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ПОСТАНОВА ЦК ВКП(Б).
1) У період соція лістичної ре

к онструкції  народнього господарства 
і потужного піднесення творчої ак - 
тивности мас величезною мірою 
зросло значення робсельк орівського 
руху як  активного провідника ге
неральної лінії п артії.

Робселькори, стаючи передовими 
ударниками в боротьбі за промфін- 
плян і колгоспно-радгоспне будів
ництво, є командири пролетарської
г ромадської думки, що намагаються 
спрямувати невичерпні сили цього 
величезного чинника на допомогу 
парті ї  й радвладі в важ кій справі 
соц іял істичного будівництва». (Ста
лі н).

Теперішній період розгорнутого 
со ціял істичного наступу ставить 
перед робселькорами нові складніші 
завдання. Коли в перший період 
розвитку робселькорівського руху 
головне завдання робселькорів схо- 
дило до викриття й виявлення 
"дрібних» хиб механізму, то в ни- 
 нішній період робселькори повинні 

зн ачно більше заглиблюватись в усі 
найважливіші питання соціяліст ич- 
ного будів н ицтва, всебічно виявля-  
 ючи хиби, а також висвітлюючи
найяскравіш і позитивні сторони до
сягнень соціялістичного будівни цтва 
на всіх його дільницях, починаючи 
з агрегатів, відділів, цехів, заводів, 
трестів і т. і н.

Робселькори стають за проводом 
партії, організаторами мас для со
ціяліст ичного будівництва, виконан
ня виробничих плянів і розгорнуто
го наступу на клясових ворогів.

2) Робселькори повинні домагати
сь найбільшої організованости й 
дисципліни, рішучого поліпшення 
якости роботи всіх ланок державно
го господарського, кооперативного
а парат ів  рішучого впровадження в 
господарський розвиток пля нових 
 засад і плянової дисципліни, даль

шого  зростання активности  й трудо
вого піднесення широких мас тру
 дящих (соцзмагання, ударництво, 

з устрічний промфінплян). Борючись 
 із хибами держ авного апарату, ви

явля ючи й плануючи бюрократичні 
перекручення, право і «ліво —  
опортуністичні викривлення л ін ії
п арт і ї , даючи рішучу відсіч кля со
вим ворогам, робселькори повинні 
п оруч цього розгортати пок аз до
сягнень і перемог соціял істичного 
будівництва на зразках к ращих п ід
приємств, к олгоспів, цехів, ударних
бригад і т. інш., робселькори по- 
винні показувати приклад тим, що
відстають і сприя т и широкому роз

гортанню обміну в ир о б н ичим досві
дом на  всьому фронті соціялістич
ного будівництва .

Робселькори повинні бути в пер
ших лавах за опанування техніки
виробництва, вперто борючись за 
кількісн і й як існі показники пром
фінпляну, за зміцнення  госпрозра
хунку і єдиноначальности, дальш ий 
розвиток соціялістичного змагання

уда рництва , використання вну т 
ріш ніх ресурсів, раціоналізація  ви
робництва, розвиток винахідництва
т . інш.
 В зв ‘я зку з цими завданнями тре- 
ба широко застосувати нові форми

масової роботи: рейди, ударні бри
гади, громадський буксир, раціона
лізаторські рахунки, переклики і т.
інш.

3) Умова дальшого піднесення 
робселькорівського руху і його успі
хів є перебудова роботи робсельк о
р ів. Робселькори не повинні в усій
своїй роботі обмежуватися загаль
ними, однорідними для всіх галузей 
промисловости завданнями, а вико
нуючи ці завдання  (боротьба з бю
рократизмом, викриття хиб, викрит
тя  хвостизму, рвацтва і т. і нш.) 
усе це конкретизувати відповідно до 
різних дільниць соціялістичного бу
дівництва, на яких вони працюють 
Наприклад робкори вугільної про
мисловости повинні боротися за ме
ханізацію видобутку, не забуваючи 
й ручного видобутку, за запровад
ження  нових кращих метод роботи, 
за перенесення  досвіду кращих ш ахт
на ті, що відстають; робкори мета- 
люргійних заводів— за цілковите й 
раціональне використання  домен та 
мартенівських печей, вчасне пода
вання і відповідне сортування руди 
і т. інш.; робкори транспорту— за 
оздоровлення паротягового парку
якість ремонту, за зміцнення пари
стої ї зди, виконання пля нів перево
зів ; робкори новобудівництв— за
вчасне закінчення будівництва мон
таж у і пуску заводів, якість будів
ництва, зменшення собівартости,
раціоназізацію й правильне викори
стання механізмів, готування кадрів 
культурне й культурно -  побутове 
обслуговування робітників; робкори 
радгоспів і МТС— за бережне став
лення до трактора та сільсько-гос
подарської машини, ліквідацію
з неособленої,  вчасну сівбу, пра
вильну організацію збирання, а та 
кож за виробничу й культурну до
помогу навколишнім колгоспам і 
селам.

Сел ькори колгоспів повинні бути 
в перш их лавах борців за соція л і
стичну організацію праці в колгос
пах, за пля нове вик ористанвя робо
чої сили, бригадну роботу, відряд
ність, розподіл прибутків на трудо
дні, передачу досвіду передових кол
госпів  тим, що відстають, соцзма
гання, ударництво, тощо. Рішуче
борючись за суцільну колективіза
цію та ліквідацію на ї ї  основі кур
кульства, я к  к л я с и — сельк ори по
винні організувати показ перемог 
колгоспів над одноосібними госпо
дарствами, викриваючи маневри кур
кульства та його агентури в особі 
правих опортуністів і «лівих» зак
рутників.

4 ) Всебічно підносячи політичну 
та га зетну підготовку робселькорів, 
доводячи кращих видатніших з них
до р івня  кваліфікованих ж урналі
стів, парторганізації та редколегії 
газет повинні, поруч цього залу
чаючи до лав робселькорів нові 
кадри передовиків робітників і к ол
госпників, розвивати досвід «Прав
ди», що цілком виправдав себе, ут
в орити бригади преси, як і є зразок 
к олективної роботи робселькорів.

Ці бригади преси аж  ніяк не по
винні, проте, ізолюватися від реш
ти маси робселькорів. Вони мають
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Закінчили ранні— перейшли на
пізні.

с .-г . артіль «Червоний Орач» (Олександрівка, Чер- 
няхівської сільради) почала сів ранніх культур 21 квіт
ня й закінчила 25 квітня об 3 год. дня. Артіль почала 
сіяти пізні культури. Робота триває по-ударному. Громад 
ське харчування налагоджено. Щодня виходить польова 
газета. Підчас обідньої перерви провадиться масово- 
культурна робота.

Комунари висунули 
зустрічний.

Комуна „Ч е рвоний Прапор” ,
Федосіївськ ої  сільради вирушила в 
поле сіяти 22  квітня.

За пляном сівба мала тривати 
13 день. Комунари висунули зу
стрічний плян в  1 1  день.

За перші три дні сівби плян за
сіву пшениці виконано на 91 відс., 
мішанки на 100 відс., ячменю на 
44 відс. та вівса ва 14,5 відс.

Робота на поле проходе з вели
ким піднесенням.

За голову комуни ЯНСОН 
Бригадир к ультфургону Логвіненко

Наслідуйте прик
лад „В іл ьної 

праці".
Кгаївська с.-г. артіль «Віль

на Праця» рапортує, що про 
тягом 5 днів закінчено сівбу 
ранніх культур і розпочали 
сіяти пізні культури. ПЛЯН
посіву ранніх культур ви
конано з перебільшенням.

