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Перші переможці
У всіх перші.тих комсомольських організаціях Ма.то- 

внсківськіио району підведено підсумки змагання по 
професіях за перс хід и ими мандатами. _

Переможцем серед молодих тваринників колгоспу іме
ні Щорса іжнвнвся Дояр Анатолій Кирдан. При зобов'я
занні надоїти за рік 2450 кілограмів молока, він щомі
сяця надоює по 400 кілограмів молока і більше.

Господарки теплиць
В п’ятнадцяти кілометрах від обласного центру роїта- 

шувгяся радгосп «Зоря». Славні трудівники живуть тут. 
Ось хоча б комсомольсько-молодіжна бригада дівчат з 
тепличного господарства. Зайдіть до зеленого царства, 
розміром в 6000 квадратних метрів, і бригадир Зоя Ко- 
щнпськд стане вам чудовим екскурсоводом:

— 5 тонн зеленої цибулі ми вже здали в магазини Кі
ровограда, 80 тонн свіжих огірків незабаром вивеземо 
на міський ринок...

УРОЧИСТІ ЗАСІДАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ 99-й РІЧНИЦІ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА

МОСКВА

22 квітня у Москві, в 
Кремлівському Палаці з'їз
дів, відбулося урочисте 
засідання, присвячене 99-й 
річниці з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. 
Сюди прийшли представ
ники партійних, радян
ських, профспілкових і 
комсомольських організа
цій Москви, робітники та 
інженери підприємств сто
лиці, трудівники Підмос
ков'я, ветерани револю

ції, веїни Радянської Ар
мії і Флоту, діячі науки, 
літератури і мистецтва.

У президії — зустрінуті 
пал.<ил‘.и оплесками керів
ники Комуністичної партії 
і Радянського уряду, а та
кож керівники комуністич
них і робітничих партій та 
голови урядів країн — 
членів РЕВ, які прибули на 
сесію Ради Економічної 
Взаємодопомоги.

Урочисте засідання від
крив кандидат у члени По- 
літбюро ЦК КПРС, перший 

секретар Московського 
міського комітету партії 
В. В. Гришин.

З доповіддю «Вірність 
ленінізмові — дже р е л о 
всіх наших перемог» ви
ступив секретар ЦК КПРС
І. В. Капітонов.

(ТАРС).

КИЇВ
У святково прикрашено

му залі Жовтневого Пала
цу культури зібрались 
представники партійних, 

радянських, профспілко
вих і комсомольських ор
ганізацій столиці України, 
ветерани партії і револю
ції, передовики промис
лового і сільськогосподар
ського виробництва, діячі 
науки й культури, воїни 
Черчонопрапорного Київ
ського військового окру
гу. Тут відбулось урочисте 
засідання, присвячене 99-й 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна.

Місця у президії займа

ють керівники Комуністич
ної партії і уряду України, 
старі більшовики, знатні 
люди міста.

З доповіддю виступив 
член Політбюро, секретар 
ЦК КП України В. І. Дроз- 
денко.

З великим піднесенням 
присутні прийняли віталь
ний лист ЦК КПРС.

(РАТАУ).

КІРОВОГРАД

22 квітня в приміщенні 
обласної філармонії від
булося урочисте засідання 
партійних, радянських і 
громадських організацій 
Кіровограда разом з пред
ставниками Радянської Ар

мії, присвячене 99-й річ
ниці від дня народження 
засновника Комуністичної 
птртії і Радянської держа
ви Володимира Ілліча Ле
ніна.

Засідання відкрив сек
ретар міськкому партії 
А. Д. Сухачов. З доповід
дю про 99-ті роковини від 
дня народження В. І. Лені
на виступила секретар об
кому КП України Н. П. Су- 
харевська.

Учасники урочистого за
сідання направили віталь
ного листа Центральному 
Комітетові КПРС і Цент
ральному Комітетові КП 
України. В залі лунає ве
лична мелодія «Інтерна
ціоналу».

Після урочистої частини 
відбувся великий концерт.

У Центральному
Комітеті КИРС

Центральний Комітет КПРС прийняв пропозицію Комісії по 
виробленню проекту нового Примірного Статуту сільськогосподар
ської артілі і підготовці Третього Всесоюзного з’їзду колгоспників 
про скликання Всесоюзного з’їзду колгоспників у листопаді 1969 
року в м. Москві.

У Комісії по виробленню проекту нового 
Примірного Статуту сільськогосподарської 
артілі і підготовці Третього
Всесоюзного з’їзду колгоспників

Комісія по виробленню проекту нового Прнмір<!ого Статуту сільськогосподар
ської артілі і підготовці Третього Всесоюзного з’їзду колгоспників підготувала 
проект Примірного Стзтд:ту колгоспу (сільськогосподарсько^ артілі), який публі
кується для широкого обговорення. Після розгляду в комісії зауважень і пропо
зицій, що надійдуть у результаті обговорення, проект Статуту буде внесено на 
розгляд Третього Всесоюзного з’їзду колгоспників

^^^ПРИМІРНИЙ СТАТУТ КОЛГОСПУ 
(СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ)

Колгоспний лад — невід'ємна частина 
радянського соціалістичного суспільстєа; 
це намічений В. І. Леніним, історично 
перевірений і відповідаючий особливос
тям та інтересам селянстра шлях його 
поступового переходу до комунізму.

Суспільна власність на засоби вироб
ництва, переваги великого колективного 
господарства, повсякденне піклування та 
допомога партії і держави дали змогу 
добитися величезних соціально-еконо
мічних перетворень на селі. Завдяки са
мовідданій праці колгоспного селянства, 
-зусиллям робітничого класу, всього ра
дянського народу колгоспи перетвори
лись у великі механізовані сільськогос
подарські підприємства, незмірно збіль
шилось їх громадське багатство, підви
щився життсвий рівень колгоспників, по
ступово переборюються ВІДМІННОСТІ між 
містом і селом.

Колгосп як суспільна форма соціаліс
тичного господарства цілком відповідає 
завданням дальшого розвитку продук
тивних сил на селі, забезпечує управлін
ня виробництвом самими колгоспними 
масами на основі колгоспної демократії! 
дає змогу правильно поєднувати особис
ті інтереси колгоспників з громадськи
ми, загальнонародними інтересами. Кол
госп — це школа комунізму для селян
ства.

Під керівництвом Комуністичної партії 
колгоспне селянство, в тісному й неру
шимому союзі з робітничим класом, бе
ре активну участь у будівництві кому
нізму в нашій країні.

І. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ
1. Колгосп “ , ..........................  » .

(назва колгоспу) • 
району
округу . . , ,,,,,,, , ,
області (краю) ■•••*••«
республіки
с кооперативною організацією селян, які 
добровільно об'єдналися для спільного 
ведення великого соціалістичного сіль
ськогосподарського виробництва на ос

нові суспільних засобів виробництва і 
колективної праці.

2. Колгосп ставить своїми основними 
завданнями:

всіляко зміцнювати і розвивати гро
мадське господарство, неухильно підви
щувати продуктивність праці і ефектив
ність громадського виробництва, вихову
вати колгоспників у дусі комуністичного 
ставлення до праці;

збільшувати виробництво і продаж 
державі сільськогосподарської продук
ції шляхом інтенсифікації і дальшого 
технічного переозброєння колгоспного 
виробництва, впровадження комплексної 
механізації та широкого здійснення хі
мізації і меліорації земель;

повніше задовольняти зростаючі 
матеріальні і культурні потреби колгосп
ників, поліпшувати побутові умови їх 
життя, поступово перетворювати села у 
впорядковані селища.

II. ЧЛЕНСТВО В КОЛГОСПІ. ПРАВА 
І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОЛГОСПУ

3. Членами колгоспу можуть бути всі 
громадяни СРСР, які досягли 16-річного 
віку і виявили бажання свосю працею 
брати участь у громадському господар
стві колгоспу.

Прийняття в члени колгоспу провадить 
правління колгоспу за заявою вступаю
чого; рішення правління затверджують 
загальні збори членів колгоспу в при
сутності особи, яка подала заяву.

Заяву про прийняття в члени колгоспу 
правління колгоспу розглядає в місячний 
строк.

На кожного члена колгоспу ведеться 
«Трудова книжка колгоспника» єдиного 
зразка.

