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Людина праці— г осподар країни
      Мин ув 21 рік з того часу, 
коли Надзвичайний VIII з ’їзд 
Рад прийняв нову Конституцію 
Союзу РСР— першої в світі 
соціалістичної держави робітни
ків  і селян. Цю незабутню 
історичну дату трудящі нашої 
республіки відзначають в зна
менні дні підготовки до 40-річчя 
Радянської влади на Україні, 
що надає традиційному святу 
особливо глибокого змісту.

Радянські люди з гордістю 
оглядають свій славний, героїч
ний ш лях, пройдений під ке
рівництвом Комуністичної пар
тії в братній сім’ї народів 
СРСР, законно пишаються 
своїми здобутками й завоюван
нями, законодавчо закріплени
ми у Великій Хартії соціалізму 
і справжнього народовладдя.

Відомо, якою відсталою була 
наша країна, коли нею заправ
ляли рябушинські, н обелі, те
рещенк и, яким безправним і 
знедоленим був тоді трудовий 
народ. Це ж  про нього Т . Г. 
Ш евченко писав: «Чорніше чор
ної землі блукають люди...»

А нині Радянський Союз 
справедливо називають «кра
їною «Аврори» і ракети». Вду
майтесь в ці слова! Вони н е
мов визначають грані пройде
ного 40-річчя. Весна людства 
почалась під грім на Неві,
я кий могутньою хвилею доко
тивсь і до Дніпра. Сорокаріччю 
Великого Ж овтня присвячено 
запуск штучних супутників 
Землі. Цей подвиг радянської 
науки  й техніки ще раз всьому 
світові продемонстрував велич 
історичних звершень, здійсне
них в СРСР.

Для українського народу, 
я к і для всіх народів нашої 
Батьківщини, головним підсум
ком Великої Ж овтневої соціа
лістичної революції є перемо
га соціалізму в СРСР. Зігріта 
палкою любов’ю і щедрою допо
могою всіх радянських респуб
лік-сестер, Україна за історич
но короткий строк перетвори
лась у могутню суверенну інду
стріально-колгоспну державу з 
передовою соціалістичною куль
турою. Збулись віщі слова без
смертного Леніна про те, що 
«коли українська перемога ро
бітників і селян піде поряд із 
зміцненням влади в Росії і з 
її  успіхами, тоді соціалістична 
пролетарська Україна не тіль
ки переможе, але й буде н епере
можна !» Велика правда цих

ленінських слів підтверджена 
всім життям українського на
роду, всім х одом його бороть
би і перемог на численних 
воєнних фронтах, в боротьбі 
проти троцькістів, бухарінців, 
буржуазних націоналістів, під
тверджена всією історією со
ціалістичного будівництва.

Знаючи насущні потреби 
народу, Комуністична партія 
все робить для того, щоб най
повніше їх  задовольнити, пов
сякденно дбає про охорону 
прав громадян, гарантованих 
Радянською Конституцією. Рі
шення XX з 'їзду  КПРС прой
няті піклуванням про повне і 
безумовне дотримання ленін
ських норм нашого громадського 
життя, про ще ширшу участь 
трудящих в управлінні держа
вою.

День Конституції народи 
СРСР відзначають в умовах 
дальшого розквіту радянського 
демократизму. В дусі лен ін
ської національної політики 
Комуністичної партії розширю
ються права і компетенція 
союзних республік. Передача в 
їх відання тисяч підприємств, 
перебудова управління про
мисловістю та будівництвом, змі
на порядку планування—все це 
сприяє розгортанню народної 
ініціативи в боротьбі за ство
рення виробничої бази кому
нізму, за піднесення матері
ального добробуту і культур
ного рівня ж иття трудящих.

Радянська держава виступає 
як могутній оплот миру, де
мократії і соціалізму. Вона по
дає благородний приклад всім 
людям доброї волі в боротьбі 
за мир і дружбу між народами. 
Її миролюбна зовнішня політи
ка знайшла своє нове, яскра
ве виявлення в документах 
ювілейної сесії Верховної Ра
ди СРСР, яка  напередодні 
40-річчя Великого Ж овтня під
била величні підсумки побудо
ви соціалізму в СРСР і нак
реслила перспективи нашого 
дальшого руху вперед.

