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Un aspect general al noii secții da acid bone și borax Uzinelo
Mai“ din Capitală, secție intrată în producție la 18 august. Noua secție este utilată 

cu utilaj romînesc și deservită de 70 operatori chimiști.
Foto : AGERPRES
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In așteptarea elevilor
chibzuit 

tot- 
vreme.

ospodarul 
se pregătește 
deauna din __ _
Școlile din orașul 
Pitești, ca dealtfel, 
toate celelalte din 
deschide nu peste 
porțile. Cum le va 
care se vor umple 
larma glasurilor cris-

țară, își vor 
multă vreme 
afla ziua în 
din nou de 
taline ? Ce pregătiri fac gospo
darii școlilor piteștene în vederea 
deschiderii noului an școlar ?

Pentru a găsi răspuns la aseme
nea întrebări am pornit 
raid prin cîteva din școlile 
șului Pitești.

Primul popas — la Școala 
die nr. 1. Un adevărat... 
fier. La tot pasul schele și 
structori. Zugravii și vopsitorii au 
cel mai mult de lucru.

— Sînfem în reparații generale 
— ne explică în pragul biroului 
său, tovarășul Nicolae Vlad, di
rectorul școlii. Clădirea trebuia 
renovată. In curînd ea va apărea 
ca nouă. Dar elevii vor avea 
surpriza să nu mai recunoască 
nu numai sălile și coridoarele pe 
care le-au părăsit la începutul va
canței. Laboratorul îl vor găsi în
zestrat cu numeroase aparate noi; 
chiar ieri ne-a sosit un aparat de 
proiecție cinematografică cu aju
torul căruia vom prezenta filme 
în scopuri didactice și educative.

— Să nu uitați — a adăugat 
despărțire tovarășul director — 
treceți și pe la secția serală 
școlii noastre.

li ascultăm sfatul. Peste cîteva 
minute ne aflăm în clădirea unde 
funcționează cea mai mare școală 
serală din oraș. Totul este pregă
tit să primească pe școlarii... care 
nu mai sînt de mult de vîrsta 
ghiozdanului. Clasele și coridoa-
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a

într-un 
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șan- 
con-

Raidul nostru 
prin școlile 

din orașul Pitești

rele — curate ca paharul. Stă
ruie mirosul zugrăvelii și vopselii 
proaspete. La urgentarea pregă
tirilor au dat o mînă de ajutor și 
elevii. Utemiștii Ion Manea, Du
mitru Vladu și Mihai Neamțu s-au 
oferit să repare în timpul lor li
ber întregul mobilier. Treaba a 
fost gafa înfr-o săptămînă. Alți 
seraliști „în meserie" au verificat 
instalațiile de apă și lumi
nă. Și aici, ca și la locul lor de 
muncă din întreprinderi, 
au contribuit astfel 
de economii.

Aceeași plăcută 
prilejuiește și vizita

tinerii 
la realizarea

impresie ne 
la școala de

in excuisie la Sinaia

7 ani nr. 3. Dacă acum ar suna 
clopoțelul, școlarii s-ar putea a- 
șeza în bănci. Și tablourile și ghi- 
vecele cu flori și-au reluat locu
rile lor. Numai la clasa care a 
fost zugrăvită ultima mai este 
ceva de lucru. Cocoțat în vîrful 
unei scări, pionierul Minculescu 
Paul dintr-a Vll-a prinde pe pe
rete hărți și planșe in timp ce 
colegele sale Damian Maria și 
Emanoil Mariana, sub îndrumarea 
profesoarei Antonina Brihchiuș, 
repară cu grijă o hartă de pro
porții...

Nici un plan urbanistic de pînă 
acum nu consemnează pe străduța 
din apropierea gării, unde ne a- 
flăm, prezența unei școli. Și to
tuși, ne-am deplasat pînă aici să 
vizităm o școală, 
din toamna aceasta 
lorilor ceferiști vor 
școală nouă, cu 16 
înălțată în cartierul 
torii dau zor, execută ultimele lu
crări de finisaj.

Aflăm că un dar asemănător vor 
primi și copiii sătenilor din co
muna de subordonare Colibași, 
iar elevii școlii de meserii din 
oraș își vor face orele de prac
tică în 5 ateliere noi, complef 
utilate și se vor odihni în cele 
opt dormitoare care vor fi gata 
în curînd. De asemenea, pentru 
școala de muzică (începînd din 
anul acesta școala a devenit din 
elementară — medie) s-a amena
jat un local corespunzător.

