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СВЯТО РАДЯНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ

свої місця. А як тільки в ефірі про
лунали мелодійні передзвони Крем
лівських курантів, перші виборці 
підходять до столу реєстрації.

Право першому виконати почес-
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15 червня по всій Радянській 
країні як велике загальнонародне 
свято пройшли вибори до Вер
ховних Рад союзних республік, до 
місцевих Рад депутатів трудящих.

У цей день з новою силою ви
явилася монолітна єдність партії і 
народу.

Напередодні виборів відбулася 
Іустріч виборців Бауманського 
виборчого округу столиці з Гене
ральним секретарем ЦК КПРС 
Леонідом Іллічем Брежнєвим,

якого трудівники всіх союзних 
республік назвали своїм першим 
кандидатом у депутати.

Всім серцем радянські люди 
сприйняли промову Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнє
ва на передвиборних зборах ви
борців Бауманського виборчого 
округу столиці. Леонід Ілліч 
Брежнев дав високу оцінку усім 
тим, хто працею своєю примно
жує багатства Батьківщини, хто 
стоїть на варті соціалістичних за-

воювань. У промові — добрі сло
ва про нашу Москву, яка, як 
заявив товариш Л. І. Брежнєв, для 
всіх прогресивних сил планети 
стала симвсшом боротьби за мир 
і щастя людства.

У столиці нашої Батьківщини 
виборці Бауманського округу по 
виборах до Верховної Ради 
РРФСР одностайно голосували за 
Генераль-сго секретаря ЦК КПРС

(Зацінч«ення на 3-й стор.).
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о УРОЧИСТІ,
ДО ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ 
БУДІВЕЛЬНИКИ, СТУДЕНТИ...

ВИБОРЧА дільниці № 30/22 в Кі
ровограді задовго до шостої го

дини гостинно розчинила свої двері. 
Тут все вже готове було до зустрічі 
виборців. Члени комісії займають

вий громадянський обов’язок на» 
дається ветеранові Великої Вітчиз
няної війни підполковнику у від
ставці, працівникові машинобудів
ного технікуму Михайлу Олексійо
вичу Красннкову.

— Голосую я ке вперше. Але 
кожної® разу однаково хвилю
юсь, — сказав він, перш ніж опус
тити велетень. — Цьогорічні ви
бори особливі. Вони проходять 

(Закінчення на 2-й стор.).

адського ОБКОМУ ЛКСИ9

Сердечно вітаю учасників Днів дружби радянської 
і чехословацької молоді, чудових сипів і дочок брат
ніх народів Радянського Союзу і Соціалістичної Че- 
хословаччиїш, гідних представників Ленінського ком
сомолу і Соціалістичної Спілки Молоді.

Нам, старшому поколінню, яке винесло па собі всі 
тяготи боротьби з фашизмом, особливо відрадно, що 
ваша зустріч присвячена знаменній події в житті ра
дянського і чехословацького народів, соціалістичної 
співдружності, всіх чесних людей землі — 30-річчю 
Великої Перемог», 30-річчю визволення Чехословач
чиии.

У вогні священної війни з фашистською нечистю' 
івирилась, мужніла і міцніла боротьба народів за ре- 
Ьолюційне оновлення світу, народжувалася світова 
система соціалізму, починала свій повий шлях братня 
Чехословаччина.

У бое^ під Хіпрковим, на лівобережній Україні, в 
героїчному Києві — місті вашої сьогоднішньої зу
стрічі, де в грізні воєнні роки пліч-о-пліч билися ра
дянські і чехословацькі воїпи, почався Історичний 
етап па тому славному шляху, який з’єднав народи 
Радянського Союзу і братньої Чехословаччиии па 
вічні часи у співдружності соціалістичних країн.

Пас радує, що Ленінський комсомол і Соціалістич
на Спілка Молоді, молоде покоління наших країн 
гідно продовжують велику революційну справу, вно
сять свій вклад у зміцнення непорушної дружби між 
радянським і чехословацьким народами, у зміцнення 
миру на землі.

Дорогі друзі! Щоб бути активним будівником но
вого суспільства, потрібні глибоке знання марксист
сько-ленінської теорії, непохитна вірність справі ро
бітничого класу, соціалістичному Інтернаціоналізмові. 
Свято бережіть, наполегливо вивчайте неоціненний 
досвід старших поколінь комуністів, мужніх борців 
за народне щастя. Вчіться у них революційної при
страсності, глибокої комуністичної переконаності, 
беззавітної відданості ідеалам комунізму.

Хай ваше життя, ваша дружба і братерство слу
жать великим завданням соціалістичного і комуніс
тичного будівництва, боротьбі за мир і соціальний 
прогрес.

Від усього серця бажаю вам. усім юнакам І дівча
там І адянського Союзу і Чехословаччиии нових 
творчих успіх;« у праці і навчанні, щастя в житті, чу
дових звершень па зустріч XXV з’їздові КПРС і 
XV з’їздові КПЧ.

ВІВТОРОК, 17 червня 1975 року

Учасникам Днів дружби 
радянської і чехословацької молоді

Щиро, від усього серця, вітаю Дві дружби чехословацької і радянської молоді, 
які стали яскравою маніфестацією традиційпої дружби і співробітництва молоді на
ших братніх країн.

Одночасно вони є виявом тісних інтернаціональних відносин між народами СРСР 
і ЧССР, відносин тісного співробітництва і мінного союзу, які грунтуються на єднос
ті благородних ідеалів і цілей соціалізму і комунізму.

Значення вашої зустрічі підкреслює факт, що вена проходить у рік 30-ї річниці 
Перемоги над фашизмом і визволення Чехословаччиии Радянською Армією. Зустріч 
символізує повагу молоді до бойових і революційних традицій народів робітничого 
класу обох країн, до пам’яті радянських і наших героїв, які віддали своє життя в 
боротьбі проти фашизму, виражає прагнення вшанувати їх світлу пам’ять конкрет
ною творчою працею для дальшого розвитку соціалістичних країн.

Дні дружби демонструють одностайну відданість молодого покоління політиці 
КПРС і КПЧ і рішимість разом з молоддю інших соціалістичних країн і прогресив
ною молоддю всього світу сприяти здійсненню Програми миру і ослабленню напру
женості в усьому світі.

Дозвольте мені побажати вам, представникам ВЛКСМ і ССМ, дальших успіхів 
у роботі по розвитку наших братніх країн, багато нових сил і невгасимого ентузіаз
му молодості.

Г. ГУСАК.