Артіль, розгорнувши я к 
найбільше соцзмагання, удар
ництво обіцяє до 1 травня 
закінчити сівбу пізніх 
культур.

Артіль викликає всі кол
госпи З ІН О В 'Ї В Щ И Н И якнай
ширше розгорнути змагання, 
закінчити травневими свята
ми посів пізніх основних 
культур.

Чернявський, Чорнобри
вець Радіонов

Виділіть премію 
кращим.

Хоча бригади Козирівської с.-г. 
артілі «Комунар» викопують свої 
денні завдання з перебільшенням, 
працюють по-ударному, одначе до
сі не виділено преміювання кра
щим бригадам і ударникам. Треба 
правлінню розв'язати цю справу 
та подбати про фураж, якого мо
же не вистачить для годівлі худо
би підчас напружених робіт.

Львовський, Диденко, Хомен
ко.

Закінчили сівбу ранніх
до строку.

Комуна «Єднання»  Бережанської сіль
ради рапортує, що нею закінчено сівбу 
ранніх зернових культур за три дні проти 
встановлених пла ном шости днів. Комуна 
викликає всі артілі Зінов'ївщини закінчити 
в найкоротший строк сівбу.

Марусенко, Рибальченко.
Робітникам та службовцям 

держброварні.
РАПОРТ.

Сповіщаємо своїх шефів, що сівба ранвіх 
культур по колгоспах Іванівської сільради
проходить задовільно. Веде перед с. г. ар
тіль «Червоний хлібороб». За винятком 
«Червоного Сивашця» виход на роботу сто
відсотковий. Найближчими днями закін
чено сівбу, щоб переключитися на носів 
пізніх культур. Д. Шелестенко.

ЗЛОВЖИВАЮТЬ ДОВІДКАМИ.
В  с. г. артілі ІМ'Я Сталіна В. Ма

майської сільради деякі спритні лю
ди, як от дружини членів правління,  
деяких конюхів дістають собі від лі
карів довідки на хворість і не йдуть 
працювати. Така симуляція зле від
бивається на успішному ході весня
них робіт. Треба підтягнути симу
лянтів т а  з  р и в а ч і в  і серйоз
ніше ставитись до видами лікарських 
довідок.________ Селькор.

стати провідною ланкою всього роб
селькорівського руху. 

5) ЦК відзначає недостатн ість ке
рівництва робк орівським та сель- 
корівським рухом, особливо в нац
областя х та районах від партійних
орган ізацій і редакцій газет. Треба 
посилити конкретне керівництво роб
селькорівським рухом з погляду ди
ференціяції  його завдань, стосовно
до окремих галузей промисловости 
й сільського господарства (наради і 
зльоти робселькорів однорідних під
приємств, роботи з робселькорами 
окремих професій, обговорення  з
 робселькорами плянів роботи газет 
і т . інш.).

Партійні і професійні організації 
не приділяють належної уваги ни
зовій виробничій пресі (друковані і 
стінгазети на п ідриємствах, у це
хах, поїздах, радгоспах, МТС, і кол

госпах), дарма, що ця преса наби
рає тепер виняткової ваги.

Крім своєї ролі в боротьбі за ви
робничий плян, трудову дисциплі
ну, соція лістичне змагання низові 
газети повинні стати колективним 
робкором центральних, краєвих, об
ласних і районних газет.

ЦК зобов'язує центральні, обласні 
й районні газети систематично мі
стити огляд заводських, радгоспних 
і колгоспних стінних та друкованих
 газет, критикуючи їхні помилки, 
  показуючи ї хні досягнен н я, а також 
містячи найцінніші матеріяли на 
своїх сторінках.

6) Для керівництва робселькора
ми й низовою пресою при партко
мітетах треба утворити комісії в 
складі зав. культпропвідділу редак
тора газети, представника РСІ, про
куратури й інструктора преси, а

при культпропах найбільших райко
мів, крім того, виділити інструкто
рів преси. Профспілки, парткабіне
ти, агітатори й пропагандисти по
винні допомагати робселькорам і 
низовій пресі.

ЦК ВКП(б) пропонує редакторам 
газет поставити всерйоз готування 
і висування кращих робселькорів 
для постійної роботи в органах пре
си.

7) Доручити культпропові ЦК 
ВКП(б) систематично перевіряти ро
боту окремих газет і парторганіза- 
цій з робселькорами, а також і ви
ховання та висунення робселькорів.

8) Доручити «Правді» загальне 
керівництво робселькорівським ру
хом. Дозволити «Правді» видавати 
раз на місяць вкладку на питання 
роботи з робселькорами її низової 
преси.

МАСЛЯНИКІВКА, 25. (Телефоном).
Артіль «Спільна Праця» плян ран

ніх культур перевиконала. Треба бу
ло засіяти 102 га, а засіяли 147,5 га 
за 5½  дні.

Виконання пляну пояснюється гар
ним керівництвом польовода Бур'ян- 
ського Андрія, а також ударною ро
ботою бригади сівальщика Дудника 
Івана. Поруч гарного ставлення до 
роботи були випадки прогульництва 
як ото: Кріпакова Паша та Полякова 
Малаша.

Громадське харчування та культ- 
обслуговування організоване добре.

25 квітня допомагали колгоспникам 
шефи—кооперативний технікум.

Корсунський.
Організували— ко- 

мунки.
С.-г. артіль «Агроінтенсивник »—  

Катрановка протягом 4 ½  день за
мість визначених за пля ном 5 ви
конала своє завдання. Дві бригади 
організували комунки. Між брига
дами триває соціялістичне змагання.

Хейнсон.
В ТРАВНЕВІ ДНІ—ПРАЦЮВАТИ.

Калинівська с. г. артіль «Червоний 
Прапор» постановила в п ер ш трав
неві свята розгорнути якнайкраще 
роботу, щоб виконати пляни весняної 
сівби, й викликає всі артілі насліду
вати її приклад.

Не зважаючи на те, що артіль Во
рошилова не має тракторів, дві кінні
бригади за день посіяли 74 га й ви
готовили 18 га. Відстає артіль Снє
гова, плентається в хвості артіль 
Буденого. Машинотракторна бригада 
не виконує своїх норм. На це слід 
звернути увагу. В. В.

Травневі свята—в полі.
В  с. г. артілі ім'я X III окрпартконфе- 

ронції  в перший день сівби бригади вико
нали денне завдання з перебільшенням. Три 
бригади замість призначеннях 8 6 ,5  га  обсі
яли 89 га.

Бригади працюють по ударному й посів 
ранніх культур буде закінчено не пізніш 
29 квітня. Замість визначених за пляном 
п'яти днів за  чотири з половиною.

Травневі свята артіль працюватиме в 
полі. Бригада.

ПО УДАРНОМ У ПРАЦЮЄМО.
С. г. артіль ім'я Дем яна Бідного

по ударному розпочала й проводить 
сівбу. Між окремими колгоспниками 
проходить змагання. Сподіваємося, 
що обсіємось навіть раніш визначе
них строків.

Селькор.



Б И Т И С Я   З А   В И С О К І   Т Е М П И ,   З А  В И С О К У  Я К І С Т Ь
 ...«БЕЗ ОБЛІКУ Я К ОСТИ РОБОТИ НЕ МОЖ Е БУТИ ВІДРЯДНОЇ ПРАЦІ; ЗА ПОГАНУ, 
НЕДБАЛУ, НЕРЕТЕЛ Ь Н У РОБОТУ ТРЕБА СКИДАТИ ПРОТИ ВИЗНАЧЕНИХ РОЗЦІНОК».