Суть демократії, підкреслю
валось на сесії, не в формаль
них ознаках, а в тому, чи ви
ражає на ділі політична влада 
волю і корінні інтереси  біль
шості народу, інтереси трудя
щих. І тому головним законом 
діяльності Радянської влади є 
принцип: все для розквіту 
здібностей і талантів людини, 
все для щастя людини!

У райкомі КП України та райвиконкомі
3 5 по 15 грудня постановою бюро райкому КП України та 

райвиконкому в районі оголошено декадник по вивозці гною і 
перегною на поля. Дирекції МТС та правління колгоспів зо
бов’язано поставити необхідну кількість тракторів, весь гужо
вий і автотранспорт колгоспів на вивозку гною з тим, щоб до 
15 грудня вивезти весь наявний гній на поле.

Довести завдання по вивозці добрив к о ж ній тра кторній 
бригаді, трактористові. Перегній вивозити на площі під цукро
вий буряк, картоплю і кукурудзу, де складати його в кагати.

Партійні організації колгоспів і МТС зобов’язано широ
ко розгорнути змагання серед колгоспників і механізаторів, які 
працюють на вивозці гною.

Про святкування сорокаріччя 
Української Радянської Соціалістичної Республіки
Двадцять п ’ятого грудня  

1957 року минає сорокаріччя 
Української Радянської Соціа
лістичної Республіки. В зв’я з 
ку з цим Центральний Комітет 
Комуністичної партії України 
прийняв постанову «Про святку
вання сорокаріччя Українсь
кої Радянської Соціалістичної 
Республіки ».

Цей славшій ювілей, гово
риться в постанові, відзнача
ється в умовах небаченого по
літичного і трудового піднесен
ня трудящих України, викли
каного святкуванням сорокових 
роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, яка 
відкрила нову еру — еру тор
жества соціалізму і комунізму.

Український народ пройшов 
разом з російським та іншими 
народами наш ої країни довгий 
і славний ш лях революційної 
боротьби. Він пишається тим, 
що першим слідом за російсь
кими братами повалив владу 
капіталістів та поміщиків , вста
новив диктатуру пролетаріату. 
Своєю самовідданою боротьбою 
за ліквідацію буржуазно-помі
щицького ладу робітничий клас 
і найбідніше селянство Украї
н и внесли величезний вклад у 
справу перемоги пролетарської 
революції в усій країні.

У складних умовах класової 
боротьби 2 4 — 25 (11— 1 2) груд
ня 1917 року в Харкові відбув
ся І Всеукраїнський з ’їзд 
Рад. Виражаючи заповітні ду
ми і прагнення мільйонних мас 
українського народу, історич
ний з ’їзд робітничих, селянсь
ких і солдатських депутатів 
проголосив Україну республі
кою Рад. З ’їзд обрав Центра
льний В иконавчий Комітет, 
який утворив перший Радян
ський українськи й уряд—На
родний Секретаріат.

Проголосивши Радянську вла
ду, трудящі України під керів
ництвом більшовицької партії 
піднялись на захист своєї 
справді народної влади від 
контрреволюційних сил і при 
підтримці братніх народів 8 
лютого (26 січня) 1918 року 
вигнали з Києва контрреволю
ційну Центральну раду, яка 
захищала інтереси капіталістів, 
поміщиків і куркульства.

Перемога соціалістичної рево
люції докорінно змінила історич
ну долю українського н ароду і 
дальший ш лях його національ
ного розвитку. Вперше в своїй 
історії українськи й народ здо
був державність і став повно
владним господарем своєї долі.