ЮНІСТЬ ВІРНА ІДЕАЛАМ 
КОМУНІЗМУ
Урочисте закриття Днів радянської 
і чехословацької молоді

Нерозривними братерськими узами 
зв'язані народи Радянського Союзу і 
Чехословацької Соціалістичної Респуб
ліки. Дружба, яка загартувалася в гор
нилі боротьби з гітлерівськими загарб
никами, розквітла під прапором соціа
лізму в роки будівництва нового су
спільства. Це непорушне братерство ра
зом із старшим поколінням продовжуй 
і зміцнює молода зміна. Яскравим про
явом цього стали Дні дружби радян
ської і чехословацької молоді, які про
ходили в Радянському Союзі з 5 по 14 
червня. Представники Ленінського ком
сомолу і Соціалістичної Спілки Молоді 
ЧССР присвятили свою зустріч 30-річчю 
Перемоги радянського народу у Великій 
Вітчизняній війні і тридцятій річниці 
визволення Чехословаччиии від фашист
ських окупантів. Це було хвилююче свя
то соціалістичного інтернаціоналізму, 
демонстрація безмежної вірності молоді 
великим ідеалам комунізму.

Підбиття підсумків Днів дружби від
булося в місті-герої на Дніпрі. Активіс
ти Соціалістичної Спілки Молоді ЧССР 
знайомилися з життям і діяльністю юна
ків і дівчат Радянської України. У за-

ключини день свого перебування, 14 черв
ня, відвідали Київський філіал музею 
В І. Леніна. Український державний 
музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941-і945 років, поклали гірлянду сла
ви на могилу Невідомого солдата.

Потім у святкозо прикрашеному Па
лаці культури «Україна» відбулось уро
чисте закриття Днів дружби радянської 
і чехословацької молоді.

Місця в президії займають зустрінуті 
палкими оплесками присутніх член ГІо- 
літбюро ЦК КПРС, перший секретар 
ЦК Компартії України В. В. Щербіть- 
кий, члени Політбюро ЦК Компартії 
України І. С. Грушецький, О. П. Ляшко, 
В О. Сологуб, кандидат у члени Політ
бюро НК Компартії України В. Ю. Ма- 
ланчук. Разом з ними — голова UK Со
ціалістичної Спілки Молоді ЧССР Тидр- 
жнх Поледнпк, перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельнмков, перший 
секретао Київського міськкому партії 
О П. Вотвин, голова міськвиконкому 
В. О. Гусєв, генеральний консул ЧССР 
у Києві Богуміл Поспішпл, секретарі І1К 

■ ЛКСМУ, герої війни і праці, ветерани 
партії і комсомолу.

(Закінчення на 2-й стор.).

МомдІ комбайнери об« 
акті вдев’яте виборював 
тммуть приз газети «Мс* 
лодий комунар» «Кращо
му молодому женцю КІ» 
роаоградщмни». Нв ньому 
нині сяють прізвища мого 
володарів у дев’ятій п’я° 
тирічці — Бориса Смета
ни і Григорія Назаренка ІЗ 
колгоспу імені XXI з’їзду 
КПРС Бобринецького ре- 
йону, Володимире Нова- 
венка Із колгоспу імені 
Фрунзе Олександрійсько
го району, Микоян Пан
кратова із колгоспу Імені 
Фрунзе Долкнського ра
йону. Минулорічний 80« 
лодар вимпелу М. .Панкра
тов мав найвищий намо
лот за осі роки змагання 
серед молодих хліборо
бів. Із бункера свого ком
байне він видав 15 702 
центнери зерна.

(Див. 2-гу стор.).

ЩЕДРОЇ 
ВАМ НИВИ, 

МОЛОДІ 
ЖЕНЦІ!

фото:
вимпел
му нар* . .
жеядю Кіровсградщннй»а

4 : з: перехідивй
газети «Молодий но- 

«Кращому молодому
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ЧЛЕНИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ЗА РОБОТОЮ, 
Фото В. КОВПАКА.

ГОРДІСТЬ ВЕТЕРАНА І ЮНАКА
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

8 обстановці великого політичного 
і трудового піднесення, виклика
них підготовкою до наступного 
XXV з'їзду КПРС, вони прохо
дять у рік, коли наш народ від
значив велике свято — 30-річчя 
Перемоги над фашизмом. Голо
суючи сьогодні за народних об
ранців, ми голосуємо за партію 
Леніна, за наше світле майбутнє, 
за мир.

Війну почав Михайло Олексійо
вич з Ї941 році у Житомирі. За
кінчив він її в 45-му в Угорщині. 
Тому мир на землі йому особливо 
дорогий.

— Позавчора прослухав виступ 
Генерального секретаря ЦК. КГІРС 
товариша Л. 1. Брежнєва, — ска
зав у розмові Михайло Олексійо
вич. — 1 найбільше мене схвилю
вали слова, сказані Леонідом Іл
лічем на адресу Радянської Армії, 
яка оберігає нашу безпеку, каш 
мирний труд, І в той же час 
не можна не задуматись над тим, 
що «рівень сучасної науки і техні
ки такий, що виникає небезпека 
створення ще більш страшної 
зброї, ніж ядерна». Але твердо ві
рю в торжество розуму, 'гуманіз
му, в торжество політики нашої 
партії, спрямованої на зміцнення 
миру на землі.

Михайло Олексійович опускає в 
урну бюлегяі. За ним голосує На
дія Галкіна — учениця маїшшо- 
б.удівельного технікуму. Вона хви
люється, бо голосує вперше в 
житті..

Олександр Петрович ГІушкар —

голова виборчої комісії — вітає її 
з урочистою подією в ЖИТТІ, під
носить їй букет квітів. Схвильова
на увагою ІІадія сказала:

— Я учениця технікуму. На
вчаюсь безплатно, одержую сти
пендію. Де, п якій країні є ще та
ке право? Тільки в нашій, Радян
ській країні. За її велич і віддаю 
•я свій голос.

Один за одним до урн підходять 
виборці. А ось до залу заходить 
розпашілий юнак у моряцькій 
формі. Серед членів комісії відчу
вається пожвавлення:

— Прямо з корабля на бал, —- 
жартує хтось.

— Та це ж наш Ігнатов, — до
повнює інший.

Ще мить — і моряк опиняється 
в тісному кільці учнів, викладачів.

Володимир Ігнатов — випуск
ник машппобудівельиого техніку
му. Щойно демобілізувався з ря- 
ліз Радянської Армії, повертає
ться додому, у ' Новомиргород. 
Але вирішив зробити пересадку в 
Кіровограді, щоб проголосувати 
саме па цій виборчій дільниці, яка 
розмістилась в рідному примі
щенні.

До дванадцятої години тут від
дала свої голоси більша половина 
виборців. Всі вони одностайно 
віддали свій громадянський голос 
за утвердження щасливого мирно
го будня, за ленінську політику 
рідної Комуністичної партії, за 
дальше процвітання радянської 
Батьківщини.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

КОЖНОГО разу, коли в Ра
дянському Союзі проводя

ться чергоиі вибори, буржуазна 
пропагада впливає на газетний 
ринок справжній потік статей, 
покликаних довести «.переваги» 
західного способу життя, а за
одно — кинути тінь на наші,
радянські порядки. Лрп цьому 
всіляко вихваляється горезвісна 
«парламентарна демократія», 
яка нібито дає змогу масам у 
капіталістичних країнах брати 
участь у реальному управлінні 
державою, впливати 'на прий
няття тих чи інших рішень у 
•корінних, принципових питан
нях.

