаються всі конторники,я кі 

лічаться на обліку УППР.

В І Д  М П К .
26-го квітня, об 7 год. вечора до МПК (кімната 45) повинні неод

мінно прибути такі т. т. Дмитренко, Масляников. Вербицький, Шехов
цов, Шахневіч, Козадеров, Гарін, Віхрес, Рижак, Ляпунов, Хуторянський, 
Хрустальов, Савіцький, Літвінов, Алефоров, Медведовський, Спекторов, 
Чеклов, Майєр, Земісов, Галій, Сакун, Дубовицький, Гінзбург, Старченко, 
Шевченко, Іваненко, Циганський, Вдовченко, Кулік, Троцький,, Склярев- 
ський, Липовецький, Тітков, Фінгарет, Белов, Вайсман, Мойсюк, Лапа, 
Мазуркевіч, Лущинський, Пекарський, Береславський, Мирошніченко.

Гасла до першого травня 1931 р.
(Закінчення).

15. Більшовицькими темпами со
ціялістичного будівництва, новими 
сотнями фабрик, заводів, електро
станцій, новими мільйонами колгосп
ників відповімо на підготовку інтер
венції!

16. Робітники, робітниці, пролетар
ська молодь і колгоспники! Озбро- 
ємося технічними знаннями, утвори
мо с воїх спеціялістів із людей ро
бітничої кляси, змінемо старих спе
ціялістів червоними спеціялістами!

17. За більшовицькі темпи інду- 
стріялізації, за ліквідацію куркуль
ства, як кляси, на основі суцільноі 
колективізації, за збудування фун
даменту соціялістичної економіки!

18. Виявимо більшовицький натиск, 
ленінську впертість, організованість 
у боротьбі за п’ятирічку в чотири 
роки!

19. Ми відстали технічно від пе
редових країн років на 50. Ми по
винні пробігти цю віддаль за 10 ро
ків. Хай живуть більшовицькі темпи!

20. Робітники-залізничники, зміцне- 
мо труддисципліну. За здоровий па- 
ровіз, за чіткий рух поїздів, за сто
відсоткове використання вагонного 
парку!
  21. Ударникам—передовим борцям 
за справу соціялізму,—більшовиць
кий палкий привіт! Вище прапор 
соціялістичного змагання!

22. Ганьба дезорганізаторам соція
лістичного будівництва «літунам»,
рвачам і прогульникам! Хай живе 
залізна пролетарська дисципліна на 
фабриках і заводах!

23. Госпрозрахунок— потрібна пі
дойма керувати господарством. За 
чітке рішуче проведення госпрозра
хунку! За перевірку виробництва 
карбованцем! За виконання промфін
пляну!

24. Вище прапор суцільної колек
тивізації. Ліквідуємо куркульство, як 
клясу!

25. Мільйонній армії колгоспників, 
міцній підпорі радянської влади— про
летарський привіт!

26. Робітники фабрик і заводів! 
Перенесіть досвід соціялістичного 
змагання й ударництва на колгоспні 
лани! Хай живе спілка робітників і 
трудящого селянства!

27. Весняна сівба вимагає бойових
темпів. Більшовицьким прове
денням весняної сівби, вчасним зби
ранням урожаю, забезпечимо країну 
харчами, сировиною в третьому році 
п’ятирічки.

28. Повиганяємо з радянських ор
ганів опортуністів агентів куркуля, 
помічників шкідництва. Завершимо 
перебудування рад лицем до вироб
ництва, лицем до колгоспів.

29. Комсомольці, будьте в перших 
лавах борців за виконання промфін- 
пляну, за колективізацію! За ленін
ське навчання, за підвищення ква
ліфікації, за опанування техніки!

30. Юні піонери—діти Жовтня! 
Будьте готові продовжувати й за
вершити велику справу Леніна, спра
ву світового Жовтня! Палкий привіт 
молодим будівникам соціялізму!

31. Робітники, колгоспники, бідня
ки й середняки-одноосібники! Щіль
ніше лави навколо ВКП(б)! За гене
ральну лінію партії, за перемогу 
соціялізму!

32. Кращих ударників до лав ВКП(б)! 
Кращих пролетарів, колгоспників, 
наймитів, бідняків—до лав ленінської 
партії!

33. Геть дезорганізаторів соціялі
стичного наступу, правих і «лівих» 
опортуністів! Хай живе ленінська 
єдність більшовицьких лав!

34. Комуністи й комсомольці! На 
передову лінію боротьби за вико
нання бойових завдань третього 
вирішального року п’ятирічки!

35. Під проводом ленінської партії, 
її  Центрального Комітету,—вперед 
до нових перемог! Вище прапор 
ВКП(б)—організатора Жовтневої ре
волюції!

Центральний Комітет ВКП(б).
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	Степ України веде перед.
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