Urmîndu-ne raidul, trecem și 
pe la alte școli. Peste tot, pregă
tirile în vederea deschiderii nou
lui an școlar sînt avansate. O ex
cepție numai : localul școlii se
rale de pe lîngă Uzinele meta
lurgice „Vasile Tudose" fînjește

Da, începînd 
copiii munci- 
învăța tntr-o 
săli de clasă, 
lor. Construc-

I. STAVARUȘ
(Continuare în pag. a 3-a)
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Unde mergem 
să învățăm

Vă prezentăm: 
școli tehnice

Sătuația Sucrârîlor 
agricole

Treierișui cerealelor păioa- 
se fiind aproape terminat, în 
întreaga țară se desfășoară 
tot mai intens celelalte lu
crări agricole de vară, pre
cum și pregătirile pentru 
coltările și însămînțările 
toamnă.

Din datele Ministerului 
griculturii reiese că pînă 
17 august au fost 
1.865.000 hectare, ceea ce re
prezintă 69 la sută din tere
nurile prevăzute.

Pentru săptămîna viitoare 
Ministerul Agriculturii reco
mandă ca în regiunile Brașov, 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
Suceava și Cluj, în care lucră
rile agricole de vară au în
ceput mai tîrziu, să se con
centreze toate forțele în co
munele din zonele submun- 
toase pentru ca și în acestea 
să se termine cit mai repede 
treierișui.

Ploile căzute în întreaga 
țară în ultima săptămînă au 
îmbunătățit condițiile de ve
getație a culturilor de toamnă 
și mai ales pentru efectuarea 
arăturilor adinei. Este nece
sar ca aceste condiții să fie 
din plin folosite, Iucrindu-se 
cu toate mijloacele și conti- 
nuîndu-se lucrul și in schim
bul doi pentru ca pină Ia 1 
septembrie arăturile să fie 
terminate complet, inclusiv 
în regiunile Iași, Argeș, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
Brașov și altele în care sînt 
rămase mai în urmă.

De asemenea în toate re
giunile să se urgenteze condi
ționarea și verificarea putorii 
de germinație a semințelor, 
să se ia măsuri pentru desfă
șurarea recoltării sfeclei de 
zahăr potrivit graficelor în
tocmite și pentru începerea 
recoltării florii-soarelui.
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fruntaș
de reparat 

______ rulant „Ilie
JL4 Pintilie" din Iași a avut 

loc recent o consfătuire a bri
găzilor do producție aie tine
retului cu prilejul căreia co
mitetul U.T.M. pe ateliere a 
analizat modul cum acestea 
își îndeplinesc angajamentele 
luate în întrecerea socialistă 
în cinstea zilei ds 23 August. 
Cu acest prilej, brigada nr. 7 
condusă de uiemistul Gheor- 
ghe Potîngă, din secția va
goane, a primit titlul de co
lectiv de muncă fruntaș. Apre
cierea rezultatelor brigăzii lui 
Potîngă a tost iăcută de co
mitetul U.T.M., cu sprijinul 
acordat de comitetul sindica
tului și conducerea secției. A- 
ceaslâ brigadă și-a respectat 
în întregime, timp de trei 
luni consecutiv, angajamen
tele luate privind îndeplinirea 
și depășirea ritmică a pla
nului d® producție, îmbunătă
țirea calității produselor,, reali
zarea do economii, aplicarea 
inițiativei do la Uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu“-Bucureștî: 
„Pentru buna organizare a to
cului de muncă, pentru cură
țenie și atitudine civilizată în 
producție", ridicarea califică
rii profesionale etc. Pînă la 12 
august, de pildă, membrii a- 
cestei brigăzi au reparat 
pesto plan 10 vagoane cu ma
terial economisit și au reali
zat economii în valoare de 
11.000 Iei. în ceea ce privește 
calitatea, angajamentul brigă
zii ora: „Nici un vagon repa
rat de noi să nu cadă în ter
menul de garanție". Și, in
tr-adevăr, de la începutul 
anului și pînă acum tinerii 
și-au respectat cu strictețe și 
acest angajament.