Як «зразок» або «еталон» на
водиться найчастіше система, 
встановлена у Сполучених Шта
тах Америки — провідній країні 
Капіталістичного світу. Вказу
ють 11Н те, що вибери проводя
ться там на основі загального 
виборчого права з участю кан
дидатів від кількох політичних 
Партій. При цьому свідомо за
тушовується той факт, що 
серйозно претендувати на об
рання може лише людина, яки 
має великі кошти, здатна ви- 
класти із своєї (або чужої) ки
шені в ході передвиборної кам
панії буквально мільйони дола
рів. Відомо, наприклад, що лі
дер американських «твердоло
бих* сенатор Джексон, який ба
жає стати кандидатом демокра
тичної партії на чергових пре- 
видситських виборах, має. намір 
витратити тільки на першому 
етапі кампанії не менш як 10 
мільйонів доларів.

Що ж до відмінностей між 
програмами двох головних пар
тій, які зміннії,ть одна одну біля 
керма правління у США, — 
республіканської і демократич
ної, то в них не можуть розі
братися навіть спеціалісти, для 
яких аналіз внутріполітичного 
становища в країні е профе
сією. Один з них, Уолтер Мон- 
дейл, відверто заявив недавно,

ЩЕДРОЇ ВАВуїИВИ, 
МОЛОДІ ЖЕНЦІ!

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
Молоді хлібороби області ведуть наполегливу боротьбу за вирощеній високою врожию 

зернових, виконання соціалістичних зобов’язань і народногосподарських кланів завершальної а 
.року і дев’ятої п’ятирічки в цілому.

Надаючи важливого значення активній участі комсомольських організацій, комсомоль
ців та молоді в проведенні всього комплексу збиральних робіт та виконанню постатей 
Центрального Комітету КПРС і Рал« Міністрів СРСР «Про захомі ю завюнечевию 
рання врожаю і заготівель сільськогосподарських продуктів у 1975 році», бюро обкому ком
сомолу прийняло постанову про соціалістичне змагання молодих гру дарів Кіровог рздщиял, 
зайнятих на збиранні врожаю 1975 року. . . .

Постановою розроблено, ряд заходів, спрямованих на розгортання Дієвргс соціаліетич.іг.го 
змагання серед молодих трудівників, на посилення організаторської і-маоово-по.птичшь ри
бо ги комітетів комсомолу, поширення досвіду передозиків змагання.

З метою широкою залучення молоді до соціалістичного змагання, бюро обкому комсо
молу ОГОЛОСИЛО громадський ОГЛЯД роботи МОЛОДИХ комоайнсрів 5 ВОДІЇВ, комсомольсько- 
молодіжних екіпажів, кукурудзозбиральних та буряківничих ланок, Розроблені умови со
ціалістичного змагання. За ними по три переможці у соціалістичному змаїаниі серед моло- - 
дих комбайнерів, водіїв, три комсомольсько- молодіжних екіпажі, буїзяківикчих та куку
рудзозбиральних ланок будуть нагороджені грамотами обкому комсомолу, трошови^ пре
міями та цінними подарунками, предсгавлені до нагороди ЦК ЛКСМ Украпи, та Цп. 
влкем. . ...

Міськкомам, райкомам комсомолу рекомендовано активізувати діяльність штабів с/дни- 
ва-75», створених при райкомах комсомолу, штабів і загонів «Комсомольсько’о прожекто
ра», підсумки роботи серед молодих трудівників вказаних професій підбивати щодня, спові
щаючи дані до об.тасного штабу «Жйява-75».

Умови конкурсу газети „Молодий комунар11 на приз 
„Кращому молодому женцю КіровоградщиниЛ

КОЖНА ХВИЛИНА 
НА ВРОЖАЙ
Напружено готуються молоді комбай

нери до жнив завершального року, які 
підіб’ють підсумок роботи трудівників села 
за п’ятирічку. Ще на Всесоюзних комсо
мольських зборах «Батьківщині, партії — 
ударна праця, висока якість роботи, відмін
не навчання», під час обговорення Звер
нення Центрального Комітету КПРС до 
партії, до радянського народу вопи визна
чили свій девіз: «Кожна хвилина — на вро
жай». Нині, перед жнивами, у комсомоль
ських організаціях господарств, підпри
ємств пройшли комсомольські збори, де 
молодь обговорила постанову Центрально
го Комітету КГІРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по забезпеченню збираикя 
врожаю і заготівель сільськогосподарських 
продуктів у 1975 році», брала підвищені со
ціалістичні зобов’язання, розробляла захо
ди, спрямовані на дострокове завершення 
косовиці ранніх зернових. На цих зборах 
молоді женці обговорили і підтримали іні
ціативу комбайнерів Ростовської, Запо
різької областей та Краснодарського краю 
— провести жнива швидкісними методами.

Умовами змагання передбачено, що воло

дарем вимпела станс комбайнер віком до 
ЗО років, який покаже найкращі результати 
на збиранні ранніх зернових; під чац косо
виці скосить зернові на найбільшій площі, 
намолотить найбільше зерна. При підбитті 
підсумків конкурсу враховуватимуться) та
кож показники, яких комбайнери досягнуть 
за десять робочих днів, враховуватиметься 
коефіцієнт па марку комбайна. До уваги 
братиметься обладнання комбайнів при
строями і ущільнювачами, що створюють 
заслони втратам зерна підготовка та екс- 
плуатація збиральної техніки на жнивах.

Переможець конкурсу серед молодих ме
ханізаторів буде нагороджений перехідним 
Червоним вимпелом газети «Молодий кому
нар» «Кращому молодому женцю Кіроао- 
градщини» та цінним подарунком.

По закінченні косовиці ранніх зернових 
буде підбито підсумки змагання серед мо
лодих комбайнерів за п’ятирічку. Перемож
цеві приз буде вручена на вічне вберігання.

Під час жпнв газета широко висвітлюва
тиме хід змагання серед молодих комбай
нерів, щоаомера друкуватиме десять пріз
вищ передових молодих женців. Хі

ЩЕДРОЇ ВАМ НИВИ, ВИСОКИХ НА
МОЛОТІВ, МОЛОДІ ХЛІБОРОБИ КІР0- 
ВОГРАДЩИНИ! ВКЛЮЧАЙТЕСЯ У ЗМА
ГАННЯ ЗА ЯКНАЙШВИДШЕ ЗАВЕР
ШЕННЯ ЖНИВ!