(З доповіді тов. Я ковлева на VI з'їзді рад).

Боротися за якість.
Темпи весняної сівби поставили 

перед нашими артілями завдання 
поруч з к ількісними показниками 
дати й якісні. На жаль, деякі ар- 
лілі нашої Кал инівської сільради 
зовсім забувають про якісні показ
ники. Так, в артілі "Червоний  
п р а п о р » по першій і другій бри
гаді багацько роблять так званих 
«горіхів» орачі. Сівачі— дають об
сіви, а коли борони волочать, то 
тоді замазуються всі ци хиби. Зви
чайно, норми треба виконувати й 
перевиконувати , але не слід забувати 
про як ість , яка  повинна йти поруч 
з кількісними показниками.

В обліку праці по нашій артілі 
нема чіткости й ясности. Я к ість
роботи з овсім не враховують
В артілі не знають я к  заводити по 
книгах-табелях наслідки робочого 
дня.

Треба вирішальні дні весняної 
сівби перемкнути також і на бо
ротьбу за якість в роботі, а так 
само на правильний облік праці. 
Колгоспсоюз повинен у цій справі 

негайно допомогти колгоспам.
В: Вовченко.

Дають низькі показ
ники.

Трактори «Інтернаціонал», що 
працюють в Клинціиській артілі 
Х І І - Р І Ч ЧЯ Ч е р в о н о ї  а р м і ї  не да
ють висок ої я к ости в роботі. Під
час букеровки по окремих ділянках 
лишають багацько так  званих «го
ріхів», після чого навіть доводить
ся проходити ще раз букерами. На 
це слід звернути серйозну увагу, 
пам‘ят аючи, що поруч з кіль кістю 
повинна бути якість у роботі.

Бреслер.

Увага якості в роботі.
Виконуючи по-ударному свої зав

дання, бригади с. г. артілі XIII 
окрпарт к онференції Федосії ської 
сільради не зважаючи на якіс
ні показники. Єсть моменти не
правильної низкоякісної  оранки й

волочинки.
На це слід звернути увагу, в 

першу чергу бригадирам і польо- 
воду. Правлінню менш сидіти в 
канцелярії, а більше бути на 
степу.  Крапка

Облік праці —відповідальна робота.
Обліку праці треба приділити 

щонайбільшу увагу. Але в нашій 
артілі (ХIIІ ОПК) табельник Ко
вальчук Василь не веде я к слід 
 свого роботу, а завбюро праці Му

зиченко Грицько— з натура ледач
куватий— кріз пальці на це ди
виться. Взагалі Музиченко байду
жий до справи організації праці.

Кому слід— зверніть увагу.
З - к о .

Норми виконуємо  
з перебільшенням.

Негайно реагувати на викриті 
хиби.

В комуні «Червоний Прапор» пра
цюють дві засівні бригади й одна 
уборочна, між якими складено угоди 
на соціялістичне змагання.

Перед веде бригада № 1—на чолі 
з т. Воробйовим. За 24-е квітня вона 
мусила заборонувати 12 га, а спро
моглася заборонувати 1 6 . За нор
мою треба було засіяти на день 13  
га, засіяно 1 5 . Не відстає й бригада 
№ 2 на чолі з бригадиром Понома
ренком.

Роботу підточують, однак, окремі 
прикрі хиби. В наслідок поганого 
ремонту тракторів два трактори пра
цюють з великими перебоями. Не на
лагоджено обліку виконання норми 
тракторами.

День 25-го квітня був вирішальним 
у засіві твердих культур. За ініція
 тивою бригади культфургону та ос- 
 вітянина тов. Руденка на допомогу 
 комуні цього дня закликано студен
тів зоотехнікуму.

Логвіненко.

Перший рапорт бійців 
культфургонів.

 Лист з Федосії вської сільради.
  Підготовну роботу до культурного 
обслуговування бригад у полі в ко
муні «Червоний Прапор» достатньою 
 мірою не було проведено.

Польові газети не видавалося, не 
було жодного голосного читання,  
жодної бесіди.  

До комуни прибула днями бригада 
з культфургоном. Культармійці під
час обідньої перерви обслуговують 
бригади.

24-го квітня випустили польові й 
стінну газети, провели три бесіди 
про відрядну роботу в комуні, про
вели голосні читання. 

До приїзду культфургону в брига
дах мали місце самовільні відлучки 
з роботи. В наслідок культурно-роз’я
совної роботи відлучки зовсім ви
жито.

Бригада культфургону зобов’язу
ється дужче напружити свої сили 
на культурне обслуговування бійців 
соціялістичних ланів. Оголошуємо 
себе за культармійців ударного КОМ
СОМОЛЬСЬКОГО культфургону.

Логвіненко М., Січкар Л., Коче
рещенко, Зайченко, Ждаха.

Поруч з кількісними— давати якісні показники
Дати гарні кількісні показники, 

виконати навіть перевиконати норми 
—замало, коли не буде якісних по
казників виконання. Вважати норму 
виконаною можна треба вповні, коли 
роботу зроблено задовільно й коли
процес підготовки, обробітку грунту 
й самої сівби проведено за вимогами 
агрономії. Глибина оранки, волочин- 
ка, правильна сівба, економічне ви
трачання механічної й живої тягло
вої сили, мінімум поламок реманенту 
—основні елементи, з яких склада
ються якісні показники роботи.

Букеровка мілче встановленої гли
бини, витрачання більше норми по- 
сівматеріялу, розсів зерна й незаділ- 
ка його й інші моменти в роботі, 
що призводять до зниження врожай 
ности, треба попереджувати й відмі
чати з тим, щоб надалі такого не 
було.

Польоводи, бригадири, груповоди 
повинні приділити якнайсерйознішу

увагу якісним показникам у роботі, 
а правлінню колгоспа слід налаго
дити також облік якости роботи. 
Треба, щоб кожен бригадир вів як
найсерйозніший облік показчикам яко
сти, а залежно вже від якости й 
оцінювати кількісну роботу. Коли 
треба, то примушувати перероблю
вати погано зроблену, не записувати
навіть трудоднів за нікчемну роботу, 
а також застосовувати стягнення і 
навіть звільнення з даної роботи за 
навмисно погане виконання доруче
ної роботи.

Кожен бригадир повинен завести 
собі спеціяльні невеличкі щоденні 
рапортички, в яких відмічати якісне 
виконання. В рапортичках неодмінно 
слід зазначати де й на якій ділянці 
робіт погано проведена той чи інший 
процес, з яких причин, що зроблено 
й що треба зробити надалі, щоб ви
правити огріхи.

Підчас обідньої перерви бригадири

й польоводи так само, як і на кінець 
дня неодмінно повинні розгорнути, за 
допомогою польової газети, переві
рочних бригад, я кнайширше обгово
рення фактів зниження якости або 
просто поганої роботи на тих або ін
ших ділянках. На погану роботу треба 
зважати підчас обліку.

Матеріяли, що має редакція в сво
єму розпорядженні, свідчать, що по 
деяких колгоспах (Калинівська, Фе- 
досіївська, Клинцівська сільради), хо
ча й виконуються норми з перебіль
шенням, але про якість роботи зо
всім забули, від чого ефективність 
ударництва зменшується.

Виробляти норми треба не тільки 
аби їх виробити. Сіяти слід та к, щоб 
врожай був якнайбільший, щоб як
найефективніше було використано 
засоби й кошти артілі. В цьому по
лягає основна вимога другої більшо
вицької сівби.

ІМО.

Передача тракторів радгоспу «Червона Зоря».