4. Член колгоспу має право:
на одержання рсботи в громадському 

господарстві колгоспу з гарантованою 
оплатою відповідно до кількості і якості 
вкладеної ним праці;

брати участь у керуванні справами 
колгоспу, обирати і бути обраним до 
органів його управління, вносити пропо- 

• ■- <‘ і :с■ 'ііі !>»<*.• 

зиції щодо поліпшення діяльності кол
госпу, усунення хиб у роботі правління 
та службових осіб;

діставати оід колгоспу допомогу в під
вищенні виробничої кваліфікації і на
бутті спеціальності;

користуватися присадибною земель
ною ділянкою для ведення на ній під
собного господарства, спорудження 
житлового будинку і господарських бу
дівель, а також колгоспними пасовища
ми, громадською робочою худобою і 
транспортом для особистих потреб у 
встановленому в колгоспі порядку;

на соціальне забезпечення, культур
но-побутове обслуювування і допомогу 
колгоспу в будівництві та ремонті жит
лового будинку і забезпеченні паливом.

5. Член колгоспу повинен:
додержувати Статуту колгоспу і пра

вил внутрішнього розпорядку, виконува
ти постанови загальних зборів і рішення 
правління колгоспу;

сумлінно працювати в громадському 
господарстві, додержувати трудової ди
сципліни, оволодівати передовими мето
дами і прийомами роботи;

брати активну участь у керуванні спра
вами колгоспу, берегти і охороняти дер
жавну та колгоспну власність, не допус
кати безгосподарності і недбайливого 
ставлення до громадського добра, ра
ціонально і правильно використовувати 
землі громадського користування та 
присадибного фонду.

6. Членство в колгоспі зберігається за 
особами, які тимчасово вибули з кол
госпу, у випадках:

проходження дійсної строкової вій
ськової служби;

обрання на виборну посаду до радян
ських, громадських і кооперативних ор
ганізацій;

вступу на навчання з відривом від ви
робництва;

переходу на роботу в промисловість 
або інші галузі народного господарства 
на строк, установлений правлінням кол
госпу.

Членство в колгоспі зберігається та
кож за колгоспниками, які припинили 
роботу через старість або інвалідність, 
якщо вони продовжують проживати в 
колгоспі.

7. Заява колгоспника про вихід з кол
госпу повинна бути розглянута правлін
ням колгоспу з наступним затверджен
ням рішення правління на чергових за- 
гельних зборах членів колгоспу не піз
ніше як у тримісячний строк з дня пода
чі заяви.

З колишнім колгоспником правління 
колгоспу провадить повний розрахунок 
після закінчення господарського року 
не пізніш як черезь місяць після за
твердження річного звіту колгоспу.

І». ЗЕМЛЯ ТА її ВИКОРИСТАННЯ
8. Відповідно до Конституції СРСР за 

колгоспом закріплюється земля в без
платне і безстрокове користування, тоб
то навічно.

Земля, яка закріплюється за колгос
пом, є загальнонародною, державною 
власністю, тобто всенародним надбан
ням, і не може бути об'єктом купіелі- 
продажу, здачі в оренду та інших опе
рацій.

Кожному колгоспові виконавчий комі
тет районної (міської) Ради депутатів 
трудящих видає державний акт на право 
користування землею, в якому зазна
чаються розміри і точні межі землі, за
кріпленої за колгоспом.

Землі, що закріплюються за колгос
пом, діляться на землі громадського ко
ристування і присадибні землі. Приса
дибні землі відмежовуються в натурі 
від земель громадського користування.

9. Колгосп зобов’язується найповніше 
і найпразильніше використовувати і аес© 
час поліпшувати закріплену за ним зем
лю, підвищувати її родючість, здійсню
вати заходи по зрощенню й осушенню 
земель, боротьбі з ерозією грунтів, бе
регти і суворо охороняти колгоспні зем
лі від розбазарювання, додержувати 
встановлених правил користування ліса-

(Продовження на 2-й стор.).
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ПРИМІРНИК СТАТУТ КОЛГОСПУ
(Продовження. Початок на 1-й стор.). 

ми, водними джерелами та корисними 
копалинами (пісок, глина, камінь, торф 
тощо).

10. Зменшення площі колгоспних зе
мель або зміна меж землекористування 
колгоспу, які викликаються державними 
або громадськими потребами, прова
диться тільки за згодою загальних збо
рів колгоспників за рішеннями відповід
них державних органів. При цьому на
дання для несільськогосподарських по
треб зрошуваних і осушених земель, 
ріллі, земельних ділянок, зайнятих ба
гаторічними плодовими насадженнями і 
виноградниками, як правило, не допу
скається.

Колгосп має право на відшкодування 
збиткіз, за язаних із зменшенням площі 
колгоспних земель або зміною меж 
землекооистування колгоспу, в порядку, 
встановленому чинним законодавством.

IV. ГРОМАДСЬКА ВЛАСНІСТЬ 
КОЛГОСПУ

11. Економічною основою колгоспу, 
поряд з державною власністю на землю, 
є громадська власність колгоспу.

Громадську власність колгоспу станов
лять належні йому підприємства, будин
ки, споруди, трактори, ксмбайни та інші 
машини, устаткування, транспортні засо
би, робоча і продуктивна худоба, бага
торічні насадження, меліоративні та іри
гаційні споруди, вироблена продукція, 
кошти й інше майно колгоспу.

12. Для здійснення своєї діяльності і 
дальшого зростання громадського гос
подарства колгосп створює, планомірно 
і продуктивно використовує і поповнює 
основні та оборотні виробничі фонди. 
Ці фонди є неподільними (засоби їх не 
підлягають розподілові між членами 
колгоспу) і використовуються тільки за 
цільовим призначенням.

Неподільними є також і основні фон
ди невиробничого призначення.

13. Право розпоряджатися майном і 
коштами колгоспу належить тільки само
му колгоспові — його органам управ
ління.

Придбання, продаж, вибракування і 
списування основних засобів та інших 
матеріальних цінностей провадяться в 
порядку, встановленому загальними збо
рами членів колгоспу, і на основі чинно
го законодавства.

Члени колгоспу, які допустили через 
свою неуважність або недбайливість за
гибель, псування чи втрату колгоспного 
майна, а також ті, що винні з самовіль
ному використанні тракторів, автомобі
лів, сільськогосподарських машин, робо
чої або продуктивної худоби і завдали 
колгоспові матеріальної шкоди, повинні 
компенсувати її колгоспові

Розмір дійсної шкоди визначає прав
ління колгоспу. Стягнення шкоди прав
ління колгоспу може провадити з ураху
ванням конкретної обстановки, при якій 
нона була заподіяна, в розмірі до ’/з 
сячного основного заробітку члена кол
госпу, а в більшому розмірі — через 
народний суд.

Рішення правління колгоспу про стяг
нення шкоди , колгоспник може оскар
жити в наоодний суд.

V. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА
І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛГОСПУ

14. Колгосп веде своє господарство 
за планом, затверджуваним загальними 
зборами колгоспників, застосовуючи 
найпрогресивніші науково обгрунтовані 
форми й методи організації виробни
цтва, які забезпечують максимальне 
одержання продукції високої якості при 
найменших затратах праці і коштів.

Розробляючи плани, колгосп виходить 
з необхідності розширеного відтворення 
громадського господарства, виконання 
плану державних закупок, договорів 
контрактації сільськогосподарських про
дуктів і надпланового продажу зерна та 
іншої необхідної державі продукції, за
доволення матеріальних і культурних 
потреб колгоспників.

15. Виробничо-фінансова діяльність 
колгоспу здійснюється на основі госпо
дарського розрахунку, широкого засто
сування моральних і матеріальних сти
мулів, спрямованих на розвиток вироб
ництва та підвищення рентабельності 
господарства.