Демократія справжня 
чи оманлива?
що шукати такі відмінності 
справа безнадійна і невдячна.

Воно й зрозуміло: яка б бур
жуазна партія не прагнула за
безпечити собі керівні позиції 
в тій чи іншій капіталістичній 
країні, великі монополії, як! 
реально стоять при владі, ма
ють у своєму розпорядженні 
чимало способів звести справу 
до видимості боротьби між 
угрупованнями, які відрізняю
ться одне від одного головним 
чином назвою,

Зрозуміло, в багатьох країнах 
«західної демократії» існують і 
комуністичні партії, які послі
довно відстоюють інтереси тру
дящих. Однак було б помилкою 
думати, що капіталісти готові 
допусти ги їх до влади добро
вільно. без усякого опору. Так, 
у Франції, де вплив комуністів 
набрав небезпечного для бур
жуазії характеру, було прийня
то такий виборчий закон, який 
фактично ставить Компартію в 
нерівні умови порівняно з інши
ми політичними силами. Для 
обрання кожному депутатові- 
комуністу треба дістати в кіль
ка разів більше голосів, ніж 
депутатові від партій ниніш
ньої урядової коаліції. 11а цю 
обставину не раз з обуренням 
вказували генеральний секретар 
ФКП Жорж Марше та інші ке
рівний партії.

А в Італії аміцнення позицій 
Компартії супроводиться в ос
тійні роки різким загостренням 
внутріполітичної ситуації вна
слідок безперестанних провока
цій неофашистів, за сіпшою 
яких стоять знов-таки великі 
монополії. Там раз у раз роз

криваються злочинні змови, 
спрямовані на скасування про
голошуваних конституцією гро
мадянських прав і встановлен
ня військово-фашистської дикта
тури.

Таку диктатуру вже встанов
лено н деяких державах, що 
стояли, здавалось, досить 
близько до торжества справді 
демократичних принципів. Це 
сталося, наприклад, у Чілі, де 
обраний законним шляхом уряд 
з участю комуністів, соціалістів 
та представників Інших лівих 
партій був скинутий хунтою 
Піночета’ Як тепер точно відо
мо, переворот у Чілі щедро фі
нансувався Центральним розві
дувальним управлінням США і 
кількома міжнародними моно
поліями, насамперед концерном 
ІТТ.

Звичайно, замахи на свободу 
громадян наштовхуються иа 
опір народів, які прагнуть до 
справжньої, а не формальної 
демократії. Найяскравіший при
клад рішучого виступу' мас на 
захист своїх прав та інтересів— 
це переможне повстання зброй
них сил 1 трудящих Португалії, 
які визволили свою країну від 
фашизму.

Однак той же приклад Пор
тугалії свідчить про необхід
ність зберігати пильність перед 
лицем підступів реакції, яка 
не бажає миритися з втратою 
своїх колишніх привілеїв. Сво
бода і демократія не досягаю
ться самі собою, за них треба 
боротися.

А. КРАСИКОВ, 
(ГАРС).

♦ Мільйони для „західної демократії“.;’
♦ Влада не партій, а монополій
+ Народи борються за свої права.

в ФРН продовжується ріст цін. Згідно Офіційних даних пій.. » є
були на 6,1 процента вищі порівняно з відповідним періодом’мину югоРрокч " С Ч“‘ В!°Г° Р 
,н«.Є1Ц0^аВН0 2ЛВСТІ Фрн оголоснлн про підвищення транспортнихгаллів г- 2-'> - па« «»• 
визвало рішучий протест жителів одного із великих зпхіано» Ф 5 2 2’ р , -Ганновера. Щоб розігнати демонстрацію промету“ в ячШ б»а т < промислових Місі

_____________ Фото ЦБ— А Я К.
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17 червня 1975 року
свято
РАДЯНСЬКОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.).

Л. 1. Брежнєва. З вели
кою активністю прохо
дило голосування в Гіе- 
нінгра декому окрузі 
столиці, де балотувався 

п°літбюро ЦК 
лПРС, Голова Президії 
°врхО8НО’ Рад* еге? 
м, 8. Підгорний, у Фрун- 
зенському окрузі, де 
кандидатом в депутати 
був висунутий член По- 
літбюро ЦК КПРС, Голо
ва Ради Міністрів СРСР 
О. М. Иосигін, інших ви
борчих округах.

На 13 годину в Москві 
проголосували 97 
Центів виборців.

День виборів до 
ховних Рад союзних 
публік і місцевих 
депутаті» трудящих 
всенародним святом со
ціалістичної демократії, 
яскраво відобразив згур
тованість радянських лю
дей навколо ленінської 
Комуністичної партії.

В яскраве свято тор
жества соціалістичної 
демократії вилились в 
республіці вибори до 
Верховної Ради У PCP і 
місцеві Ради 
трудящих.

Під удари 
ських курантів 
розчинились 
борчої дільниці N2 1/30 
в Будинку культури за
воду «Арсенал» імені 
В. 1. Леніна.

— Два дні тому всі ми 
з величезним інтересом 
слухали передвиборну 
промову Леоніда Ілліча 
Брежнєва, — сказав на 
мітингу, який тут відбув
ся, старший інженер, ди 
ректор Народного му
зею, один з представни
ків трудової династії ар- 
евнальців О. В. Курко- 
тов. —■ Цей виступ ще і 
ще раз переконує: інте
реси народу, турботи 
про його добробут — 
вищий зміст діяльності 
рідної Комуністичної 
партії. За її мудру полі
тику, за мир на землі ми 
і голосуємо.

Дкіпродзержинськ и й 
коксохімічний завод 
імені Орджонікідзе 
передове підприємство 
Придніпров'я.

— Сьогодні велике 
всенародне свято, 
заявив на мітингу вибор
ців бригадир електриків 
заводу, парт групорг 
В. М. Волохович. ■— С- 
ранці народу 
усі свої сили 
розвиткові 
культури, 
добробуту 
Голосую за вірного сина 
Комуністичної партії —- 
члена Політбюро ЦК 
КПРС, першого секрета
ря ЦК Компартії України 
товариша В. В. Щербиць- 
кого, кращих синів і до
чок Вітчизни.

Трудівники Літинсько- 
го району на Вінниччині 
віддали голоси за свого 
кандидата 8 депутати 
Верховної Ради УРСР — 
члена Палігбюро ЦК 
Компартії України, Голо
ву Президії Верховної 
Ради Української PCP 
!. С. Грушецького.

З великою активністю 
проходило голосування 
8 Білій Церкві Київської 
області, де балотувався 
член Політбюро 
компартії України, 
лова Ради Міністрів Ук< 
раїнської PCP ~ “
Ляшко.

В обстановці високого 
політичного і трудового 
піднесення пройшли ви
бори до Верховної Ради 
Української PCP і місце
вих Рад депутатів трудя
щих а усіх містах і селах 
республіки.