Польова газета повинна на 
конкретних фактах показу
вати, що гальмує роботу бри
гади, або що допомагає бри
гаді розгортати ударну роботу. 
Поруч в кількісними показни
ками ставиться невід' ємною 
вимогою — боротьба бригади за 
якісні показники, за високу 
трудову дисципліну, організа
цію справжнього соціялістич
ного змагання, ударних темпів.

В цілому польові газети, що ї х 
одержує редакція, з цією роботою 
не погано справляються. Більшість 
газет, як  правило, організують 
колгоспну масу, показують ї й на 
недоліки й хиби, виявляють кон
кретних винуватців і зривачів ро
боти, відзначають кращих колгосп
ників.

Треба сказати, що перші числа 
польових газет ще не намацали як 
слід своєї роботи, немало було тех
нічних і організаційних помилок.

Газети польові перших днів були 
зроблені на— спіх і, очевидно, не 
продумано як  слід складання газети 
так перші числа газети бригади 
№ 1  Обознівської  с.-г. артілі
« Н О В И Й С В ІТ »  в своїх передових 
не спромоглися навіть сказати про 
к о н к р етн і  завдання, що стоять 
перед бригадою.

Розділ «Червоний список наших 
ударників» не заповнено. Аджеж 
коли об'являють себе ударниками, 
то очевидно є кого занести на чер
воний список.

В розділі газети № 2 «Як ми 
організували ударну працю» напи
сано: «Путем неодноразової роз'я
совчої роботи було поставлено пи
тання про значення ударництва та 
соцзмагання, що колгоспнику дано 
можливість зрозуміти завдання». 
Допис писаний не для польової га
зети, не конкретний і не зрозумі
лий. Лише один допис в цьому чис
лі газети по суті, де написано, що 
„через неправильну роботу польо
вода та бригадира було забуто к ру
мар та діжку з водою", що відби
лося на роботі бригади.

бригадира й партосередку. Дописи, 
очевидно, адресовані не для бри
гади.

Газета б ри гад и  №  3 т ієї  ж 
артілі теж повторюється вихваляє 
партосередок і слово в слово спи
сано в газети бригади № 2 як 
«правильному рук оводству парт
осередка... дано широким масам 
колгоспників можливість виконати 
плян на 1 00 відс."

Всі три числа газети напи
с а н і О Д НІЄЮ  Р УК О Ю  і писались 
для... одправки до редакції «Соція
лістичного наступу», а не для бри
гади, не для допомоги бригаді.

На шлях неправильного розумін
ня — для кого пишеться польова 
газета стала й польовка артілі 
Лаврентія (Ніканорівка) випи
савши сумлінно без малого всіх як 
один колгоспників, що працювали 
на полі та вмістивши декляративну 
заяву про то, що «артіль з ов'я 
зується якнайкраще виконати свої 
завдання», надіслала до редакції. 
Газету було підписано польоводом, 
рахівником і головою артілі. Оче
видно, товариші не зрозуміли зав
дання польової газети й думали, 
що вона пишеться не для артілі, а 
для редакції «Соціялістичний на
ступ».

Подекуди на зразок газети Лав- 
рентівської складали газету в артілі 
«Че р воний Орач» (Олександрівка), 
в артілі ІМ (Я Ш е в ч е н к а  (Перво- 
званівка) й деякі інші газети.

Висновки: п и с а т и  л и ш е  п р о
свою бригаду, мати на оці лише 
свого читача—члена бригади,
показувати конкретні факти й лю
дей, що заважають або допомагають 
роботі бригади, виявляти всі ви
робничі неполадки і т. д. Газету 
писати не в канцеляріях артілі, а 
на степу безпосередньо в бригаді, 
читати газету бригаді підчас перерв, 
звязатися редколегі з масою й вро
бити газету повноправною заповню
ючи матеріялами, що стосуються 
роботи виключно своєї бригади.

І М
СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ НАСТУП-стр. 2

Польова газета „ С оцнаступу" .

ПОЛЬОВІ ГАЗЕТИ НА ОГЛЯДІ.

Писати про свою бригаду
З цього числа газета розпочинає си

стематичний огляд побригадних польо
вих газет. Мета огляду коректувати 
роботу «польовок», дати відповідні 
вказівки, ліквідувати недоліки в 
роботі польовок і показати кращі 
польові газети. Вважаючи, що 
польова газета повинна бути орга
нічно пов'язаною з роботою даної 
бригади, редакція передусім ставить 
вимогу до всіх польових газет бути 
справжніми організаторами й поміч
никами в виконанні наданих бри
гаді бойових завдань.

Газета бригиди  №  2  тієї  ж ар
тілі не краще складена. В  розділі 
„Як ми організували ударну 
працю"  написано: „Від правиль
ного керівництва партосередку пу
тем роз'ясовчої роботи серед широ
ких мас колгоспників дано можли
вість виконати плян на 100 відс.“ 
Інші розділи газети не заповнені 
крім червоного списку, куди зане
сено лише бригадира, бо „роботу 
бригади виконано на 100 відс."  А 
деж маса? Отже, це число газети 
присвячено виключно шануванню



ЗМУСИМО РЕАГУВАТИ

5 - го травня день пролетарського друку.

УДАРНИКИ ПРЕСИ ШИКУЮТЬСЯ НА ОГЛЯД
п а р т і й н і  і п р о ф е с ій н і  організації н е  п р и д іл я ю т ь  н а л е ж н о ї  уваги низовій в и р о б 
н и ч і й  ПРЕСІ ДАРМА, Щ О  ЦЯ ПРЕСА НАБИРАЄ ТЕПЕР ВИНЯТКОВОЇ ВАГИ (з постанови ЦК ВК Л)

НА КОЖЕН РЯДОК РОБКОРІВСЬКОГО ДОПИСУ.

Робселькорівським рухом
не керують

Комбінований цех № 1 «Червоної Зорі»—це 
найвідсталіший в справі видавання стінгазет з 
усіх цехів заводу.

Комбінований № 1 нараховує в себе 1500 
робітників. Безумовно, що на весь цех випуска
ти одну стінгазету зовсім недоцільно. Отже ви
рішили видавати стінгазети по відділах цеху.

Треба відзначити цілком відверто, що стан 
стінгазет н адзвичайно кепський. За останні 6 
місяців газети виходили приблизно так:—відділ 

№ 3—чотири газети за весь час, ливарня—чотири, 
кузня—п’ять, механічний—одна й т. д.

Робкорівські бригади були організовані, але 
теж не працювали. Редколегії не збиралися й 
фактично стінгазети робить один чоловік, як це 
було в ковальському відділі.

Якже партосередок та профорганізація цеху 
керують робкорівським рухом та стінгазетами? 
Керівництва з боку заводських організацій зо
всім немає ніякого.

Ось приклад : в ковальському цесі випу
стили свіжий номер стінгазети, де було вміщено 
дописа про нерозпорядливість майстра Холявка. 
Группарторг, нікому нічого не сказавши, просто 
зірвав дописа про Холявку. На цей факт ніхто з 
цехових організацій не реагував.

На робкорівські дописи теж не реагують. В 
газеті «Сівалка» ще в листопаді минулого року 
було вміщено дописа про те, що в ремонтній бри
гаді, яка складається з 6 чоловіка, є майстер 
Кувакін, якого звільнено зовсім од роботи. Від
повіді на цей допис не маємо.

Багато разів писали про те, що на майдані 
десятки тонн метальового брухту, писали про

непотрібне устаткування, але наслідків од роб- 
корівських дописів—жодних.