16. Правління і всі члени колгоспу зо
бов'язуються забезпечити:

раціональне ведення сільськогоспо
дарського виробництва шляхом його ін
тенсифікації і спеціалізації, переважно
го розвитку тих галузей, для яких є най
кращі природно-економічні умови;

підвищення врожайності сільськогос
подарських культур на основі піднесен
ня культури землеробства;

всебічний розвиток тваринництва, 
зростання продуктивності худоби і пти
ці, поліпшення племінної справи, додер
жання зоотехнічних та ветеринарних 

правил, створення міцної і сталої кор
мової бази для тваринництва;

впровадження у виробництво нової 
техніки і прогресивної технології, комп
лексної механізації, електрифікації, до
сягнень науки і передового досвіду; 
проведення меліорації земель та хімі
зації;

ефективне використання і збереження 
тракторів, комбайнів, автомобілів та ін
ших машин, робочої і продуктивної ху
доби, будинків та споруд;

будівництво виробничих будинків і 
об'єктів культурно-побутового призна
чення, житлових будинків і дитячих зак
ладів, шляхів, водогосподарських та ін
ших споруд відповідно до планів роз
витку господарства і забудови населе
них пунктів.

17. З метою більш повного й рівно
мірного використання трудових ресур
сів і місцевих джерел сировини, підви
щення доходності громадського госпо
дарства колгосп створює і розвиває 
підсобні підприємства, а також різні 
промисли; може вступати в договірні 
відносини з промисловими підприємст
вами і торговельними організаціями з 
метою створення в колгоспі філіалів 
(цехів) для виготовлення різних виробів 
і товарів силами колгоспників у періоди, 
вільні від сільськогосподарських робіт.

18. Колгосп може на добровільних за
садах брати участь у діяльності міжкол
госпних і державно-колгоспних підпри
ємств та організацій, вступати в об'єд
нання і союзи.

19. Колгосп за рішенням загальних 
зборів колгоспників може об’єднувати 
частину своїх коштів з коштами місце
вих Рад депутатів трудящих, радгоспів 
та інших державних і кооперативних 
підприємств та організацій для будів
ництва в колгоспі на пайових засадах 
об’єктів культурно-побутового призна
чення, благоустрою і проведення інших 
заходів, спрямованих на розвиток кол
госпного виробництва та поліпшення 
культурно-побутового обслуговування 
колгоспників.

20. Колгосп укладає договори з дер
жавними, кооперативними і громадськи
ми організаціями на продаж сільсько
господарської продукції, купівлю ма
шин, матеріалів, худоби та іншого май
на, на продаж напівфабрикатів і виробів 
підсобних підприємств та промислів, на 
виконання різних робіт і подання по
слуг, а також вступає в інші договірні 
відносини, які відповідають цілям його 
діяльності.

21. Колгосп відкриває в установі 
Держбанку СРСР рахунки для розра
хунків та зберігання коштів і провадить 
усі касові й розрахункові операції від
повідно до встановлених правил.

Перерахування або видача коштів з 
рахунків колгоспу в установі Держбан
ку СРСР провадяться за розпоряджен
ням правління колгоспу.

Колгосп може користуватися держав
ними короткостроковими і довгостроко
вими кредитами.

Розпорядження правління колгоспу 
на перерахування або видачу коштів з 
рахунків колгоспу, а також зобов’язан
ня колгоспу по кредитах дійсні при на
явності підписів голови і головного бух
галтера колгоспу.

22. Колгосп провадить бухгалтерський, 
оперативний і статистичний облік, впро
ваджує передові методи, форми обліку, 
складає звітність за затвердженими 
формами і подає її в установлені стро
ки відповідним органам.

23. Колгосп не відповідає за зобов'я
заннями і боргами членів колгоспу. 
Члени колгоспу не відповідають своїм 
майном за зобов'язаннями і боргами 
колгоспу.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОПЛАТА 
І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ

24. Всі роботи в громадському госпо
дарстві колгоспу виконуються особис
тою працею колгоспників.

Наймання спеціалістів та інших пра
цівників із сторони допускається лише 
в тих випадках, коли в колгоспі немає 
відповідних спеціалістів або коли сіль
ськогосподарські та інші роботи не мо
жуть бути виконані в необхідні строки 
силами колгоспників.

Колгосп впроваджує наукову органі-, 
зацію праці, дбає про повне і найраціо- 
нальніше використання робочої сили в 
громадському виробництві.

25. Тривалість і розпорядок робочого
дня в колгоспі, порядок надання вихід
них днів, щорічних оплачуваних відпус
ток, а також мінімум трудової участі 
в громадському господарстві праце
здатних колгоспників регулюються пра
вилами внутрішнього розпорядку кол
госпу. . . , 4,

26. Форми організації виробництва і 
працідільниці, ферми, бригади, ланки 
та інші виробничі підрозділи встановлю-, 
ються і застосовуються колгоспом за

лежно від конкретних умов господарст
ва та рівня механізації, спеціалізації і 
технології виробництва.

До складу виробничих підрозділів 
колгоспники добираються з урахуван
ням кваліфікації, досвіду роботи, нави
чок, місця проживання, особистого ба
жання,

За виробничими підрозділами колгос
пу закріплюються на ряд років земельні 
ділянки, трактори, машини та інвентар, 
робоча і продуктивна худоба, необхід
ні будівлі та інші засоби виробництва.

Діяльність виробничих підрозділів 
колгоспу здійснюється на основі внутрі
господарського розрахунку.

27. Основним джерелом доходів кол
госпників є громадське господарство 
колгоспу. Оплата праці в колгоспі про
вадиться відповідно до кількості і якос
ті праці, вкладеної кожним колгоспни
ком у громадське господарство, за. 
принципом: за добру працю, за кращі 
результати — вища оплата.

Оплата праці в колгоспі застосовує
ться або відрядна за обсяг виконаних 
робіт, вироблену продукцію, або акорд
но-преміальна, або почасова, за вста
новленими розцінками і ставками. Нєдо- 
брокіясно виконана з вини колгоспника 
робота не оплачується або розмір оплат 
ти за неї відповідно зменшується.

Норми виробітку і розцінки на сіль
ськогосподарські та інші роботи розроб
ляються і в разі потреби переглядаю
ться з широкою участю колгоспників та 
спеціалістів, виходячи з конкретних умов 
господарства, і затверджуються правлін
ням колгоспу.

28. Колгосп встановлює за роботу в 
громадському виробництві гарантовану 
оплату праці членів колгоспу.

З метою підвищення матеріальної за
інтересованості колгоспників у збіль
шенні виробництва сільськогосподар
ської продукції, поліпшенні якості і зни
женні її собівартості, поряд з основною 
оплатою праці, застосовуються додатко
ва оплата та інші види матеріального 
стимулювання.

Члени колгоспу, які не виконали без 
поважних причин встановленого /лініму- 
му трудової участі в громадському гос
подарстві, рішенням правління колгоспу 
можуть частково або повністю позбав
лятися додаткової оплати та інших видів 
матеріального заохочення.

29. Для задоволення потреби колгосп
ників у сільськогосподарських продуктах 
у колгоспі створюється натуральний 
фонд розподілу за працею, в який виді
ляється певна частина валового збору 
зерна та інших продуктів, а також кор
мів. Ці продукти і корми видаються або 
продаються колгоспникам у кількості і 
порядку, встановлюваних загальними 
зборами членів колгоспу.

30. Правління колгоспу забезпечує 
своєчасну виплату належного колгосп
никам заробітку. При цьому гроші ви
плачуються не рідше одного разу на мі
сяць, а натуральна продукція видається 
в міру її надходження.

Остаточний розрахунок з колгоспника
ми провадиться не пізніше місячного 
строку після затвердження річного звіту 
колгоспу.

31. Правління колгоспу, керуючись 
цим Статутом, розробляє положення 
про оплату праці і внутрігосподарський 
розрахунок, які затверджуються загаль
ними зборами колгоспників.

32. Усі роботи в колгоспі здійснюю
ться з додержанням установлених пра
вил техніки безпеки і вимог виробничої 
санітарії.

Колгосп виділяє необхідні кошти на 
проведення заходів по техніці безпеки, 
виробничій санітарії, на придбання спе
ціального одягу, спеціального взуття і 
захисних пристроїв для видачі або про
дажу їх колгоспникам за встановленими 
нормами.

33. Жінки — члени колгоспу мають 
право на відпустку в зв'язку з вагітніс
тю і пологами; вагітним жінкам надає
ться легша робота; жінкам, які мають 
грудних дітей, створюються необхідні 
умови для своєчасного годування дітей, 
їм можуть надаватися додаткові від
пустки.