Завдяки Радянській владі, 
керівництву Комуністичної пар
тії стало можливим здійснення 
споконвічних прагнень і спо
дівань народних мас про воз
з ’єднання всіх українських зе
мель в єдин ій Українській дер
жаві. Нині Радянська Україна 
є однією з найбільших держав 
Європи з населенням понад 
42 млн. чоловік. На основі пе
ретворення в життя ленінсько
го плану соціалістичної інду
стріалізації країни і колективі
зації сільського господарства,
п ереборюючи труднощі, укра
їнський народ з братерською 
допомогою народів СРСР, пере
творив Україну в передову мо
гутню індустріально-колгоспну 
державу. Український народ, 
разом з іншими народами Ра
дянського Союзу, як  в роки

революції і громадянської вій
н и ,  на всіх ета пах соціалістич
ного будівництва, так і у вог
ні суворих випробувань Вели
кої Вітчизняної війни виявив 
мужність, героїзм, доблесть і 
неперевершену моральну стій
кість. Він вписав нову славну 
сторінку в свою історію, вніс
ши величезний вклад у справу 
перемоги над фашизмом, про
демонструвавши непохитну вір
ність великим ідеям ленінізму, 
відданість Комуністичній партії 
і соціалістичній Батьківщин і.

У післявоєнний період ра
дянський народ швидко лікві
дував надзвичайно тяж кі нас
лідки війни і добився нових 
видатних успіхів у розвитку 
економіки і культури, в підне
сенні добробуту трудящих.

Це яскраво видно на при
кладі України. Загальний об
сяг промислової продукції Ук
раїнської РСР в 1956 році 
збільшився у 18 раз порівняно 
з 1913 роком. Україна вироб
ляє тепер чавуну, сталі, про
кату і вугілля в 4 — 5 раз біль
ше, ніж уся царська Росія в 
1913 році.

Небаченими темпами зростає 
в республіці виробництво елек
троенергії: в 1957 році елек
тростанції вироблять 40 міль
ярдів кіловат-годин електро
енергії, або в 73 рази більше, 
ніж вироблялось у 1913 році. 
За роки Радянської влади на 
Україні виникли цілком нові 
галузі промисловості— кольоро
ва металургія, верстатобудува
ння, тракторобудування, хімі
чне, енергетичне і гірничоруд
не машинобудування, газова 
промисловість, виросли н ові 
промислові центри.
    Могутній розвиток промисло

вості, і насамп еред важкої ін
дустрії, створив умови для тех
нічного переозброєння всього 
народного господарства, в то
му числі сільського господар
ства. Ленін мріяв про 100 ти
сяч тракторів для всієї Радян
ської країни. Тепер тільки на 
полях Радянської України пра
цює понад 237 тисяч тракторів 
(у переводі на 15-сильні), по
над 75 тисяч різних комбайнів, 
сотні тисяч інш их сільського
сподарських машин. В респуб
ліці є 15 ,1  тисяч к олгоспів, 
798 радгоспів, 1397 МТС. Рік 
у рік підвищується рівень сіль
ськогосподарського виробницт
ва, зміцнюється громадське 
господарство колгоспів. Респуб
ліка в цьому році достроково 
виконала державний план хлі
бозаготівель. Державі здано і 
продано хліба на 142 мільйо
ни пудів більше, ніж  у мину
лому році. Основної продоволь
чої культури— пшениці надій
шло понад 348 мільйонів пу
дів. Валовий збір цукрових 
буряків становить 262 мільйо
ни центнерів, з я ких буде ви
роблено понад 200 мільйонів 
пудів цукру. Значно зросло ви
робництво продуктів тваринни
цтва, За 10 місяців цього ро
ку  колгоспи і радгоспи респуб
л іки виробили м’яса 973,9 
тисяч тонн, або на 287,7 ти
сяч тонн більше, і молока ви
робили 5 мільйонів 851 тис. 
тонн, або на 839 тис.  тонн 
більше, ніж  за відповідний пе
ріод минулого року. Республі
ка достроково виконала також 
державні плани заготівель і

закупок м ’яса, молока та ін
ших продуктів тваринництва.