(ТАРС - РАТАУ).

про-

Вер- 
рес-

Рад 
став

допутатів

Кремлів- 
широко 

двері ви-

„МОЛОЦИЙ КОМУНАР” З стор--------------------- - — и ьшир»

(юність вірна ідеалам комунізмуІ Урочисте закриття Днів дружби радянської і чехословацької молоді

06- 
віддають 

дальшому 
економіки і 
підвищенню 

трудящих.

ЦК 
Го-

О. П.

(Закінчення.

Початок на 1-й стор.).
Відкриваюча урочистий мітинг, 

перший секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни А. і. Корнієико підкреслив, 
що Дні дружби назавжди зали
шаться в серцях юнаків і дівчат 
як хвилююча демонстрація єдності 
молоді Радянською Союзу і Че- 
хословаччиїїи, непорушного бра
терства наших народів. Юнаки і 
дівчата наших країн, Ленінський 
комсомол і Соціалістична Спілка 
Молоді Чехословаччинн свято збе
рігають славні традиції старших 
поколінь, роблять усе для дальшо
го розвитку і зміцнення цієї 
дружби.

Урочисто звучать Державні гім
ни СРСР і ЧССР.

Слово надається членові Полит
бюро ЦК КШ-’С, першому секре
тареві ЦК Компартії України 
тов. В. В, Щербвцькому, тепло 
зустрінутому присутніми.

— Дорогі, шановні товариші! — 
говорить він. — Ось уже протягом 
десяти днів у ряді областей на
шої країни проходять Дні друж
би радянської і чехословацької 
молоді. Цс яскраве і незабутнє 
свято стало новою переконливою 
демонстрацією соціалістичного ін
тернаціоналізму.

Знаменно, що Дні дружби ра
дянської і чехословацької молоді 
присвячені 30-річчю Перемоги над 
гітлерівською Німеччиною і 30-річ
чю визволення Чехословаччинн від 
фашистських загарбників. Народи 
наших країн пам'ятають, що в 
незабутні травневі дні 1945-го ро
ку в Москві слідом за салютом 
на честь визволення столиці Чехо- 
Словаччини — Златої Прага — 
пролунав салют нашої Великої 
і іеремоги.

Товариші!
Я з глибоким задоволенням по

відомляю вас, що до учасників 
Днів дружби радянської і чехо
словацької молоді звернувся з ві
тальним посланиям Генеральний 
секретар ЦК КПРС товариш 
Леонід Ілліч Брежнєв.

(Під бурхливі, тривалі оплески 
тов. В. В. Щербицький оголошує 
вітальне послання. В залі з новою 
силою спалахує овація, лунають 
здравиці на честь комуністичних 
партій Радянського Союзу і Че- 
хословаччнни, на честь непоруш
ної дружби братніх народів).

Шацовві товариші!
Нам приємно, що підбиття під

сумків Днів дружби радянської і 
чехословацької молоді відбулося 
а столиці Радянської України — 
місті-іероі Києві. На українській 
землі прославили себе чехосло
вацькі патріоти, які мужньо боро
лися 8 єдиному строю з нашою 
доблесною Радянською Армією 
проти спільного ворога. Тисячі і

тисячі воїнів — синів і дичок на
шої Батьківщини, які віддала 
життя за свободу і незалежність 
Чехословаччинн, навічно кров'ю 
скріпили дружбу між нашими 
братніми народами.

Лозунг «З Радянським Союзом— 
на вічні часи!», який народився у 
вогні боротьби проти фашизму, 
став яскравим виявом справді ін
тернаціоналістських відносин між 
Радянським Союзом і Чехословач- 
чипою. 1 нині наші країни зв’язані 
нерозривними узами; це і спільна 
участь у соціалістичній економіч
ній інтеграції в рамках Ради Еко
номічної Взаємодопомоги, і все
бічне зміцнення політичного спів
робітництва, і багатогранні науко
ві і культурні зв’язки.

М'і глибоко переконані, що 
братерські зв’язки наших комуніс
тичних партій, наших народів і да
лі успішно розвиватимуться на 
благо Радянського Союзу і Чехо» 
Словаччини, на благо всієї соціа
лістичної співдружності, в ім”я 
справи миру, демократії і соціа
лізму. (Тривалі оплески).

Радянські люди добре знають, 
що Чехословаччина е надійною 
ланкою світової соціалістичної 
системи, іци справи у вас на всіх 
ділянках господарського і куль- 
турниго будівництва йдуть добре.

Ми віддаємо належне і високо 
ціпимо зусилля КПЧ, її ЦК, това
риша Густава Гусака, спрямовані 
на побудову розвинутого соціаліз
му у вашій країні, зміцнення 
дружби між нашими народами, 
згуртованості світової соціалістич
ної системи. (Бурхливі оплески).

і’ дальше зміцнення політично
го і економічного співробітництва, 
духовних зв'язків між нашими на
родами важливий вклад поклика
не внести молоде покоління, Ле
нінський комсомол і Спілка Соціа
лістичної Молоді. На ударних бу
довах соціалізму і комунізму, в 
повсякденній самовідданій 
зримо проступає турбота молоді 
про наступність поколінь, " — 
чуття високої відповідальності за 
утвердження ідей соціалізму.

Як відзначив учора 8 своїй про
мові перед виборцями Леонід 
Ілліч Брежнєв, на передових ру
бежах ударної праці п'ятирічки 
перебуває наша молодь.

Сзоєю самовідданою працею, 
високою політичною активністю 
комсомольці, вся паша молодь, 
палко підтримують і одностайне 
схвалюють внутрішню і зовнішню 
політику КПРС, цілеспрямовану і 
плодотворну діяльність ленінсько
го Центрального Комітету, його 
Політбюро на чолі з Генеральним 
секретарем ЦК товаришем Леоні
дом Іллічем Брежнєвим. (Бурхли
ві, тривалі оплески).

Ми знаємо, щи наші молоді че
хословацькі друзі також натлнеи-

праці

її (10-

цо працюють, ідучи пазусі річ 
з'їздові К.ГІЧ

Дозвольте, дорогі товариші, 
імені ЦК Компартії України 
бажати вам, чудовій молоді

XV

від 
по- 

. . _____  на-
тих братніх країн, успіхів и усіх 
ваших справах, революційного го
ріння і безустанного пошуку, но
вих звершень у праці і навчанні в 
ім я торжества благородних кому
ністичних ідеалів. (Оплески).

Хай живуть народи Радянсько
го Союзу і Чехословацької Соціа
лістичної Республіки! (Бурхливі 
оплески).

Слави Комуністичній партії Ра
дянського Союзу і Комуністичнії) 
партії Чехословаччинн! (Бурхливі 
оплески).