34. За досягнення високих результатів 
у виробництві, розробку і впровадження 
раціоналізаторських пропозицій, еконо
мію громадських коштів, довгорічну 
бездоганну роботу, в колгоспному ви
робництві та за інші заслуги перед кол
госпом загальні збори членів колгоспу 
або правління застосовують такі заходи 
заохочення колгоспників:

оголошення подяки; , .
видача премії, нагородження цінним 

подарунком;
нагородження почесною грамотою;
занесення на дошку пошани або в 

книгу пошани; . ’ , ' ,
присвоєння звань «Заслужений кол

госпник», і «Почесний колгоспник»,, згід

но з затверджений колгоспом положен
ням. Ч .

На розсуд загальних зборів членів 
колгоспу можуть бути встановлені й ін
ші заходи заохочення.

Звання «Заслужений колгоспник» і 
«Почесний колгоспник» присвоюються 
рішенням загальних зборів членів кол
госпу, згідно з затвердженим колгоспом 
положенням.

35. За порушення трудової дисциплі
ни або Статуту колгоспу на аинних осіб 
загальні збори колгоспників або прав
ління колгоспу можуть накласти такі 
стягнення:

осуд;
догана;
сувора догана;
переведення на нижчеоплачувану ро

боту строком до трьох місяців;
звільнення з займаної посади; 
попередження про виключення з чле

нів колгоспу.
Виключення з членів колгоспу може 

бути допущене як крайній захід лише 
щодо осіб, які систематично порушують 
трудову дисципліну або Статут колгоспу, 
після застосування до цих осіб інших за
ходів стягнення. Постанова загальних 
зборів колгоспників про виключення з 
членів колгоспу може бути оскаржена у 
виконавчий комітет районної (міської) 
Ради депутатів трудящих.

Особи, виключені з членів колгоспу, 
позбавляються - прав члена колгоспу, 
встановлених цим Статутом.

На голову колгоспу і голову ревізійної 
комісії, членів правління і членів реві1 
зійної комісії стягнення можуть накласти 
загальні збори колгоспників, а на голов
них (старших) спеціалістів, головного 
бухгалтера і керівників виробничих під
розділів — загальні збори або правлін
ня колгоспу.

VII. РОЗПОДІЛ ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
! ДОХОДІВ КОЛГОСПУ

36. При розподілі доходів повинно за
безпечуватися правильне поєднання на
громадження і споживання, постійне 
зростання виробничих, страхових і куль
турно-побутових громадських фондів, 
підвищення життєвого рівня колгосп
ників.

З виробленої колгоспом валової про
дукції покриваються матеріальні затрати 
на її виробництво (амортизація основних 
фондів, затрати насіння, кормів, добрив, 
нафтопродуктів, виграти по поточному 
ремонту та ін.).

За рахунок одержаного валового до
ходу колгосп утворює фонд оплати 
праці.

Чистий доход колгосп використовує:
на сплату податків і внесення грошо

вих платежів державі;
ча збільшення основних і оборотних 

фондів;
на створення культурно-побутового 

фонду, фонду соціального забезпечення 
і матеріальної допомоги колгоспникам;

на матеріальне заохочення колгоспни
ків і спеціалістів;

на утворення і поповнення резервно
го фонду та на інші цілі.

Відрахування на збільшення основних 
і оборотних фондів є обов’язковими; 
розміри відрахувань встановлюються 
щороку з урахуванням потреби в кош
тах для забезпечення дальшого невпин
ного зростання іромадського вироб
ництва.

37. З виробленої натуральної продук
ції рослинництва і тваринництва колгосп:

створює насінний фонд у розмірі пов
ної потреби;

виконує план продажу сільськогоспо
дарських продуктів державі, повертає 
натуральні позички, створює натураль
ний фонд зерна та інших продуктів для 
видачі або продажу колгоспникам і, як
що має можливість, продає понад план 
зерно та іншу потрібну державі про
дукцію;

виділяє корми для громадського по
топів я худоби і птиці в розмірі річної 
потреби, а також для видачі або прода
жу колгоспникам;

утворює страхові і перехідні фонди? 
насінний, фуражний та продовольчий;

виділяє продукти на громадське хар
чування, на утримання дитячих закладів 
та сиріт і частину продуктів та кормів 
для подання допомоги пенсіонерам, ін
валідам, потребуючим членам колгоспу.

Решту продукції колгосп реалізує спо
живчій кооперації, на колгоспному рин
ку або використовує на інші потреби за 
своїм розсудом.

Зо. Коузди, які надійшли під реалізації 
продукції та інших джерел, колгосп ви- 
кор/істочує н^с^мг}еред для розрахунків 
з і<рл(-один;иіфмі^ за працею, покриття 
інших виробничих. затрат, на внесення 
платежів державі і .повернення грошо
вих позичок, утворення і поповнення, 
громадських фондів колгоспу.

(Закінчення на 3-й стор.).
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РІ ІІРНИ СТАТУТ КОЛГОСПУ
(Закінчення).

VIII. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОЛГОСПНИКІВ

39. Члени колгоспу, відповідно до чин
ного законодавства, одержують пенсії 
по старості, інвалідності, у зв’язку з 
зтратою годувальника, а жінки, крім то
го, — допомогу в зв'язку з вагітністю і 
пологами за рахунок коштів централізо
ваного союзного фонду соціального за
безпечення колгоспників.

40. Колгосп може із своїх коштів за 
рішенням загальних зборів виплачувати 
членам колгоспу допомогу в за язку з 
тимчасовою непрацездатністю, купувати 
для колгоспників путівки в санаторії та 
будинки відпочинку і надавати інші види 
соціального страхування, а також: про
вадити доплати до всіх видів пенсій, 
встановлених для колгоспників.

, Непрацездатним членам колгоспу, які 
не одержують пенсій І допомоги, кол
госп за рахунок своїх коштів подає ма
теріальну допомогу. За рішенням за
гальних зоорів колгоспників колгосп мо
же виділяти кошти на будівництво кол
госпних і міжколгоспних санаторіїв, бу
динків відпочинку, піонерських таборів і 
будинків для людей похилого віку та 
інвалідів.

IX. КУЛЬТУРА, ПОБУТ, БЛАГОУСТРІЙ

41. Колгосп вживає заходів для поліп
шення культурно-побутових умов життя 
колгоспників.

З цією метою колгосп:
будує і обладнує колгоспні клуби, біб

ліотеки та інші культурно-освітні закла
ди, сприяє розвиткові фізкультури і 
спорту, створює дитячі садки і ясла;

сприяє батькам і школі з правильному 
вихованні дітей, підтримує тісний зв’я
зок з школою, подас допомогу органам 
народної освіти у виробничому навчан
ні дітей, надає школам земельні ділян
ки, техніку, насіння, добрива і тран
спорт, забезпечує працевлаштування ви- 
гускників шкіл у колгоспі;

дбає про підвищення виробничої ква
ліфікації і культурно-технічного рівня 
членів колгоспу; направляє колгоспників 
у встановленому порядку на навчання у 
вищі і середні спеціальні учбові закла
ди, професійно-технічні училиша і шко
ли, на курси підвищення кваліфікації; 
створює умови для колгоспників, які на
вчаються заочно;

організує в разі потреби громадське 
харчування для колгоспників;

подає допомогу органам охорони здо
ров'я у проведенні в колгоспі лікуваль
них та профілактичних заходів, надає 
членам колгоспу безплатно і в невід
кладному порядку транспорт для до
ставки хворих у лікувальні заклади;

здійснює благоустрій, електрифікацію 
і радіофікацію населених пунктів кол
госпу та будинків колгоспників; у вста
новленому в колгоспі порядку подає 
допомогу колгоспникам у будівництві і 
ремонті житлових будинків, а також на
дає житлову площу, потребуючим цього 
спеціалістам, які працюють у колгоспі,

X. ПІДСОБНЕ ГОСПОДАРСТВО СІМ’Ї 
КОЛГОСПНИКА (КОЛГОСПНОГО 

ДВОРА]

42. Сім'я колгоспника (колгоспний 
двір) може мати у власності житловий 
будинок, господарські будівлі, продук
тивну худобу, птицю, бджіл і дрібний 
сільськогосподарський інвентар для ро
біт на присадибній ділянці.