Багато писали про п’яницю, антисеміта, рвача, 
прогульника Шевченка—фарбувальника. Ц е й  
Шевченка загрожував робкорові Полякову. За
гальні збори ухвалили зняти з роботи Шевченка 
та виключити його з спілки, але...Шевченко й 
д осі працює.

Фактів ігнорування більшовицької пре
си є багато. Це про дописи в друкованих 
газета х. Щодо стінгазет, то тут уже й 
балакати не доводиться. На стінгазетчиків 
дивляться, як на тих, "що їм нема чого ро
бити».

В стінгазеті було вміщено дописа про грубе 
порушення директив партії про одноначальність. 
Партосередок заходів ужив, але...не до тих, хто 
перекручував одноначальність.

Замначцеху т. Шпілевий каже робкору, що 
написав дописа в стінгазеті:—Що ви товаришу 
бузу пишете?

Критику та самокритику в нашому цесі не 
люблять.

Треба одверто сказати, що парткерівництва 
в нашому цесі робкорівським рухом немає. Проф- 
оганізація нічим не допомагає, навіть не дає нам 
технічної допомоги для видавання стінгазет.

В тому, що стінгазети в комбінованому № 1 
в занепаді безумовно винні й самі робкори, хоч 
вони про це і сигналізували.

Ми звикли називати речі їхніми власними 
іменами. Одверто треба сказати: таке ставлення 
до низової преси—до стінгазет з боку парт і 
профорганізацій є по суті правий опортунізм на 
практиці.

Помилки треба визнати й визнавши їх по 
більшовицькому виправити.

І. Цукерман.

„ Основа" мобілізує маси
В заготовному цесі довг ий час шкутильгало видання стінгазети. 

Партійний осередок мало керував роботою редколегії та робкорівської 
організації.

Цього року ми перейшли на видання щоденки й робота значно по
сунула наперед. В идано вже 88 чисел щоденки -  «Основа ». Навколо неї 
згурто вано 16 робкорів. Маємо три робкорівські бригади.

Ми розгорнули критику, не зважаючи на особи. Редколегія відразу 
після вміщення допису передає його до цехкому, партосередку або адмі
ністрації цеху на вжиття заходів.

Щ оправда, адміністрація не читає „Основи", несвоєчасно реагує на 
замітки .

До дня преси в нашому цесі організується ударна робнорівська 
бригада.  Скорик.

Пишуть і на папері 
лишається . . . 

Адміністрація к овальського цеху 
«Червоної Зорі» не реагує на за 
м ітки  що ї х містить стінгазета 
«Гнітило». Писали чимало про не
порядки в ЦПРБ, про комори, про 
терези, що стоять понад два місяці 
на першому поверсі, а т о м у  замало.

Пром...каль

коли з н а й д е т е  час?
Погано стоїть справа з стінгазе

тою гужового т ранспорту «Чер
воної Зорі». Випускають ї ї  нерегу
лярно, а тільки тоді, як  редколегія 
знайде час. Сама редколегія байду
же ставиться до роботи й не скуп
чує навколо себе маси .

Табель.

Не дозволимо байдикувати.
Редколегія стінгазети школи ФЗУ «Червоної Зорі» б'є рекорди 

бездія льности.
В ливарському та токарському цехах роботі бракувало. Коли ж 

оголосили, що преміюватимуть кращу газету, присвячену роковинам 
смерти Леніна, то спромоглися видати одне число й знову заснули.

Редколегія кузні так добре працювала, що врешті дістала в на
городу куклу. Редколегія слюсарського цеху, яку недавно преміювали, 
випустила за 4 місяці 9 чисел газети й взяла на буксир кузню.

Треба краще в зя т ися до роботи й домогтися того, щоб стінгазети 
стали дієвими носіями більшовицької критики й самокритики.

Н. Гончаренко.О БВИНУВАЧУЄМ О ГЛ У Х О 
Н ІМУ АДМ ІНІС ТР А Ц ІЮ .
Адміністрац ія  заготов

ного цеху, навіт ь, і не 
читає стінгазети. Н ія 
ких заходів до виправлен
ня огріхів, викрит их га
зетою не вживається.

  Писалося, що треба 
привести до ладу в ми
вальники, адмініст рац ія  
й пальцем не кивнула.

Треба примусит и ад
міністраторів реагувати  
на робкорівські сигнали.

В . Вексельман.

Влучні удари 
„ молотком по голові"

В механічному № 2 під штурмо
вий к вартал народилася цехова що
денна «Молотком по голов і».

Щоденк у редагують по черзі роб
к орівські бригади. Таких бригад ми 
утворили шість по шість робкорів 
у кожній.

У зв 'язку з переходом цеху на 
двохзмінну систему обслуговування, 
бригади відповідно перебудувалися 
й визначили двохзмінних бригадирів. 
Поміж змінними бригадами застосо
вано соціялістичне змагання. 

Немає такого числа щоден
ки , де б не писалося про 
героїв марнотратства, про ви
нуватців маринування вироб
ничих пропозицій. На ж ал ь ,  
відповідальні працівники цеху 
не реагують на робкорівські 
замітки.

Партійний та комсомольський 
осередки не загострили уваги на 
значенні щоденки. Виділені від парт-
осередку т. т. К о н о н е н к о  т а  М а 
з у р е н к о  не вели ніякої роботи в 
праві допомоги щ оденці.

К уч б а р сь ки й .

Ж ОДНОГО П ЕРЕСТРО Ч ЕНОГО ДН Я
ПЕРШОГО ТРАВНЯ РАПОРТУВАТИ

ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ НА ГОСПРОЗРАХУНОК.

18 угод подано на 
підпис.

МІСЦЕВА Д ЕРЖ П РО М И СЛОВІСТЬ 
ЗАВОДИТЬ КОНТРОЛЬ КАРБО

ВАНЦЕМ .
На основі генеральних угод, ук

ладених поміж республіканськими
об'єднаннями м іс ц е в а  д е р ж п р о -
мисловість розгорнула з 13-го 
 квітня укладання угод на збут 
своєї продукції й одержання
сировини.

  На нараді директорів підприємств 
промкомбінату було всебічно обго
ворено це питання. Нарада ухвали
ла розподілити підприємства на дві 
групи. Одна група (друкарня, 
швейпром, панчошна фабрика, до
бувна промисловість) підписує уго
ди самостійно. Друга група, куди
входить решта підприємств пром

 комбінату, сама угод не укладає, а 
 це робить безпосередньо промком
бінат.

За відомостями на 24 квітня по 
місцевій держпромисловості оформ
лено та надіслано на підписання
 18 У Г ОД з р івними республікансь
кими об'єднаннями та організа
ц іями.

Від Будматеріялу т а  Ук р мето
досі не одержано генеральних угод, 
що гальмує перебіг договірної кам
панії.

Одеський районний трест «Од ес- 
поліграф » сповістив друкарню 26 
квітня, що умову скласти не може 
через брак генеральної умови. Прав

ління  Укрснабу не відповіло досі 
за  надіслані дві телеграми в справі 
постачання паперу друкарні.

20  квітня виїхав до Москви
представник швейпрому на підпи
сання 9 угод безпосередньо з фаб
риками, що постачатимуть сировину 
швейпрому й панчошній фабриці.

Добувна промисловість спромогла

Учбові заклади— на госпрозрахунок.

ся лише 26 квітня підписати уго
ду з організаціями, що споживають 
ї ї  продукцію.

Закінчується у к л а д а н н я  
угод па госпрозрахунок між пром
комбінатом та підприємствами, що 
входять до його складу.

Несін.