Хай вічно живе і міцніє ' непо
рушна дружба наших братніх на
родів! Бурхливі, тривалі оплес
ки. Всі встають).

Виступає перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельинков.

Усі ма, говорить він, з вели
чезною увагою і піднесенням ви
слухали сердечне привітання Ге
неральною секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І, Брежнєва. Дні 
дружби радянської і чехословаць
кої молоді присвячені ЗО-річчю 
історичної Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній вій
ні і 30-річчю визволення Чехо- 
словаччннн. Ось чому кожне сло
во послання Л. І. Брежнєва, який 
пройшов суворими шляхами війни 
■від першого дня до переможного 
салюту, брай найактивнішу участь 
у визволенні Чехословаччинн від 
фашизму, Героя Радянського Со
юзу і Героя ЧССР, глибоко хви
лює, кличе до активних дій в ім'я 
комунізму і миру на землі.

Як і в мирні дні, у роки Вели
кої Вітчизняної війни бойовим -ПО
МІЧНИКОМ партії був Ленінський 
комсомол. І! мільйонів комсо
мольців боролися з ненависним 
ворогом, сім тисяч комсомольців і 
вихованців комсомолу стали Ге
роями Радянського Союзу. У гріз
ну годину боротьби з фашизмом 
пліч-о-пліч із солдатами перемож
ної Радянської Армії боролися 
кращі сини і дочки чехословацько
го народу. Радянська молодь гли
боко шанує їх мужність. • У роки 
війни в боротьбі із спільним воро
гом кувалося непохитне братер
ство пи зброї, в післявоєнний пе
ріод зміцніла й.загартувалася бо
йова, революційна дружба наро
дів Радянського Союзу і соціаліс
тичної Чехосл о в а ч ч и н и.

Минулі Дні дружби, говорить 
наприкінці Є. М. 
стали яскравою 
вірності молодого

с

Гяжельников, 
демонстрацією 
покоління Ра

дянського Союзу і соціалістичної 
Чехословаччинн справі комунізму, 
пролетарському інтернаціоналіз
мові.

СІЮРТ

Красивий сучасний Палац спорту побудований 
для студентів Таллінського політехнічного Інститу
ту. В ньому створені всі необхідні умови для за
нять волейболом, баскетболом, гімнасткою та ін
шими видами спорту.

II а знімку: в залі баскетболу і волейболу 
Палацу спорту Таллінського полі технічного інсти
туту. Гут же, па балконі, збудованого навколо 
всього залу, прокладена ІСО-метрова тартанова 
доріжка для легкоатлетів.

Фото К>, ВЕН ДЕЛІ НА.
АПН.

СПАРТАКІАДА 
СТУДЕНТІВ

Голови ЦК ССМ ЧССР 
жнх Поденник під палкі оплески 
оголошує привітання Генерально
го секреіаря Центрального Комі
тету Компартії Чехословаччинн, 
президента ЧССР Густава Гусака 
учаї-шнам Днів дружби радян
ської і чехословацької молоді.

Ми проводимо серед вас чудові, 
незабутні дні говорить він. Пас 
скрізь приймали як своїх, най
ближчих друзів, як справжніх 
братів.

Наша дружба міцна тому, що 
вона груп і ує іься на спільних для 
нас ідеалах марксизму-лсніиізму і 
соціалістичного інтернаціоналізму 
Вона щодня поглиблюється s 
зміцнюєіься. Ми ніколи не забу
демо, що в складних умовах, в 
яких народжувалася Соціаліст ач- g 
«а Спілка Молоді Чехословаччи- 
ни, Ленінський комсомол завжди 
був поруч з лами, подавав нам 
братерську допомогу. Нас об’єд
нує з ВЛКСМ єдність поглядів из 
сьогоднішній світ і сучасні зав
дання соціалістичного і комуніс
тичного будівництва.

Ми обіцяємо вам, дорогі радян
ські товариші, що будемо завжди 
жити і працювати так. щоб бути 
гідними епохи, дійсністю якої ста
ли найвищі ідеали людства — 
ідеали соціалізму і комунізму. Ми 
обіцяємо вам, що девіз Клемента 
Готьвальда <3 Радянським 'Сою
зом — на вічні часи* залишиться 
назавжди виявом наших ііайщпрі- 
ших відиосші.

З хвилюванням слухали при
сутні виступ ветерана Великої 
Жовтневої соціалістичної револю 
ції і Великої Вітчизняної війни 
учасника визволення Чехословач- 
чини генерал-лейтенанта у від
ставці В. Ю. Васильєва.

Від імені чехословацьких друзів 
виступив робітник шахта «Прсек», 
член ЦК ССМ, Герой Соціалістич
ної Праці ЧССР Здеііек Шле- 
менда.

З великим піднесенням учасники 
урочистого мітингу прийняли ві
тальний лист Центральному Комі
тетові Комуністичної партії Ра
дянського Союзу і Центральному 
Комітетові Комуністичної партії 
Чехословаччинн, в якому запевни
ли, що Ленінський комсомол і Со
ціалістична Спілка Молоді ще тіс
ніше згуртують свої ряди навколо 
КПРС і КПЧ і надалі будуть їх 
вірними Войовіґмн резервами й на
дійними иомічникамн, високо нес
тимуть прапор соціалістичного ін
тернаціоналізму, безустанно змін» 
топатимуть дружбу народів Ра
дянського Союзу і Чехословач- 
•шии.

Мітинг оголошується закритим. 
Присутні натхненно співають пар
тійний гімн сІнтернаціоналі-.

(РАТАУ).

ЗАВДАННЯ № 4Більше трьох місяців спортсмени двох Інсти
тутів обласного центру міряються майстерністю 
з дев'яти виців спорту. Ці змагання входили до 
заліку X спартакіади обласної ради ДСТ «Буре
вісник». В ній взяли участь більше IGOO студен
тів тд викладачів вузів. В ході поєдинків 170 
юнаків та дівчат вийшли на рівень розрядних 
нормативів, нормативи комплексу ГПО виконали 
296 чоловік.

І ось уже можна підбити підсумки спарта
кіади. В першій групі команд перемогли пред
ставники першого курсу факультету фізвихо- 
ванни педінституту, в другій групі призерами 
стали студенти факультету сільськогосподар
ського машинобудування КІСМ ,

Є. ХРОМОМ КІН. 
голова правління спортклубу пед
інституту імені О. С. Пушкіна.

КОЛИЗУПИНЕНІ годинники
Особиста відкрита першість 

обласної ради ДСТ «Аван
гард» з російських шашок 
принесла цілий ряд несподіва
нок. До останнього дня зма
гань важко було визначити, 
хто буде сильнішим із шіст
надцяти учасників цих по
єдинків.