Борючись за здійснення пла
нів, розроблених Комуністичною 
партією но крутому піднесен
ню сільськ ого господарства, спи
раючись на могутню силу ко л
госпного ладу і великі переваги 
великого громадського соціаліс
тичного сільського господар
ства, колгоспники, робітни ки 
МТС і радгоспів республіки, як 
і всього Радянського Союзу, 
добились великих усп іхів, які 
створили реальну можливість 
нашій країн і в найближчі ро
ки наздогнати США по вироб
ництву м ’яса, молока і масла 
на душу населення.

За роки Радянської влади 
на Україні докорінно зміни
лись робітничий клас і селян
ство. Виросла нова, справді на
родна інтелігенція, створено 
численні кадри висококваліфі
кованих спеціалістів усіх га
лузей господарства, техніки, 
науки, культури. На Україні, 
де до революції понад 75 про
центів населення було непись
менним, тепер здійснено зага
льн у  семирічку, а у великих 
містах — десятирічну освіту. 
Створено широку сітку вищих 
і середніх спеціальних учбо
вих закладів. На ж ивотворній 
основі марксизму - ленінізму 
пишно розквітла соціалістична 
змістом і національна формою 
культура українського народу. 
Серйозних успіхів досягли ук 
раїнська радянська література 
і мистецтво. На основі плано
мірного розвитку соціалістич
ного народного господарства Ра
дянського Союзу неухильно 
зростає добробут народу.

Неухильно зростає роль Ук
раїнської Радянської Соціаліс
тичної Республіки на міжнарод
ній арені.

Натхненником і організатором 
всесвітньоісторичних перемог 
українського народу, як і всіх 
народів нашої великої соціаліс
тичної Вітчизни, є славна Ко
муністична партія Радянського 
Союзу, створена і вихована ве
ликим Леніним. Велика роль 
на протязі всієї історії Радян
ської У країни належить Кому
ністичній партії України— скла
довій і невід’ємній частині 
КПРС. Комуністична партія Ук
раїни, с творена на основі біль
шовицьки х організацій в липні 
1918 року, перетвори лася в
один з найбільш их загонів 
КПРС, щ о налічує тепер у сво
їх рядах більше мільйона чо
ловік. Я к і вся КПРС, Кому
ністична партія України зроста
ла і м уж ніла в боротьбі з мен
ш овиками, есерами, троцькіста
ми , бухарінцями, буржуазними 
націоналістами та іншими во
рогами комунізму.

Радянська Україна, вступа
ючи в своє п 'яте  десятиріччя 
в братній сім’ї народів СРСР, 
сповнена ж иттєвих сил і неви
черпної творчої енергії. Віль
ний і щасли вий український 
народ і далі свято оберігатиме 
великі завоювання Ж овтня, без
устан но зміцнюватиме союз ро
бітничого класу і селянства, 
високо триматиме прапор про
лета рського інтернаціоналізму, 
як зіницю ока берегтиме друж
бу з російським і  всіма  народа
ми СРСР.

(Закінчення на 2-й стор.).
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У районі, з яким ми змагаємось

Ось як полегшується 
праця д о я р ок!

Праця доярок, як  відомо, не
легка. Для того, щоб вручну 
надоїти один літр молока, тре
ба стиснути дійку майже сто 
разів. А за день, якщо за дояр
кою закріплено десять корів і 
кожна дає в середньому п о де
сять літрів молока, доводиться 
стиснути і розтиснути рук  щось 
десять тисяч разів.

Полегшити  працю доярок—
невідкладне завдання, обов’я 
зок керівників колгоспів і ме
ханізаторів. Як це можна зро
бити, показує досвід колгоспів 
і МТС Олександрівського ра
йону.

Торік в районі було два до
їльних агрегати, але їх  не ви
користовували. Спробували бу
ло доїти ними, та справа чомусь 
не ладилася, і апарати опини
лися в коморах.

— Не годяться,—такий був 
загальний вирок.

Навесні секретар райкому 
партії т. Білостоцький побував 
з делегацією області в колгос
пах Б аш кирії, з якою змагаєть
ся Кіровоградщина . І там він 
переконався, що доїльні маши
ни стають тваринникам у вели
кій пригоді.