Сім'ї колгоспника (колгоспному двору) 
надається в користування присадибна ді
лянка землі під город, сад та інші по
треби в розмірі до 0,50 гектара, вклю
чаючи землю, зайняту будівлями, а на 
поливних землях — до 0,20 гектара.

Розмір присадибної ділянки в межах 
установлених норм визначається Стату
том колгоспу. При цьому розміри наяв
них присадибних ділянок, встановлені 
відповідно до Статуту сільськогосподар
ської артілі, що був чинним раніше, мо
жуть зберігатися.

При здійсненні компактної забудови 
сільських населених пунктів колгосп ви
діляє колгоспникам біля їхніх житлових 
будинків (квартир) присадибні ділянки 
в меншому розмірі, надаючи їм решту 
земельної ділянки за межами житлової 
зони населеного пункту. При цьому за
гальна земельна площа, виділена в ко
ристуванні! сім’ї колгоспника (колгосп
ному двору), не повинна перевищувати 

! розміру присадибної ділянки, передба
ченого Статутом колгоспу.

Користування присадибними ділянками 
У встановлених колгоспом розмірах збе
рігається за сім’ями колгоспників (кол
госпними дворами) у випадках, якщо всі 

і.члени сім’ї (колгоспного двора) € непра
цездатними чере£ старість ябо інвалід
ність, якщо- єдиний працездатний .член 

сім і (колгоспного двора) призваний на 
дійсну строкову військову службу, або 
обраний на виборну посаду, або пішов 
учитися, тимчасово перейшов на іншу 
роботу за згодою колгоспу, або якщо в 
складі сім’ї (колгоспного дворе) зали
шилися тільки неповнолітні. В усіх інших 
випадках питання про залишення приса
дибної ділянки вирішують загальні збо
ри членів колгоспу.

Присадибна ділянка не може переда
ватися в користування іншим особам або 
оброблятися з застосуванням найманої 
праці.

Правління колгоспу подає в порядку, 
встановленому колгоспом, допомогу 
колгоспникам в обробітку присадибних 
ділянок; така допомога насамперед по
дається сім’ям, у складі яких немає пра
цездатних осіб.

Правління колгоспу повинно система
тично контролювати додержання вста
новлених розмірів присадибних ділянок. 
У разі самовільного збільшення розмірів 
присадибних ділянок лишки їх проти 
встановлених норм вилучає правління з 
передачею колгоспові вирощеного на 
них урожаю, без повернення затрат, 
зроблених за час незаконного користу
вання.

43. Сім'я колгоспника (колгоспний 
двір) може мати одну корову з припло
дом до одного року і одну голову мо
лодняка великої рогатої худоби до 2-річ- 
ного віку, одну свиноматку з приплодом 
до 3-місячного віку або двох свиней на 
відгодівлі, до 10 овець і кіз разом, 
бджолосім’ї, птицю і кролів.

Збільшення норм утримання худоби в 
особистій власності сім'ї колгоспника 
(колгоспного двора), заміна одних видів 
худоб-і іншими в окремих районах з 
урахуванням національних особливостей 
і місцевих умов допускається за рішен
ням Ради Міністрів союзної республіки.

Кількість і види худоби, які може ма
ти сім’я колгоспника (колгоспний двір), 
у межах встановлених норм визначаю
ться Статутом колгоспу.

Правління колгоспу подає колгоспни
кам допомогу я заведенні худоби, зоо
ветеринарному обслуговуванні, а також 
у забезпеченні худоби кормами і пасо
вищами- .

Утримання худоби понад установлені 
Статутом норми забороняється.

Розмір присадибної ділянки і кількість 
худоби, які може утримувати, сім’я кол
госпника (колгоспний двір), встановлюю
ться загальними зборами членів кол
госпу з урахуванням кількості членів 
сім'ї та їх трудової участі в громадсько
му господарстві колгоспу.

44. Колгосп за рішенням загальних 
зборів колгоспників надає присадибні 
земельні ділянки вчителям, лікарям та 
іншим спеціалістам, які працюють у сіль
ській місцезості і -проживають на тери
торії колгоспу. Робітникам, службовцям, 
пенсіонерам та інвалідам, що прожива
ють на території колгоспу, при наявності 
тільних присадибних земель присадибні 
ділянки можуть надаватися за рішенням 
загальних зборів колгоспників.

Зазначеним особам колгосп може та
кож дозволяти користуєатися в установ
леному порядку пасовищами для їх 
худоби.

XI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
І РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ КОЛГОСПУ

45. Керування справами колгоспу 
здійснюється на основі широкої демо
кратії, активної участі колгоспників у 
розв’язанні всіх питань колгоспного 
життя.

Справами колгоспу керують загальні 
збори членів колгоспу, а в період між 
зборами — правління колгоспу.

46. Загальні збори членів колгоспу є 
найвищим органом управління колгоспу.

Загальні збори:
приймають Стату колгоспу, вносять до 

ьього зміни і доповнення;
обирають правління, голову колюспуі 

ревізійну комісію колгоспу;
затверджують рішення правління про 

прийняття в члени колгоспу і позв'язу
ють питання про виключення КОЛГОСПНИ

КІВ з членів колгоспу;
приймають правила внутрішнього роз

порядку колгоспу, положення про опла
ту праці і про внутрігосподарський роз
рахунок;

затверджують організаційно-господар
ські, перспективні і річні виробничо-фі
нансові плани колгоспу;

заслуховують звіти правління і реві
зійної комісії колгоспу про їх діяль
ність;

затверджують річний звіт і розміри 
натуральних та грошових фондів кол
госпу;

затверджують рішення правління кол
госпу про призначення і звільнення з 
роботи головних (старших) спеціалістів 
та головнр'-о бухгалтера колгоспу;

розв'язують питання про участь кол

госпу в міжколгоспних і державно-кол
госпних підприємствах та організаціях, 
про вступ його в об’єднання, союзи, про 
укрупнення або розукрупнення колгоспу.

У зазначених вище питаннях рішення 
правління колгоспу без затвердження 
їх загальними зборами колгоспників є 
недійсними.

Загальні збори колгоспників розгля
дають також інші питання діяльності 
колгоспу.

47. Загальні збори членів колгоспу 
скликаються правлінням колгоспу не 
менш як чотири рази на рік. Правління 
колгоспу повинно також скликати за
гальні збори колгоспників, якщо цього 
вимагатиме не менш як ’/з членів кол
госпу.

Загальні збори правомочні розв взу
вати питання, якщо на зборах присутні 
і-е менш як 2/.і всіх членів колгоспу.

Рішення на загальних зборах колгосп
ників приймаються простою більшістю 
голосів.

Правління колгоспу сповіщає колгосп
ників про скликання загальних зборів 
не пізніш як за сім днів до зборів.

48. У великих колгоспах, де скликати 
загальні збори членів колгоспу важко, 
для розв’язання питань, що належать 
до відання загальних зборів, можуть 
скликатися збори уповноважених.

Уповноважені обираються на зборах 
колгоспників у бригадах т-а інших підроз
ділах колгоспу. Норми представництва і 
порядок обрання уповноважених вста
новлюються загальними зборами членів 
колгоспу.
Збори уповноважених правомочні роз

в’язувати питання, якщо на них присутні 
не менш як 3/і всіх уповноважених.

49. Правління колгоспу є виконавчо- 
розпорядчим органом, відповідальним 
перед загальними зборами членів кол
госпу, і здійснює керівництво всією ор
ганізаційною, виробничо - фінансовою, 
культурно-побутовою та виховною ді
яльністю колгоспу.

Правління колгоспу організує вико
нання планів виробництва і продажу 
державі сільськогосподарської продук
ції, бережно, по-господарському витра
чає матеріальні засоби і кошти, вживає 
заходів до зміцнення виробничої і тру
дової дисципліни.

У езоїй діяльності правління колгоспе 
завжди спирається на широкий колгосп
ний актив, розвиває і підтримує творчу 
ініціативу членів колгоспу по удоскона
ленню організації громадського вироб
ництва і підвищенню продуктивності 
праці, повсякчас дбає про поліпшення 
умов праці та побуту колгоспників, чуй
но і уважно ставиться до розгляду їхніх 
прохань та пропозицій.