Викладач інституту сіль
ськогосподарського машино
будування Володимир Миро
нов набран С,5 очка з восьми 
можливих. Пів-очка програй 
йому Інженер таводу «Червона 
зірка» кандидат у майстри 
спорту Леонід Медвсдепко 
Третім призером був ЮІІІМ1 
аоангардівець Юрій Сноса- 
ренко (у нього 5 очок).

Під час турніру норма піші 
першою спор пінного розряду 
накопали робітники заподів 
«Червона зірка» Валерії Осу- 
роасг.кий та представник за
воду гравюрних гідроагрега
тів Віктор Михайлов. Два 
шашкісти Євіси Гольдштейн 
1 Юрій Слюсаренко набрали 
кандидагські бали у майстри 
спорту.

З учасниками цих поєдинків 
призер першості центральної 
ради ДСТ «Колос» майстер 
спорту Мари Соколовський 
провів сеанс одноразової гри 
на дванадцяти дошках.

і

1. Хто з радянських ша
хістів буя першим чемпіо
ном світу? (1 очко).
2. Що означає термін 

«подвійний удар»? (2 оч
ка).

3. Розв'яжіть епод:
Білі: Кре4; СК4; Каб; 

пп: с5; Нб.
Чорні: КрЬЗ; Ке8; СІ12; 

п аЗ. І
Білі починають і вигра

ють. (З очка)

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК« j
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Кіровоградський державний педагогічний
Інститут Імені О4 Св Пушкіна

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

ва 1975—1976 навчальний рік (денна ферма навчання)

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
математика, фізика І математика, ук

раїнська мова і література, російська 
мова І література, англійська мова, фі
зичне виховання, музика і співи, педа
гогіка і методика початкового навчання»

Вступні екзамени проводяться за про
грамами, затвердженими Міністерством 
вищої і середньої спеціальної освіти 
СРСР у відповідності з програмами се
редам» загальноосвітньої школи.

Вступники складають екзамени, за- . 
лежко від обраної спеціальності, з таких 
дисциплін:

математика — з математики (письмо
во і усно), фізики (усно), української 
мов» і літератури (письмово);

фізика і математика — з фізики (ус
но), математики (письмово і усно), ук
раїнської мови і літератури (письмово);

українська мова І література — з ук
раїнської мови і літератури (письмово і 
усно), іноземної мови "(усно), історії 
СРСР (усно);

російська мова і література — з росій
ської мови і літератури (письмово 1 ус
но). іноземної мови (усно), історії СРСР 
(усно);

англійська мова — Із спеціальності 
(усно), української мови і літератури 
(письмово і усно), історії СРСР (усно);

фізичне виховання — із спеціальності, 
хімії (усно)/фізики (усно), української 
мови і літератури (письмово);

музика і спів» — Із спеціальності, ук
раїнської мови і літератури (письмово і 
усно), історії СРСР (усно))

музично-

— 4 роки, 
математи-

серпня.

педагогіка і методика початкового на
вчання — з математики (усно), україн
ської мови і літератури (письмово і ус
но), істерії СРСР (усно). Перед екзаме
нами проводяться перевірка 
слухових даних.

Строк навчання в інституті 
а на спеціальності «фізика І 
ка» — 5 років.

Прийом заяв до 31 липня.

Вступні екзамени з 1 по 20

Вступники подають заяву на ім’я рек
тора інституту за встановленою формою 
і додають: документ про середню освіту 
(оригінал), характеристику зі школи або 
останнього місця роботи, медичну довід
ку (форма № 286), 4 фотокартки
(3X4 см). Паспорт і військовий квиток 
пред’являються особисто. Особи, які за
кінчили середню школу в попередні ро
ки, повинні маги за останній рік трудо
вий стаж не менше 6 місяців, підтверд
жений витягом з трудової книжки.

Особи, які мають стаж практичної ро
боти не менше двох років, подають ко
пію трудової книжки (книжки колгосп
ника).

Студенти забезпечуються гуртожит
ком та стипендією па загальних підста
вах, на спеціальності «фізичне вихован
ня» всі студенти забезпечуються спор
тивною формою.

Документи надсилати па адресу: 
316050, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, 
неділетитуг, приймальній комісії.

РЕКТОРАТ.

17 червня 1975 року

Кіровоградське технічне училище Лі» 4
ОГОЛОШУЄ НАБІР

З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
кравці верхнього чоло

вічого, жіночого і дитячо
го одягу —- 2 роки навчан
ня; швеї-мотормсткн — 
1 рік навчання, шевці 
взуття —- 1—2 роки на
вчання, в’язальниці чу- 
лочно-шкарпеткевого ви
робництва — 1—2 роки 
навчання, прядильниці з 
умінням працювати рів- 
ничницею — 1—2 роки на
вчання, закрійники верх
нього одягу — 3 роки на
вчання.

До училища приймаю
ться юнаки і дівчата ві
ком 14,5—20 років з осві
тою 8—10 класів.

Учням виплачується сти
пендія в розмірі: з осві
тою 8 класів — 18 карбо
ванців, 10 класів — 30 
карбованців, а підвищена 
на 25 процентів більше

лід час проходження ви
робничої практики прово
диться доплата до стипен
дії в розмірі 33 проценти 
від заробленої суми.

Зараховані учні з вось
мирічною освітою відві
дують вечірню школу ро
бітничої молоді.

Прийом учнів на строк ня
вчання 1—2 роки (8—10 класів 
освіти) для роботи після за
кінчення учнлнши на Кірово
градській швейній фабриці і 
«Україна», чулочно-шкарпет- 
копій і вірьовочній фабриках, 
взуттєвій фабриці. Дніпропет
ровській гевей ній фабриці про
водиться з міської і сільської 
молоді без направлень чи по 
направленнях цих фабрик.

Прийом, учнів па строк ва- 
вчаиня 2 роки для роботи піс
ля закінченні! училища в рай- 
побуткомбінатах, міськпобут- 
комбінатах 1 фабриках «Інд
пошив» області проводиться з 
міської І сільської молоді за 
направленнями керівників цих 
підприємств.

Гуртожитком училище 
не забезпечує.

УЧНІВ НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Початок занять $ £ «ДО 
ресня 1975 рому.

Вступаючим до училища 
необхідно подати такі до-* 
кументи: заяву на ім’я ди* 
ректора; направлення 
(рай(міськ)побуткомбінату^ 
фабрики; атестат (свідоц-» 
тво) про закінчення шко* 
ли; довідку з місця про» 
живання; характеристику 
зі школи (роботи); чотири 
фотокартки 3X4 см.; ме
дичну довідку (форма 
№ 286). ’

По прибуттю до учили*» 
ща вступник пред’являв 
свідоцтво про народжен- 

. ця або паспорт. І
Документи приймаються 

з 1 червня по ЗО серпня.
Адреса: м. Кіровоград, 

вуп. Гоголя, 79. Приймаль
на комісія. ■ ■

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське технічне училище Л<» ®
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ З ЧИСЛА ОСІБ, 1
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ З РЯДІВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ
З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Електромонтери по експлуатації промислових електроустановок; електрогазо
зварники.