Повернувшись, Т. Б ілостоць
кий вирішив зрушити цю спра
ву в районі. Почали з колгоспу 
імені Крупської. Бригада МТС 
імені Петровського змонтувала
тут трубопроводи , встановила 
електродвигун, а в запас, на 
випадок перебоїв в подачі елек
трики. і бензиновий двигун 
ЗІД-4,5. Старший механік МТС 
Іван Іванович Сукач першим 
почав тут доїти корів машиною. 
Три дні він знайомив доярок з 
технікою і п оказував, як доїти. 
Разом з доярками вчився і за
відуючий фермою Григорій Ку
ценко.

Спочатку, поки доярки освою
вали машини, навантаження для 
них залишалося старе—по 10 — 
12 корів. Але вже в кінці пер
шого місяця, коли кож на нав
чилася працювати з двома від
рами, вони могли обслуговувати
по 18 — 20 тварин. Комсомолка 
Марія Ш пильова користується 
двома відрами і доїть 20 корів; 
вона за десять місяців надоїла 
більш як по чотири тисячі літ
рів молока від корови . Доярка 
Параска Свик працює навіть з 
трьома відрами і обслуговує 33 
тварини. Таким чином, шість 
доярок доять тут 160 корів.

Коли в к олгоспі імені Круп
ської добре освоїли нову тех
ніку, райком партії скликав 
тут семінар директорів МТС, ме
ханіків, голів колгоспів і заві
дуючих фермами.

Після цього по всіх колгос
пах району стали по-справжньо
му братися за механізацію до
їння. За  короткий час придба
ли 24 доїльних агрегати.

Про святкування сорокаріччя 
Української Радянської Соціалістичної Республіки

(Закінчення).

Центральний Комітет Кому
ністичної партії України пос
тановив 25 грудня 1957 року— 
день сорокаріччя Української 
Радянської Соціалістичної Рес
публіки відзначити як  велике 
національне свято українсько
го народу. Підготовку до юві
лею Радянської України про
вести під знаком дальшої мо
білізації трудящих на успішне 
перетворенн я в ж иття історич
них рішень XХ з ’їзду КПРС, 
на п ідвищення політичної і 
трудової активності мас, на 
дальше розгортання соціалістич
ного змагання, викликаного 
святкуванням сорокаріччя Ве
ликої Жовтневої соціалістичної
революції і Зверненням Верхов
ної Ради СРСР до народів Ра
дянського Союзу.

Центральний Комітет КП Ук
раїни зобов'язав обкоми, міськ
коми, райкоми КП України і 
первинні партійні організації 
розгорнути до 40-річчя Укра
їнської РСР пропагандистську

та масово-політичну роботу се
ред населення республіки.

Центральний Комітет КП Ук
раїни рекомендував провести 
на підприємствах, у колгоспах, 
установах, військових частинах 
і вищих учбових закладах уро
чисті збори трудящих разом з 
партійними, профспілковими, 
комсомольськими та інш ими 
громадськими організаціями з 
запрошенням учасників вста
новлення Радянської влади на 
Україні і громадянської війни, 
організувати зустрічі з учасни
ками боротьби за встановлення 
Радянської влади на Україні, 
з старими комуністами, з парти
занами, героями Великої Віт
чизняної війни, з передовиками 
промисловості, сільського гос
подарства, діячами н ауки, лі
тератури і мистецтва.

В будинках і палацах куль
тури, клубах, кінотеатрах, біб
ліотеках, музеях та інших ку
льтурно-освітніх закладах ор
ганізувати виставки, фотовітри
ни , монтажі, стенди і добірки

XI районна партійна конференція
30 листопада відбулася XI районна партійна конференція, 

на якій було обрано новий склад райкому КП У країни та 
ревізійну комісію.