Правління колгоспу обирається стро
ком на три роки. Щороку правління кол
госпу звітує про свою діяльність перед 
загальними зборами колгоспників.

Засідання правління колгоспу склика
ються в міру потреби, але не рідше од
ного разу на місяць; правління право
мочне розв’язувати питання, якщо на 
засіданні присутні не менш як 8/< членів 
правління.

Рішення правління приймаються прос
тою більшістю голосів.

50. Загальні збори колгоспників оби
рають строком на три роки голову кол
госпу, який є одночасно головою прав
ління колгоспу.

Голова колгоспу здійснює повсякден
не керівництво діяльністю колгоспу, за
безпечує виконання рішень загальних 
зборів і правління, представляє колгосп 
у відносинах з державними органами та 
іншими установами й організаціями.

Правління колгоспу обирає із свого 
складу одного-двох заступників голови 
колгоспу.

Голова колгоспу і члени правління, які 
не виправдали довір’я, можуть бути дос
троково відкликані за рішенням загаль
них зборів членів колгоспу.

51. Правління колгоспу призначає з 
числа членів колгоспу або приймає на 
роботу за трудовим договором головно
го бухгалтера.

Головний бухгалтер організує облік і 
звітність у колгоспі, здійснює повсякден
ний контроль за збереженням і пра
вильним витрачанням коштів та мате
ріальних цінностей. Головний бухгалтер 
разом з головою колгоспу підписує 
річний звіт колгоспу і документи по 
прибутку і витрачанню коштів та мате
ріальних цінностей.

52. Для керівництва окремими галу
зями діяльносїі колгоспу правління 
призначає з числа членів колгоспу або 
приймає на роботу за трудовим догово
ром спеціалістів.

Головні (старші) спеціалісти несуть 
відповідальність за стан керованої ними 
галузі і організують виконання виробни
чо-фінансового плану. Вказівки голов
них (старших спеціалістів)- у питаннях. 

що належать до їх відання, обов’язкові 
для членів колгоспу, а також для служ
бових осіб колгоспу.

53. Для ширшої участі членів колгоспу 
в управлінні громадським виробницт
вом у бригадах та інших виробничих 
підрозділах колгоспу скликаються збо
ри колгоспників.

Збори колгоспників бригади (підрозді
лу):

обирають бригадира (керівника під
розділу) з наступним затвердженням 
його правлінням колгоспу;

Розглядають планове завдання, звіти 
бригадира (керівника підрозділу) про 
роботу та інші питання зиробничо ді
яльності;

обговорюють заходи по зміцненню 
трудової дисципліни, вносять у правлін
ня колгоспу пропозиції про заходи за
охочення і стягнення.

Збори скликаються керівником вироб
ничого підрозділу, правлінням або голо
вою колгоспу.

На зборах може бути обрана рада 
бригади (підрозділу). Головою ради є 
керівник відповідного підрозділу. Пра
ва і обов'язки ради визначає правління ' 
колгоспу.

Розпорядження бригадира (керівника 
підрозділу), зв’язані з виробничою ді
яльністю, обов'язкові для всіх колгосп
ників, які працюють у даному підрозді
лі. Бригадир (керівник підрозділу) під
лягає в своїй роботі правлінню і голо
ві колгоспу ,а в спеціальних питаннях — 
також головним (старшим) спеціаліс
там.

54. Для контролю за господарською і 
фінансовою діяльністю правління та 
службових осіб колгоспу обирається ре
візійна комісія строком нв три роки. Ре
візійна комісія із свого складу обирає 
голову.

Ревізійна комісія керується Статутом 
колгоспу • кинним законодавством, під
звітна загальним зборам членів колгос
пу і здійснює контроль за додержан
ням Статуту колгоспу, цілістю колгосп
ного майна, законіЛстю договорів і гос
подарських операцій, витрачанням кош
тів та матеріальних цінностей, правиль
ністю обліку, звітності і розрахунків з 
колгоспниками, а також за своєчасним 
розглядом правлінням колгоспу та 
службоаими особами скарг і заяв кол
госпників.

Ревізійна комісія проводить щороку 
не менш як 2 ревізії господарсько-фі
нансової діяльності колгоспу, періодич
но перевіряє господарську діяльність 
бригад та інших виробничих підрозділів 
і дає свій висновок щодо річного звіту 
колгоспу. Акти ревізій підлягають за
твердженню загальними зборами кол
госпників. ‘

55. Ревізійна комісія має право вима
гати для перевірки від службових осіб і 
членів колгоспу необхідні документи, пе
ревіряти склади та інші приміщення і 
підприємства колгоспу, вносити пропози
ції на розгляд загальних зборів і прав
ління колгоспу.

Пропозиції ревізійної комісії розгля
даються на чергових загальних зборах, 
а внесені в правління колгоспу — про
тягом 10 днів.

56. Вибори правління, голови колгос
пу і ревізійної комісії провадяться від
критим або таємним голосуванням за 
розсудом загальних зборів колгоспни
ків.

Кількість членів правління і ревізій
ної комісії визначають загальні збори 
членів колгоспу.

57. У колгоспі можуть створюватись 
економічна рада або бюро економічно
го аналізу, культурно-побутова комісія, 
каса взаємодопомоги та інші організа
ції, що працюють на громадських заса
дах.

58. Колгосп створює необхідні умови 
для успішної діяльності громадських ор
ганізацій, які під керівництвом партій
ної організації проводять роботу по ко
муністичному вихованню колгоспників, 
залученню їх до громадського життя, 
розвитку соціалістичного змагання.

XII. ПРИЙНЯТТЯ І РЕЄСТРАЦІЯ 
СТАТУТУ КОЛГОСПУ

59. Статут колгоспу, прийнятий за
гальними зборами членів колгоспу на 
основі примірного Статуту, подається на 
реєстрацію у виконавчий комітет район
ної (міської) Ради депутатів трудящих. 
Наступні зміни і доповнення Статуту.- 
колгоспу вносяться в такому самому по
рядку.

60. Зареєстрований Статут колгоспу 
зберігається в правлінні колгоспу, ра
йонному сільськогосподарському ор
гані і виконавчому комітеті районної 
(міської) Ради депутатів трудящих.

61. Колгосп у своїй діяльності керу
ється Статутом колгоспу і чинним зако
нодавством.

Колгосп, будучи соціалістичним під
приємством, користується правами (юри
дичної особи, має печатку і прапор.
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ПІДОМИЙ НОРВЕЗЬКИЙ УЧЕНИМ і чан- 
■> дрівинк Тур Хейердал 21 рік тому пересік 
Тихий океан на плоту «Кон-Тікі», Мого рошо- 
ічль про цю подорож принесла автору широку 
популярність у різних країнах світу. Книга 
«Подорож на «Кон-Тікі» була перекладена 
десятками мов і послужила джерелом натхнен
ня для багатьох любителів далеких мандрів.

Зараз Тур Хейердал готується знову вируши
ти в дорогу. Він мав намір довести сьою 
теорію про існування н минулому зв’язків між 
африканським континентом і Південною Аме
рикою. За мого словами, вражаюча подібність 
між пірамідами дренііх єгиптян і спорудами, 
як] зводили народи Мексікн. не випадкова. 
Колись жителі Північної Африки пересікло 
Атлантичний океан, висадилися на території 
нинішньої Мексікн і поклали там початок бу
дівництву пірамід.

Для своєї бази Хейердал вибрав район не
далеко від пірамід Гази, де три майстри з 
республіки Чад будують незвичайний човен. 
Матеріалом для нього служить тростина па
пірусу, який привозять з озера Тан в Ефіопії.

Судно буде мати біля н метрів від носа до 
корми, 5 метрів від Порту до борту і підноси
тись на 2 метри над рівнем води. Воно одер
жить ім’я бога сотій древніх єгиптян Ра, і 
над ним буде поставлено невеликий киадрат- 
ііий парус.

«Я хочу створити судно за зразком тих, які 
будували древні єгиптяни, — говорить Тур 
Хейсрдат. — їх зображення зустрічаються се
ред малюнків на стінах гробниць, де човен 
переносить фараона в підземний світ». «Я не 
здивуюсь, — продовжує Хейердал, — якщо ця 
посудина виявиться найбільш надійною. Прав
да, у деяких спеціалістів по морехідинх спра
вах є серйозні сумніви в здатності «Ра» ви
тримати тривалий перехід. Вони внажають, 
що тростина папірусу почне гнити через пару 
тижнів».