На всі спеціальності приймаються юнаки, що мають освіту; 8—10 класів, віком 
до 25 років. і

Строк навчання по скороченій програмі — 8 місяців.
Всім встигаючим учням виплачується стипендія в розмірі 67 карбованців.
В училище молодь приймається без екзаменів.
Початок занять 1 липня 1975 року. . % :
До заяви додаються такі документи: свідоцтво про освіту, свідоцтво про народ

ження чи паспорт, довідка з місця проживання і про склад сім ї, характеристика з 
школи, автобіографія, трй:фотокарткн розміром 3X4 см, військовий квиток.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 26. іелефони: 2-45-31, 2-50-20, 
2’35’81, ДИРЕКЦІЯ.
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Український поліграфічний інститут 
імені Івана Федорова

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
НА 1975- 

НА ПЕРШІ КУРСИ ТАКИХ 
ФАКУЛЬТЕТІВ 
І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
НАВЧАННЯ 
З ВІДРИВОМ 
ВІД ВИРОБНИЦТВА.»

Технологічний факультет, спеці
альності: технологія поліграфічного 
виробництва; графіка, спеціалізація 

оформлення та ілюстрація книги,
Механічний факультет, спеціаль-»

ності: поліграфічні машини; автома
тизація і комплексна механізація 
процесів поліграфічного виробник 
цтва,

Інженерно-екойомічний факультет, 
спеціальності: економіка і організа* 
цїя поліграфічної промисловості, 
журналістика, спеціалізація — ре
дагування науково-технічної інфор
мації та рекламної літератури.

Навчання без відриву від вироб
ництва:

Заочний факультет, спеціальності: 
журналістика, спеціалізація — ре
дагування наукозо-технічної інфор
мації та рекламної літератури; гра- 

Їфіка, спеціалізація — оформлення 
та ілюстрація книги.

Вступні екзамени проводяться в 
обсязі програми середньої школи з 
Таких предметів:

Яз спеціальність «технологія по
ліграфічного виробництва»: хімія

1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
(усно), математика (письмово), фі- 
аика (усно), українська або росій
ська мова і література (твір),

На спец’альпостї: «поліграфічні 
Машиіін>, «автоматизація і комп
лексна механізація процесів полі- 
Графічного. виробництва», «економі
ка і. організація поліграфічної про
мисловості»: математика (письмово 
і усно), фізика (усно), українська 
або російська мова і література 
(твір).

На спеціальність «журналістика»: 
українська або російська мова і лі
тература (письмово і усно), Історія 
СРСР (усно), іноземна мова (усно).

На спеціальність «графіка»:" ма
люнок: а) жива натура — олівець; 
б) — живопис — акварель, гуаш 
або темпера; в) книжкова компози
ція (сюжетна обкладинка чи ти
тульна сторінка з ілюстративними, 
шрифтовими та декоративними еле
ментами або ілюстрація па розво
роті з текстом) — олівець, перо або 
підмивка тушшю: українська або 
російська мова і література (пись
мово і усно); історія СРСР (усно).

До заяви на Ім’я ректора інститу
ту (єдиної форми) треба додати до
кумент про середню освіту (оригі
нал), характеристику для вступу у 
вуз. медичну довідку (форма 

286). чотири фотокартки (розмі-

ром 3X4 см без головного убору), 
витяг з трудової кнпжки або книж
ки колгоспника (для працюючих). 
Паспорт, військовий квиток або 
приписне свідоцтво подаються осо
бисто.

ПРИМІТКИ: 1. Особи, які вступають 
ка спеціальність графіка, подають на пе
регляд комісії свої творчі роботи.

2. Особи, пхі вступають до вузу в на
ступні рови після закінчення середнього 
учбового закладу, як правило, необхідно 
мати стаж практичної роботи ке менше 
Н місяців за кожний рік, коли поїш не 
навчались.

Заяви яа спеціальності денного 
навчання, крім «графіки», приймаю
ться з 20 червня по 3! липня, на 
спеціальність «графіка» — зі черв
ня по 10 липня.

Вступні екзамени —- з 1 по 20 
серпня, на спеціальність графіка — 
з ІI по 25 липня.

На заочне навчання заяви прий
маються з 20 квітня по ЗІ липня, на 
спеціальність «графіка» —- з І черв
ня по Зі липня.

Вступні екзамени проводяться на 
спеціальність «журналістика». з 
6 по 20 серпня, на спеціальність 
«графіка» — з 10 по 20 серпня.

За всіма довідками про вступ до 
інституту звертатися до приймаль
ної комісії за адресою: 290006, 
м. ЛьвІв-6, вул. Підвальна, 17, кім
ната 42. Телефон № 72-07-93.

РЕКТОРАТ.

Козелецький
ветеринарний 
технікум

ОГОЛОШУЄ
на 1975—1976 навчальний рій

Но перший курс приймаються особи, э освітою 
8—9 класів.

На другий курс — особи з закінченою середньої- 
освітою.

Стром навчання для тих, хто вступає на перший 
курс — 3 роки 6 місяців; на другий — 2 роки 6 мЬ 
сяців.

Технікум готує ветеринарних фельдшерів для ро
боти е колгоспах, радгоспах, не ветеринарних пунк-» 
тех і в лікарнях, на ветеринарних дільницях, на стая° 
діях штучного осіменіння, м ясомолочних контроль« 
них станціях, транспортних дільницях, в біофабрикаи$ 
ветаптсках, м’ясокомбінатах, м ясомолочних комгн 
пенсах, комплексах по виробництву яловичини 
свинини на промисловій основі та птахофабриках.

До техніку му приймаються-особи віком до ЗО рсч’ 
ків.

Заяви приймаються від осіб, що мають освіту
8 класів до ЗО липня, в від осіб а середньою освів 
тою — по 14 серпня.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вуп. Лунвчарського, 36» 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольською життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
сьново-патріотичного виховання та спорту -- 2-46*87.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
д.~ишіммж»гг- ~~.~л т~і

«МСЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обиома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

Друкарня їм, Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. ґлінки, й.

ЕК 08750. її? деко 0(197, Тираж 60 000,

Вступники з неповною середньою освітою скла
дають вступні екзамени: українська чи російська м©'1 
ва (диктант), математика (усно).

Вступники, які закінчили середню школу, склада
ють вступні екзамени: хімія (усно), українська мовгі і 
і література чи російська мова і література (твір)-

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.

З 15 липня при технікумі працюють" підготовчі 
курси.

Адресе технікуму; 251970, м. Козелець, ЧернігіЯ” 
сьної області, вуп. Свердлова, 41, яепехнікум.

ДИРЕКЦІЯ«
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