Переведення соція лістичного гос
подарювання на госпрозрахунок— є
питання надзвичайного господарчо- 
політичного значення, сполучення 
якого з масовим рухом як  соцзма
гання та ударництво забезпечить 
виконання наших плянів як  по 
кількісних, так і по якісних по
казниках.

Проблема кадрів теж заслуговує 
на найсерйознішу увагу від пар
тійних, комсомольських та профе
сійних організацій. Від успішного 
розв'язання проблеми кадрів зале
жить і успішне розвинення н а ш их 
підприємств.

Система кредитування учбових 
закладів, що готують кадри нашій 

п ромисловості, на мою думку, треба 
також змінити та перевести їх  на 
госпрозрахунок. Така система дасть 
можливість в с т а н о в и т и  п о в н и й
облік та контролювати карбо 
ванцем виконання учбових пля
нів, особливо якісні показники 
цих пляні в.

Кожен учбовий заклад, кожна

 ударна курсова бригада студентів 
 повинні відповідати на виконання 
 своїх декадних, місячних та семе
стрових пля нів. До цього часу 
маємо часто-густо випадки, коли

Система госпрозрахунку по
винна бути стимулом в справі
ліквідування всіх неполадків у на
ших учбових закладах. Студентські 
побутові комунки, курсові ударні

окремі студенти безвідповідально 
ставляться до своїх обов'язків, на
віть роками не здають заліки, а це 
призводить до зриву учбових пля 
 нів та марнотратства державних
 коштів.

бригади повинні одержувати сти
пендії —  кредитуватися в повній 
залежності від виконання місячних 
учбових плянів.

Колодяжний.
Від редакції: вміщуючи статтю т. 

КОЛОДЯЖНОГО, редакція просить всі 
зацікавлені установи та організації, 
насамперед Держбанк та представни
ків студентських організацій подати 
свою думку в справі переведення 
учбових закладів на госпрозрахунок 
на сторінках нашої газети. СОЦІЯЛІСТИЧНИЙ НАСТУ П-стр. 5.

Поправка до виправ
дання.

Окремі організації досі не мають 
ясної уяви про нову кредитну ре
форму. Снаббаза при заводі «Чер- 
вона Зоря» лише 24-го квітня від
рядила свого представника до Хар
кова на з'ясування  низки питань, 
зв 'язаних з новою реформою.

Однак, щоб виправити свою за
барність, представник снаббази тов. 
Х ілінський  у  газеті «Соцнаступ» 
од 24-го квітня зазначив нібито 
місцева держпромисловість боїться 
підписувати угоди. Снаббаза ж му
сила скласти угоду безпосередньо з
тією організацією, якій промкомбі
нат на підставі угоди реалізує свою 
продукцію.

Як щоб снаббаза раніше з'ясува
ла це питання, то, безперечно, во
на б не спізнилася з укладання м 
угод. Л . Ц.

ЛОКАЛЬНІ УМОВИ СКЛАДЕНО.
Толева фабрика промкомбінату в 

 травня переходить на госпрозра
хунок. Уже складено локальні умо
ви з такими організаціями: Будма- 
теріялом, Укрснабом та Першозва- 
ніського сільрадою, яка постачав 
фабриці пісок.

Як недолік, треба відзначати , 
що бракує роз'я совчої роботи се
ред робітників. Доповідь про госп
розрахунок заслухали тільки на 
партзборах. Д.



КЛЯСОВИЙ ВОРОГ ПІД МАШКАРОЮ
РАДЯНСЬКОГО ПРАЦІВНИКА

СІЛЕВИЧЕЙ, Д Р АГУНСЬКИХ ТА ГЛЕЙЗЕРІВ НЕЩАДНО ГНАТИ 
ІЗ  ПРОЛЕТАРСЬКИХ ЛАВ.

РІШУЧІШЕ НА ТИСНУТИ НА ПРИВАТНИКА. 
ПОВНОТОЮ ЛІКВІДУВАТИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

На лаву підсудних куркульського 
захисника.

Гром. Драгунський посідає відповідальну посаду в робкоопові. Од- 
ного часу Драгунський навіть був завкрамницею № 11.

Все це однак не заваж ає Драгунському захищати великого спеку- 
н т а  Найгерцика, що винен державі 13000 крб. Підчас трусу вивалено в 
Драгунського на тисячі крб. золоті та срібні речі, що належать Найгер- 
цику. Щоб краще захистити спек улянта, Драгунський взяв його до себе 
на квартирю.

На лаву підсудних треба посадовити не тільки спекулянта, що зліс- 
но не сплачує своєї заборгованости державі, а й його захисника—«члена 
профспілки  Драгунського.

Правлівня міськробкоспу повинно негайно знято з роботи непман- 
ського полигача, а профспілка радторгслужбовців повинна його вигнати 
з своїх лав. Мимоходов

Хитрощі не допомогли.
Спекулянт Ко т ля р  І. Я ., який 

винен державі близько 47 0 0  крб. 
дуж е спритний. Своє майно він за
здалегідь заховав у своїх родичів 
та почував себе зовсім спок ійно.

Але все дарма. К о т л я р о в і  й о г о  
Х И Т Р О Щ І н е  Д О П О М О ГЛ И . Цінні ре
чі Котлярева, я к  сто: золоти й го
динник , срібний портсигар, 5 пудів 
борошна, ш вацьку машину, тощо бу

ло нещодавно виявлено в його доньки.
На захист спекулянта Котляра 

став гром. Г л ей зе р  Є. Ш ., який 
заявив, що це речі його, а не Кот
ляра. Цей Глейзер працює в З інов‘
ївському УППР.

Профспілка та адміністрація 
УППР повинні дати належну відсіч 
Глейзерові — непманськ ому захисни
кові. Ч -ов.

Куркульський притулок.
Кля совий ворог, почуваючи свою 

неминучу загибель, приховується, 
намагається  обдурити радянську 
владу.

Колишній поміщик Волощук  
О лек с а нд р  С аф рон ови ч  що мав
власний кінний завод та 185 дес. 
в  Добровеличковському районі, під
час революції втік  з села, купив 
собі два будинки в З інов' вському 
та  живе собі спокійнісінько.

Будинки Волощука стали за 
добрий притулок для всіх кур
кулів, як і теж утікли в села, 
не сплачуючи своєї заборго- 
ваности державі. Тут живуть 
куркулиха Кри в а  Ма л а н к а  
С іле в іч Ма р ія , Д е х тя р е н к о

Ольга, які заховали тут своє 
майно.

Від Волощука не відстає й його 
зять Сілевич Михайло—син ко
лишнього поміщика, що тепер про
шився до управління ЗРЕС'у на по
саду бухгальтера. Сілевич разом з 
Волощуком приховували курк улів 
та ї хнє майно.

Професійна організація ЗРЕС‘у 
повинна викрити справжнє лице Сі
левича вигнати його нещадно з сво
їх лав. І Сілевича і Волощука тре
ба п рит я гт и  д о с у д о в о ї  в ідпо- 
в ід а л ь но сти  та суворо покарати 
колиш ніх поміщиків— к уркульських 
приятелів.

М. Є.

Від секції праці.
Секція п раці доведе до відому всіх уставов та підприємств міста, 

що 1 та 2 травня дні—Н Е Р О Б О Ч І.
В підприємствах та ус та вовах , які перейшли на 5-т и й 6-ти денний 

як безперервний та к і перервний т иждень тривалість робітничого дня на 
передодні свята —нормальний.

В ти х же уста н о ва х, які не перейшли на 5-т и та 6-ти денний т иж 
день, робітничий день на передодні свята скорочується на 2 години.