Але Хейердал настроєний більш оптимістич
но. Він гзворнть, що, коли мова заходить про 
практичні питання, він вважає за краще ста
вати на бік наших предків, В решті решт, 
експерти передбачали таке ж сумне майбутнє 
для «Ксн-Тікі», але все обійшлося благоно-

ХЕЙЄРДАЛ ЗНОВУ 
ГОТУЄТЬСЯ
В ДОРОГУ
лучно, і я певен, що «Ра» з честю вийде з 
наступного випробування, заявляє Хейердал.

Подорож повинна початися в кінці трапця 
цього року. Відправним пунктом послужить 
містечко Сафі, недалеко під Касабланки. 
Команда «Ра» буде складатися з семи осіб, 
представників різних країн світу, включаючи 
одного з майстрів, які будують човен. Капітан 
ставить перед ними тільки одну вимогу: вони 
повинні володіти почуттям гумору, терпінням 
і витримкою,

Ю. УСТИМЕНКО, 
кореспондент ТЛРС.

• ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ • для допитливих

ТРАКТОРИСТ узявся за важелі, і 
8 агрегат рушив займати нову за

тінку на плантації. А його товариш, 
який тільки-но здав зміну, мовив за
клопотано, дивлячись тому вслід:

— Скільки праці вкладеш, поки 
доведеш посів до урожаю! Вносиш 
один вид добрив, потім інший. А ще 
ж боротьба з бур’янами, хворобами 
рослин. Хороше було б, якби всі оті 
операції та поєднати.

Цей епізод, пам’ятаю, трапився 
десь років з шість тому на полі одно
го з колгоспів Київщини. Що іі каза
ти, ■механізатор висловив цікаву 
ідею: бажано було б, щоб наші вчені 
створили такий набір, який містив би 
в собі і необхідні елементи живлення 
рослин, і засоби боротьби з бур’яна
ми, шкідниками, а до того ж ще й 
захищав посіви від захворювання. 
Таке побажання тоді здалося доброю 
мрією.

Та ось минув час. І тс. що раніше 
здавалося недосяжним, нині набуває 
реальних обрисів. Щоб переконатися 
в тому, досіль завітати до однієї з

ДОБРИВА

МАЙБУТНЬОГО

володіють високими клеючими якос
тями — здатні, так би мовити, при
тримувати вивільнення поживних ре
човин. їх клеюча властивість і поліп
шила складні тукн.

Проведені такі випробування. На 
контрольну ділянку колгоспу імені 
Леніна на Київщині внесли звичайні 
тукн. Урожай картоплі тут становив 
99 центнерів з гектара. А поруч па 
дослідній ділянці застосували нові 
складні добрива з домішкою клею- 
чих речовин. Урожайність зросла на 
32 центнери з гектара. Цікаво було 
визначити ефективність поживної су
міші в умовах півдня республіки. Тут 
їх внесли під кукурудзу, виноград, 
1 знову одержали відчутну прибавку 
урожаю.

Тукн, заграну льовані полімерними 
речовинами, що мають клеючі влас
тивості, виявились особливо перспек
тивними в умовах зрошення. І зро
зуміло; тут поживні елементи добріш 
швидше, ніж будь-де, вимиваються з 
грунту. Цінна домішка в значній мірі 
ліквідувала не небажане явище.

Вчені у пошуках пішли далі. До 
набору основних поживних речовин 
додати ще її ісрбіннди. У хліборобів 
може виникнути цілком слушне за
питання: гербіциди ж використовую
ться як хімічні прополювачі? Так во
но і є. Але тут справа в дозах. На
уковці встановили, що за певних 

умов, якшо хі
мічні прополювачі 
застосувати у не. 
значних концент
раціях, вони мо
жуть показати

себе і в іншій корисній ролі — сти
мулятора росту культурних рослин.

Є багато видів гербіцидів. У дослі
ді пчені використали симазин. Нова 
поживна суміш з додатком симазину 
добре позначилась на рості рослин. 
Невеличка добавка препарату сприя
ла більш інтенсивному надходженню 
до кореневої системи рослин основ
них поживних елементів. Це підтвер
дила серія дальших експериментів в 
умовах радгоспу та дослідного гос
подарства інституту. Набір звичай
них туків, внесених окремо, дав при
бавку урожаю зерна кукурудзи 
4,5 центнера з гектара, а складне 
добриво, загранульоване з симази
ном, — 11 центнерів.

Сьогодні науковці інституту можуть 
похвалитися дослідними зразками 
складних туків, що містять у собі не 
лише азот, калій і фосфор, а й гер
біцид у таких дозах, що знищує 
бур’яни; біологічно активні речовини 
і навіть препарати, які підвищують 
стійкість і'осівіп до захворювань. 
Уже випробуються такі туки, що 
містять ще іі мікроелементи. А це 
вже новий крок уперед.

Добрива майбутнього — так нази
вають випробувані вченими складні 
туки. Нині їх можна побачити лише 
у "лабораторіях та на невеликих до
слідних ділянках. Але уже найближ
чим часом копи, безумовно, здобу
дуть путівку па широкі колі осині та 
радгоспні поля.

В. КАЛИТА, 
кор, РАТАУ,

У Вірменії на скелястому виступі однієї з 
численних ущелин, які розсікають схили чоти
риглавого Арагацу, вже багато віків непоруш
но стоять споруди древньою монастиря Арпч. 
Літописи свідчать, що цей чудовий архітек
турний комплекс (він є одним з кращих зраз
ків древиьовірменського зодчества) збудовано 
с 1224 році князями Іване та Зак.іре Аргу- 
тянамп.

Колись величезної сили землетрус відколов 
від кам'яної низки частину скелі з монастир
ською каплицею на вершині. Як не дивно, але 
ці монастирські споруди зовсім не постражда
ли від могутніх підземних поштовхів.

І ось уже кілька віків нависла над безод
нею каплиця міцно стоїть на похиленій скелі.

I лише Іноді сильні іірські вітри розхитують 
її разом зі скелею.

Іі а з її і м к у: каплиця, що хитається.

Фото Е. ГАБРІЕЛЯНА. (АПН).

Нью-Йорк

лабораторій Інституту фізіології рос
лин Академії наук УРСР. Саме ут 
мені і пригадалася ота давня розмо
ва з колгоспним механізатором.

...Керівник лабораторії доктор біо
логічних наук Олексій Денисович Хо- 
менко доказує цікаві зразки добрив. 
Одні з них мають вигляд гранул, 
інші виготовлені у формі плиток. Це 
складні тукн. З них починали науков
ці роботу над вирішенням великої 
народногосподарської проблеми.

Звичайні мінеральні добрива, як 
відомо, містять лише один якийсь 
елемент живлення, наприклад, калій 
у калійній солі. Складні ж або комп
лексні туки містять цілий набір тих 
елементів — калій, фосфор І азот. Це 
вже знижує трудомісткість їх внесен
ня на поля. Є у них ще одна перева
га — вони є концентрованими, тобто 
містять мінімальну кількість баласту, 
що також здешевлює їх перевезення, 
застосування.

Уже випробувано цілу низку зраз
ків комплексних туків, які показали 
кращі результати, ніж звичайні. Але 
дослідні зразки ще не були позбав
лені загальних вад, характерних для 
хімічних добрив — поживні речовини 
швидко, неощадливо «подавалися» 
рослинам, вимивалися з грунту, а от
же, використовувались не повністю, 
частина їх втрачалася.

Дальші пошуки вчених допомогли 
усунути к Цей недолік. Дослідникам 
спало на думку використати цінні 
особливості спеціальних хімічних ре
човин — поліакрнламіду та сечовнпо- 
формальдегідних смол. Ці полімери

віддаляється
Близько 200 мільйонів років Європа і 

Азія складали єдиний материк. Потім він 
«розколовся» і його частини поступово 
розійшлася. «і

Вчені стверджують, що лінія казись еди
ного материка — це два гірські пасма, що 
навпіл розтинають Атлантичний океан з 
півночі на південь. Взяті тут проби пока
зали. що породі, видобутій D центрі доли
ни. ІЗ 000 років, а іншій, взятій на відстані 
6,5 км. па схід від першої — 290 000 років, 
каменю одної з вершин, на відстані 16 кч. 
від центра долини, — 740 000 років, і. на
решті, вік уламка, видобутого з другого 
боку пасма. — 8 мільйонів років...