Члени райкому КП України
Агафінець В. І. 
Алейніков О. К. 
Арапова М. І. 
Афанасьєв П. П. 
Байбороша С. Ф. 
Безвушко Г. А. 
Бєлінський В. Д 
Болгарин С. Д. 
Вижул М. М. 
Врадій М. М. 
Гидулянов П. Л. 
Гордейко М. С. 
Гуц Г. Є.
Данілов Г. І. 
Жиленко М. Д. 
Кваша Л. І. 
Клименко М. Г. 
Конельський А. І. 
Корлюк С. М.

Кумпан П. Г. 
Кучеренко Л. Т. 
Опальченко Т. О. 
Поповиченко В. П. 
Присяжний 3 . С.  
Сакара І. П. 
Семенова М. А. 
Сердюк В. Й. 
Сільвестренко З . Т. 
Соколовський X. С. 
Сокур К. Я. 
Стасишін Г. О. 
Стоян П. О. 
Ткаченко Ф. М. 
Шарпінський Г. П. 
Шумейко М. А. 
Шитіков Ф. А. 
Юпашевський П. В.

Кандидати в члени райкому КП України
Заватій М. І.
Ігнатов І. О. 
Калиновський В. П. 
Самченко А. П. 
Стукачова К. М.

Таран М. Ф. 
Тітенков І. А. 
Хитрий О. В. 
Шаповалов І. Я.

Ревізійна комісія
Громов І. С. 
Деркач Н. Г. 
Лопатенко Г. В.

Черевата Ф. О. 

Шаповалов Т. Б.

Організаційний пленум 
райкому КП України

Відбувся організаційний пле
нум райкому КП України , на 
якому першим секретарем рай
кому обрано тов. Присяжно
го З. С., другим— тов. Безвуш
ка Г. А., секретарем райкому 
— тов. Кучеренка Л. Т.

Пленум обрав бюро райкому 
партії в складі тт. Присяжно
го З . С., Б езвуш ка Г. А., Ку
черенка Л. Т., Кумпана П . Г., 
Болгарина С. Д., Соколовсько
го Х. С., Ткаченка Ф. М.

Пленум затвердив завідую
чим організаційним відділом 
райкому КП У країни С. Д. Бол
гарина, завідуючим відділом 
пропаганди і агітац ії— П. В. 
Юпашевського, редактором ра
йонної газети «Ленінець» Х. С. 
Соколовського.

На засіданні ревізійної ко
місії головою комісії обрано 
І. С. Громова.
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В будинку піонерів
Весело в ці дні в районно

му будинку піонерів. Працю
ють гуртки вишивання, авіа
модельний, різьби п о дереву. 
Авіамоделісти виготовляють про
пелери до авіамоделей, виши
вальниці працюють над в иго
товленням цікавої кольорової 
картини. 

Гуртки художньої самодіяль
ності готують концерт, присвя
чений сорокаріччю Радянської 
влади на Україні.

О. ДЕРКАЧ, 
директор будинку піонерів.

Активні передплатники
Після трудового дня к олгосп

ник сільгоспартілі імені Свер
длова Іван Васи льович Ларжев
ський любить почитати газету, 
журнал. Його цікавлять радіс
ні зміни і перетворення, що 
відбуваються в нашій країні, до
сягнення трудівників сільсько
го господарства. Іван Васильо
вич передплачує газету «Сель
ское хозяйство», журнал «Кол
госпник У країни », районну 
газету «Ленінець» та обласний 
блокнот агітатора.

Кілька газет і журналів пе
редплачує колгоспниця артілі 
імені Чапаєва П . Ямкова.

Г. САМАРСЬКИЙ.

Збирають металолом
Готуючись до сорокаріччя 

Радянської влади на Україні, 
учні Мартоноської середньої 
школи включилися в збирання 
металолому. Змагаються між 
собою четверті класи, які вже 
зібрали 1000 кілограмів мета
лолому. Всього учнями школи 
зібрано близько чотирьох тонн 
металолому.

В. САМОЙЛЕНКО, 
старша піонервожата.

літератури, виступи музичних 
та хорових колективів, гуртків 
художньої самодіяльності, прис
вячен і сорокаріччю Українсь
кої РСР.