Погод ж ено з міськпрофрадою.
Голова секції праці В іхре в .

Інспектор праці Ханів.

Внос я т ь  і ви к л и к а ю т ь .

„Бойовий першотрав- 
невий карбоване ц ь ".

Ми робітники й службовці З ін п а й б у д у  
вносимо по «бойовому першотравневому кар
бованцю» до фонду подарунків Червоній ар
мії  й викликаємо всі підприємства та  уста
нови міста наслідувати наш приклад.

Президія зборів.

З ін о в 'їв с ь к е —  Б о б р ин е ц ь.
Робітники та службовці Зінов'ївської ін

кубаторно-брудерної станції укркооптаху 
відраховують свій одноденний з аробіток в 
р озмірі 41 крб. 53  коп. на  побудування 
дирижабля  «Клим Ворошилов» викликають 
наслідувати їхній приклад Бобринецьку 
станцію.

Робітники, службовці та  інженерно-тех
н ічний персонал У к р с е л ь б у д у  одностайно 
ухвалили внести до 1-го травня  «бойовий 
першотравневий карбованець». Ми виголо
шуємо гасло: «Ж одного трудівни ка, що не 
сплатив би до 1-го травня бойового карбо
ванця».

Президія зборів.

НА ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ 
МІСЬКРАДИ.

 На засіданні президії міської ра
ди, що відбулося 23 квітня заслухали до
повідь про виконання промфінпля ну першо
го кварталу по місцевій промисловості.

Н а президії було відзначено невиконання 
промфінпляну та цілу низку неполадок, щ о
стали на заваді підприємствам місцевої про 
мисловости підчас в иконання ними пром
фінпляну. Виділено комісію, я кій доручено 
скласти резолюцію на доповідь промком
бінату.

 Д оповідь про роботу секцій
Грузчанської сільради на засіданні президії 
міської ради склав т. Ч и гр ін . Доповідь про 
роботу секції соцперебудови сільського гос
подарства склав голова К линцівської секції 
т. Г убанов.

  Президія відзначила, що секції по біль
шости сільрад не працюють, а також недо
статнє керівництво секціями сільрад з боку 
секцій міської ради.

Оргбюрі масової роботи доручено негайно 
опрацювати конкретні заходи для пожвав
лення роботи секцій сільрад.

 На цьому ж засіданні було заслу
хано і нформацію про перебіг весняної сівби 
в районі.

Секції соцперебудови сільського господар
ва міської ради доручено негайно на ходу 
виправити всі неполадки, виявлені підчас 
перших днів сіву, щоб успішно закінчити 
весняну сівбу у призначений строк .
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28 квітня 1931 року о 6 годині вечора в помешканні 
Міськради (велика заля) відбудеться

1- ша М ІС Ь К А К О Н Ф Е Р Е Н Ц ІЯ
т -в а  « Д р у з ів  А втом обілю  т а  Д оброго  

Ш ляху» ( "У кр авто д о р ").
За порядном ден ним:

1. Доповідь нро завдання т-в а Автодор.
2 . В ідчит міської оргрупи Автодор!
3. Вибори правління і ревізійної комісії.
4. Біжучі справи.

Явка делегатів обраних від осеродків Автодору неодмінна 
по виданих мандатах.

Міська оргрупа Автодору.

В В ЕЧ О РІ
27— 2 8 - 2 9

домоиотрулься В О В Ч І  С Т Е Ж К И
Ім. Дзержинського УД ЕН Ь  та В В ЕЧ О РІ

Останній день 
демонструється ЛІСОВИМ ЗВІР у голов, ролі 

Салтиков
Завтра С Т А Н Ц І Я  П У П К И Завтра

А Б О Н ІМ ЕН ТИ  Д ІЙСНІ У  ВСІ Д Е Р Ж К ІН О . 
Продаж абонементів провадиться щоденно 

у довідбюра увесь день.

Д Е Р Ж К І Н О  У К Р А І Н Ф І Л Ь М

„С И В ИШ ЕЦЬ" вул. Карда Маркса. В В ЕЧ О Р І
Сьогодні

демонструється М І С Т А  й  Р О К И
ва уч. Бернарда Гетцке, Мічуріна та Софьї Магарю. 

Приймаються заявки на колективне відвідування.

Черв. П артизан

Т Е А Т Р
ІМ. Ш ЕВ Ч ЕН К О  
Міської Р ади. 

Гастролі Московсьн. ансамблю

Л І Л І П У Т І В
26— 27— 28  квітня

нова весела комедія Б Р О Д Я Г А
ком. ва 

4 дії.
Початок о 8  ½ г. веч.Квитки продаються.

С У Д .

Справа держолійниці.
Недбайливе ставлення привело 
до того, що 300 пуд. олії замість 

експорту пішло в землю.
Дякуючи робкорівським допи
сам було викрито цю справу.

21 грудня минулого року — резервуар 
олійниці що на першій зміні було напов
нено 350  пуд. олії, яку призначалося до 
експорту.

Безпосередній догляд за резервуаром бу
ло покладено на двох відповідальних слю
сарів Го ліка та Косогорова. Але вони
не догляділи, що кран, який веде в під
вальний поверх, було відкрито й олія 
весь час переливалася з одстойки в резерв
ний бак. Там же ніхто не бачив, як цей 
бак переповнився.

На олійниці під керуванням комсомольця 
т. Ваніна—червоного інженера існує комсо
мольський пост, який повинен був доглядати 
справжній лад на виробництві. Налита олія 
на першій зміні спокійно по трубах дійшла 
до підвального поверху й току, що кран 
було відкрито, олія пішла у землю. Коли 
прийшла друга зміна робітників, то не звер
нувши уваги, як олія біжить у підвал, до
повнили бак ще 350 пудами олії, я ка та
ким же чином пішла вниз. І лише на тре
тій зміні, дякуючи двом комсомольцям, яким 
стало дивно, що протягом двох змін бак не 
має в себе олії— все викрилося. Було знято 
тривогу, зійшли вниз у підвал, де в очі 
впала така картина: олія черев резервуар 
полилася на землю й робітники по коліна 
були в олії. Замість того, щоб держава 
відвантажила на експорт 300 пудів олії, 
вартістю 2200 крб. цю олію довелося пі 
дібрати з землі та переробити її на тех
нічну.

Справу цю викрито дякуючи робкорів- 
ським дописам і прокуратура притягла до 
 відповідальности таких осіб: Лісника— ди
ректора заводу, Камінського— керівника си
ровинним склепом, Бродського— завідуючого
зливочним склепом, Ваніна—технорука, Го
ліка т а Косогорова —  відповідальних слю
сарів, Кущинського —  експедитора та кон
дуктора залізниці Бордюжого. що покрав 
20 пляшок олії.

Справу цю почали розглядати 25 квітня 
на олійниці під голуванням т. Скляревсько
го, га  громадського обвинувача т. Альпер- 
та та  захи с ник ів тт. Локтевого та Б ух
гальцевої. На суді присутні чимало робіт
ників.

М. Ж —цьний. 
(Далі буде).

Б О Р Е М О С Я  З М А Г А Н Н Я М  З А  Н О В І  К А Д Р И .
У вечірному робітничому універ

ситеті працюють бригади лектури 
й студентів над самообслідуванням 
якісного розв'я зання проблеми кад
рів, застосування діялектики в ви- 
кладенній перебігу соціялістичного 
змагання та ударництва.

Бригади виявили механістичні 
відтінки в роботі окремих лекторів, 
а також консервативне ставлення 
до переходу та активні методи ви
кладання.