Науковці. пояснюють зміщення матери
ків (приблизно з швидкістю 25 см. па рік) 
явищами 'конвекції в середині земної 
мантії, в результаті чого розплавлені маси 
із земних надр виносяться на поверхню в 
районі центрального пасма.

-V

НАДЗВУКОВА 
АЕРОДИНАМІЧНА

В Інституті теоретичної і прикладної 
механіки Сибірською відділення Ака
демії наук СРСР проводяться фунда
ментальні дослідження з аеродинамі
ки. Серед ппх важливе значення ма
ють експерименти, які зв'язані з про
цесами, що виникають у так званому 
«прикордонному шарі» — топкий шар 
повітря, що обтіпає будь-який літаль
ний апарат. Теорія «прикордонного н'л- 
Р7» дозволяє пояснити багато яаиш, 
які відбуваються в польоті з надзвуко
вою ШВИДКІСТЮ.

Сибірські вчені проводять свої екс-

леримситл у великій надзвуковій аеро
динамічній трубі, яка не постуляється 
кращим світовим зразкам. Швидкість 
повітряного потоку в вій досягає -150-'Э 
кілометрів на годину (в найближчий 
час вона буде збільшена до восьми з 
половиною тисяч).

Важливу роль відіграє для експери
ментаторів ШВИДКІСТЬ Обробки дослід
них даних. Цій меті служать унікальні 
аьгоматичві шьндкодіючі ваги, якими 
обладнана аеродинамічна труба. Скн
ію швидкість видачі інформації збіль
шиться за рахунок зведення експери
ментальних даних в електронно-лічиль
ну машину безпосередньо під час 
досліду.

На знімку: надзвукова аеродинамічна 
труба, яка встановлена в Інституті 
теоретичної і прикладної механіки Си
бірською відділення АН СРСР.

Фото А. Зубцова. 
(АНН).

Теіеекпн
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 25 квітня. Пер
ша програма. 11.00 — Телсвісті. 
(К). 11.10 — Телефільм «Смішні 
історії». (К). 11.35 — Шкільний 
екран. Українська мова та’літе
ратура для учнів 8—10 класів. 
Консультація. (К). 12.05 — Кі
ножурнал та художній фільм 
«Пансіонат Буланка». (Кірово
град). 17.00 — «Екран дружби'. 
Програма Новосибірської студії 
телебачення. (К). 18.40 — Рі
шення партії — в життя. :«3а 
2 млн. 259 тис. тонн кіровоград
ського хліба». (Кіровоград). 
19.00 — Інформаційна програма 
«День за днем». (Кіровоград). 
19.33 — Гімнастика. Чемпіона г 
СРСР з окремих видів і Кубок 
СРСР з багатоборства. (74). 
21.30 — Естафета новин. (М). 
22.15 -- «Пансіонат Буланка». 
Художній фільм. (Кіровоград). 
23.50 — Наші оголошення. (Кі
ровоград).

Друга програма. 12.05 — Твор
чий портрет Ф. Рансвської. (К). 
18.40 — Телсвісті. (К). 19.00 —
«Черемош». Тележурнал. (Чер
нівці). 22.15 — Книжкова Лені
ніана впдавгпщтла «Дніпро». 
(К). 22.50 — Програма Новоси
бірської студії телебачення, (К). 
23.45 — Першість світу з ша
хів. (К).

ченця. (М). 20.15 — Телеисвинл. 
(М). 20.30 — Світ соціалізму,
(М). 21.00 — Інтепклуб студен
тів. (К). 22.00 — «Шосте лиш я». 
Новий художній фільм. (К).

Наша адреса і телефонні] «КОЛОЛОП КОММУНАР» •- орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м- Кіровоград, аул. Луначарсьисио, Зб Телефони: 
сеиретаоіату — 29-33-S5, відділу пропаганди — 

29-35-52, решти відділів — 29-33-55.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управліивя 

по oped, и. Кіровоград, вул Гяінки, 2

СУБОТА, 26 квітня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Тслеиовннн. 
(М). 10.30 — «Господарська ре
форма в дії». (М). 11.00 —
«Мистецтво і ми». Життя тан
цю. (М). 11.45 —• Наша афіша. 
(К). 11.50 — «Таланти твої, Ук
раїно». (Чернівці). 12.25 ~ Ху
дожній фільм «Амалгельди». 
(К). 13.10 — «Літературна г.і- 
■галиііи». (Дніпропетро всі. к). 
14,15 — Інтербачення. яЗдо- 
рої’я». Науково-популярна про
грама. (Леніші ад). 14.45 — Гім
настика. Кубок СРСР з багато- 
Сорстіа. (Алма-Ата). 15.30 — 
«На кургані. слави*. Репортаж 
з Гострої могили під Луган
ськом. До 50-річчя героїчної 
оборони міста. (Луганськ). 16.0) 
— «На меридіанах України». 
(К). 16.30 — «Біг часу», (Теле
фільм). (К). 17.00 — Першість 
СРСР з футбола. «Шахтар» ~ 
«Кайрат». (Донецьк). 18.45 — 
Програма кольорового телеба-

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 24 квітня. 11.00 * 

Тслевісті. (К). 11.10 — Худо ж« 
ній фільм «Олеко Дундич», 
17.40 — До 100-річчя з дня паї 
роджений В. І. Леніна. «Мор
ська душа співає». (Одеса), 
18.30 — Телсвісті. (К). 18.50 — 
Міжнародний огляд. (К). 19.15 — 
Телефільм «Угрюм-ріка». IV се
рія. (М). 20.30 — Програма
.«Чіс», (М). 21.15 — «Старт-69». 
(К). 21.55 — До 100-річчя'з дня 
народження В. І. Леніна. Теле? 
фільм «Сталь і троянди». (За
поріжжя). 22.35 — Художній 
фільм .«Олеко Дундич»,.

П’ЯТНИЦЯ, 25 квітня. 11.00 — 
Тслевіс'і. (К). 11.10 — Теле-,
фільм «Смішні історії». (К), 
11.35 — Шкільний екран. Укра
їнська мова для учнів 8—10 клав 
сів. (К). 12.05 — Художнії!
фільм «Останні залпи», 16.30 -? 
«Ровесник». 17.00 — Програма 
Новосибірської студії телсСю- 
чення. (К). 18.40 — Тслевйл^-'
(К). 19.00 — «НОП па Чорно,г 
морському суднобудівному за
воді». 19.20 — Кінохроніка. 19 30
— Чемпіонат СРСР з гімнасти
ки. Жінки. (М). 21.30 — Естафе
та новин. (М). 22.20 — Художній 
фільм «Сстанні залпи».

СУБОТА, 2<і квітня. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45 — 
Телевізійні новини. (М). 10.00 — 
Музична розважальна передач і, 
(М). 10.30 — .«Господарська ре
форма в дії». (Ленінград). 11.00
— «Життя танцю». (М). 11 50 — 
«Таланти твої, Україно». (Чер‘- 
иівці). 12.25 — Художній фільм 
«Амапггльдії». (К). 13.40 — Ак
туальний екран. 14.00 — Доку- 
менгалгниП фільм. 14.15 — Пе
редача «Здоров’я». (Ленінград). 
14.45 — Кубок СРСР з гімнасти
ки. Чоловіки. (Алма-Ата). 15.30
— До БО-річчя героїчної оборо
ни Луганська. «На кургані Слл? 
ви». Репортаж. (Луганськ). 16.00
— «Па меридіанах України». 
(К). 16 30 — Телефільм «Біг ча
су». (К). 17.00 — Концерт ка^ 
мерного оркестру музучплиіца. 
18.03 — Футбол: «Шахтар» — 
«Кайрат». 18.45 — Програма ко-, 
льоровего телебачення. (М), 
20.15 — Телевізійні новини. (М), 
20.39 — «Світ соціалізму». (^^* 
21.03 — інтернаціональний клуу^ 
студентів. (К). 22.00 — Художній 
фільм «Веселі розллюївсвкі 
дні;-.
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