У грудні провести фестивалі 
художніх, наукових і хроні
кально-документальних фільмів 
про Велику Жовтневу револю
цію, про В. І. Леніна, Радян
ську Україну.

Центральний Комітет КП Ук
раїни, говориться в постанові, 
висловлює тверду впевненість 
в тому, що робітничий клас, 
колгоспне селянство, інтеліген
ція, всі трудящі Радянської 
України зустрінуть сорокаріч
чя Української Радянської Со
ціалістичної Республіки ще 
більшим згуртуванням своїх
рядів навколо Комуністичної 
партії Радянського Союзу і її 
ленінського Центрального Ко
мітету, новими видатними ус
піхами в розвитку соціалістич
ної економіки і культури, все
мірним піднесенням творчої 
активності в боротьбі за побу
дову комунізму.

При машинному доїнні ско
ротився час роботи. Якщо при 
ручному способі 150 корів ви
доювали за дві і більше годи
ни, то при механізації—менш 
як  за  півтори години.

В процесі освоєння техніки 
виявилося, що можна внести де
які зміни в інструкції по доїн
ню. Збільш ивши вакуум в тру
бопроводі з 390 міліметрів ртут
ного стовпа до 450, скоротили 
час доїння ще на 30 процентів. 
Коровам це не пошкодило. Те
пер у кож ному колгоспі трима
ють вакуум на шкалі 4 2 0 — 450 
міліметрів. Кількість пульсацій 
збільшили з 40 до 7 0 .

Доярки стежать, щоб не пе
редержувати апарати на вимен і. 
Як тільки молока не стало, 
зразу виключають їх . Корови 
віддають усе молоко і додоюва
ти їх  не треба. Правда, спочат
ку окремих корів доводилося 
додоювати, але вже через чо
тири-п 'ять  днів вони звикали 
до апаратів і віддавали все мо
локо. Цьому сприяє підмивання 
вимені теплою водою і масаж.

Окремі корови в перший день 
переходу на машинне доїння 
збавляли молоко, та швидко 
приходили в норму. Так, у кол
госпі «Іскра» в перші два дні 
недобрали по 6 0 —70 літрів, а 
на третій ден ь— надій зріс на 
80 літрів.

Тепер у к ожному колгоспі 
Олександрівського району до
ять корів машинами. Діють 
усі 26 агрегатів. Ними доять 
3100 корів, тобто понад 90 
процентів усього дійного 
стада.

Широко використовували до
їльні апарати і в літніх табо
рахi—там їх  зробили пересувни
ми на полозках. Насоси приво
дилися в дію від бензинових 
двигунів.

Як показав досвід, чимало 
часу витрачається на перели
вання молока з доїльного від
ра в бідон. Та й молоко при 
цьому забруднюється. Тому в 
більшості колгоспів доїльні від
ра, як і входять в комплект аг
регату, замінили звичайними
молочними бідонами . Для цьо
го переставили кришки з доїль
них відер на бідони. В один бі
дон видоюють молоко в ід к іль
кох корів, після чого його ви
кривають кришкою і відставля
ють.

За попередніми підрахунка
ми, м еханізац ія  доїння дасть
до к ін ця року по зоні Красно- 
сільської МТС близько 42 ти
сяч трудоднів економії, а по 
зоні МТС імені Петровського— 
ще більше. Колгоспниці дуже 
вдячні за полегшення праці 
райкомові партії і механізато
рам.

Інженер С. ЛУЧКЕВИЧ.

Слідами наших виступів
В номері райгазети „Ленінець" 

за 25 липня ц. р. вміщувалась ка
рикатура, яка викривала незакон
ні дії завідуючого магазином с. За
щити Г. Іщенка, що завищував 
ціни, обдурював покупців. Як по
відомлено редакцію, після виступу 
газети було проведено комплексну

перевірку. Іщенко дійсно обрахо
вував споживачів, допустив роз
трату. Зараз він притягнутий до 
кримінальної відповідальності.
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