Визначено певну форму обліку

соцзмагання , за якою щодня висвіт
люється ефект змагання. Реорганізо
вано факультетські комісії, до яких 
тепер входять бригадири всіх ланок 
кожного відділу.

На останньому пленумі студкому 
організовано штурмовий пост з лік
відації прогулів без поважних при
чин. Цю ініціятиву висунув перший 
електротехнічний курс.

Соціялістичне змагання в робіт
ничому університеті підноситься на 
вищий щабель.

Смілянський.

П О В І Д О М Л Е Н Н Я .
Сьогодні, об 6 год. вечора в кабі

неті партроботи МПК відбудуться 
заняття семінару керівників жінде
легатських зборів. Секретарям осе
редків простежити за своєчасною 
явкою.

27 квітня, об 7 год. 30 хв. вечора 
до профради (заля засідань) повинні 
прибути всі ГОЛОСИ КОМІСІЙ ПО ПРОВЕ- 
денню п ерш отравневих свят.

27 квітня, об 7 год. 30 хв. вечора 
в центральній бібліотеці — вечірка 
технічної книжки. Вхід вільний.

27 квітня, об 4 год. дня в міськ- 
профраді (заля засідань) відбудеться 
надзвичайна нарада, на яку повинні 
неодмінно прибути голови та члени 
всіх Ф ЗМК міста,  а також поза
штатні інструктори профради.

27 квітня, об 10 годині ранку відбу
деться термінова нарада в справі 
складання умов. Повинні прибути 
представники райспілки, міськроб- 
коопу та червонозорівського роб- 
коопу, Швейпрому, трикотажного 
виробництва, промспілки, «Допомо
ги», райкоопінспілки та інших про
мислових підприємств.

Секція постачання міськради

28 квітня, об 7 год. вечора в клюбі 
промкооперації відбудеться друга ін
тернаціональна конференція комсо
молу та робітничої молоді. Модус 
представництва 1:5.

Всі секретарі осередків повинні 
прибути за одержанням мандатів до 
МК ЛКСМУ 27 квітня та забезпе
чити явку делегатів на конференцію.

28 квітня, об 10 год. ранку відбу
деться засідання парттрійки Зінов'їв
ської МКК у складі: членів парт- 
трійки-т.т. Земісова, Лівертовського, 
Полякова, партзасідателівї

. На засі
дання повинні прибути т. тт. Іщенко 
Андрій Компаніївка, Добровольський, 
Розенштейн—друкарня, Паньковсь- 
кий —міськрада, Сементовська—нар- 
харч, Шприкевич—горілчаний завод, 
Белаковський—технікум комосвіти. 
Обов’язкова явка всіх секретарів 
зазначених партосередків.

        Голова парттрійки Земісов.

Д О ВІДОМА ВСІХ З АВКЛЮБІВ 
ТА ЧЕРВОНИХ КУТКІВ.

Секція наросвіти повідомляє, що 
на всі художні вистави, концерти й 
взагалі на всілякі вистави підчас 
проведення першотравневих свят 
треба мати від політосвіти окремий

дозвіл. В разі, коли буде виявлено, 
що вистави провадились без окремої 
візи з боку політосвіти, винних у 
цьому притягатимуть до відповідаль
ности. Дозвіл на вистави дається в 
секції наросвіти (міскрада, 2 поверх, 
кімн. 28) щоденно з 10 год. ранку до 
2 год. дня.

Голова секції наросвіти Майер.

Н а підставі постанови РНК їй колегії Н КЗС та розпоряд
ження правління Укрсількоопцентру, 

0б‘єднанне засідання: —  Правління, Контрольної Ради 
та Ревізкомісії Зінов'ївського Колгоспсоюзу 24 квітня ц.р.
ухвалило: в и д іл и т и  з Колгоспсоюзу —функції по 

збуту й постачанню колгоспів й одноосібників та 
ОРГАН ІЗ УВАТИ Зінов'ївську КООП ЕРРАТИВНУ 

КОНТОРУ "ЗІНКООПКОНТОР У"
я ка розпочала свою діяльність в 25 квітня 1 931 року. 

Контора міститься в помешканні Колгоспсоюзу по вулиці 
Карла Маркса буд. № 35, телефони зав. конторою №  159 

загальний № 59.
Правління Колгоспсоюзу— Дмитренко.

Зав. конторой—КОЛІСНИК.

П Р О Д А ЕТ С Я чулочная машина трикотажного 
типа (не круглая) № 1 0 ,  чистый

додановский улей, книги для медиков, фото-апарат. 
Ул. К.-Маркса №  3, Чистякова, от 9 —12 дня.

Зінов'ївськ. філія Держбанку
оголошує, що 28 квітня о 18 год. вечора в помеш канні 

червоного кутку Держбанку
скликається нарада головбухів та плано

виків всіх госпорганізацій нашого міста
для техничної проробки питань про нові поправки до 

кредитової реформи.
Зін. філія Держбанку.

Ф ІН. БЮДЖЕТ. СЕКЦІЯ МІСЬКРАДИ
повідомляє, що 28-го квітня 1931 року з 12 год. дня в 
авкційній камери міськради (вул. Гоголя, проти пошти у
дворі) від

будуться
які вилучені у неплатників ва ріжні державні податки.

Фінсекція міськради.

ПРИЛЮДНІ Т ОРГИ на ріжні 
речі,
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	ЦІНА

	КОП.

	ПІДЧАС СІВБИ ЗАВЕРШІМО СУЦІЛЬНУ КОЛЕКТИВІЗАЦІЮ,



	БИТИСЯ  ЗА  ВИСОКІ  ТЕМПИ,  ЗА ВИСОКУ ЯКІСТЬ

	 ...«БЕЗ ОБЛІКУ ЯКОСТИ РОБОТИ НЕ МОЖЕ БУТИ ВІДРЯДНОЇ ПРАЦІ; ЗА ПОГАНУ, НЕДБАЛУ, НЕРЕТЕЛЬНУ РОБОТУ ТРЕБА СКИДАТИ ПРОТИ ВИЗНАЧЕНИХ РОЗЦІНОК».

	Боротися за якість.

	роботи зовсім не враховують

	Дають низькі показники.

	Бреслер.

	Норми виконуємо  з перебільшенням.

	Негайно реагувати на викриті хиби.

	свою бригаду, мати на оці лише свого читача—члена бригади,

	Писати про свою бригаду

	ЗМУСИМО РЕАГУВАТИ


	УДАРНИКИ ПРЕСИ ШИКУЮТЬСЯ НА ОГЛЯД

	Робселькорівським рухом

	не керують

	„Основа" мобілізує маси

	Пишуть і на папері лишається . . . 

	Не дозволимо байдикувати.

	Влучні удари „молотком по голові"


	ЖОДНОГО ПЕРЕСТРОЧЕНОГО ДНЯ

	18 угод подано на підпис.

	Учбові заклади—на госпрозрахунок.


	КЛЯСОВИЙ ВОРОГ ПІД МАШКАРОЮ

	РАДЯНСЬКОГО ПРАЦІВНИКА

	На лаву підсудних куркульського захисника.

	Куркульський притулок.

	ЛІСОВИМ ЗВІР

	ТЕАТР

	ЛІЛІПУТІВ

	Справа держолійниці.


	БОРЕМОСЯ ЗМАГАННЯМ ЗА НОВІ КАДРИ.

	ПОВІДОМЛЕННЯ.

	ПРОДАЕТСЯ

	Зінов'ївськ. філія Держбанку

	ПРИЛЮДНІ ТОРГИ