Rezultate bune în întrece
rea socialistă în cinstea zilei 
de 23 August a obținut și 
brigada do producție a tine
retului condusă de Constantin 
Sîănescu. Tinerii din briga
da lui Stănescu se angaja
seră, printre altele, ca in 
cinstea zilei de 23 August, 
să realizeze prin recondițio- 
narea axelor triunghiulare, 
economii în valoare de 16.400 
lei și să repare 5 vagoane 
peste plan cu piese și mate
riale recondiționate. Numai în 
prima decadă a acestei luni 
ei au realizat economii în va
loare do aproape 20.000 lei 
și au reparat 3 din ceie 5 va
goane.
Mihai Odobașa, 
Stoica 
tîngă șl Pavel Didiță, Nicolae 
Sacu, Virgil Gindu din briga
da lui Stănescu, care au avut 
cele mal bune rezultate, au 
fost felicitați de către comite
tul U.T.M. pe ateliere pentru 
succesele obținute.

La Atelierele 
material

Tinerii Ronea Gaza,
Constantin

din brigada lui Po-

C. SLAVIC

In cinstea zilai da 23 August colectivul Intrepiindeiii „Anti- 
coroziv" din Capitală s-a angajat să teimine planul pro
ducția! globale pe luna august cu 7 zile înainte de termen. 
In fotografie : comunistul Nicolae Gușoiu șl ufemistui Ion 
Iordaooniu lucrînd la finisarea turnului de reacție, construit 
din policlorură de vinii, necesar Fabricii de celuloză de la 

Zărnești
Foto : AGERPRES

Roadele 
unor prep oase 

initiative
Aplicarea valoroaselor ini

țiative „în fiecare secție, un 
nivel tehnic ridicat al produc
ției" și „Să lucrăm cel puțin 
două zile pe lună cu materiale 
economisite" a adus colective 
lor de muncă din întreprin
derile regiunii Brașov satis
facția obținerii unor succese 
remarcabile în cinstea zilei 
de 23 August Ele au realizat, 
peste plan, în numai 7 luni 
din acest 
5.000 de 
6.200 de 
3.100 de 
435.000 mp de țesături, 
cum și alte produse în valoa 
re totală de aproape 226 mi
lioane de lei. Față de același 
interval din anul trecut volu
mul producției realizate a fost 
mai mare cu 24 la sută, iar 
productivitatea muncii a spo 
rit cu 11 Ia sută.

Pe seama reducerii cheltu
ielilor de fabricație, a gospo 
dăririi raționale a materiilor 
prime, oamenii muncii din în
treprinderi au obținut econo 
mii suplimentare în valoare 
de peste 58.470.000 lei. Numai 
colectivele întreprinderilor 
constructoare de mașini din 
regiune au contribuit la aceste 
economii cu peste 26 de mili 
oane de lei.

an mai 
tone de
motoare electrice, 
tone de

mult de 
cărbune.

ciment, 
pre-

(Agerpres)

Cheia succeselor

în traj ti tor ar ea
deseori răsfoiesc un 
dosar cu grafice și 
situații. Fiecare pro
cent, fiecare frază 
lapidară îmi trezeș
te în minte aspecte

din pasionanta întrecere în mun
că ce se desfășoară de aproape 
un an între cei 36 tineri strungari 
și frezori din brigăzile de pro
ducție ale tineretului conduse de 
utemiștii Radu Vasile și Moldo- 
veanu Alexandru din sectorul IV 
sculerie de la I.M.U.-Medgidia. 
Da, fiecare procent, fiecare cifră 
din acesta grafice și situații eu o 
poveste a lor, o poveste legată 
de oameni, de fineri care, edu
cați de partid, se străduiesc să 
întîmpine cu noi succese marea 
sărbătoare a eliberării patriei.

Să răsfoim împreună cîteva din 
aceste grafice și situații și să aflăm 
istoricul lor...

Linia primului grafic, ales ia în- 
tîmplare, înregistrează laconic un 
succes al frezorului Emil Crisfea 
din brigada condusă de Radu Va
sile: la operația de rectificare in
ferioară a frezelor a reușit să-și 
depășească planul cu 25 la sufă, 
dînd produsa numai de calitate 
superioară. Următorul grafic înre
gistrează însă că a doua zi și ti
nerii din brigada condusă de Mol-

doveanu Alexandru au obținut a- 
ceeași depășire.

Ce a determinat oare acest salt 
calitativ și cantitativ?

...Săptămîni de-a rîndul Emil 
Crisfea a fost nemulțumit că pen
tru centrarea frezelor, care tre
buiau rectificate în universalul 
strungului, se pierdeau zeci de 
minute. „Cum pof oare să sim
plific această operație?—se întreba 
e| adesea. După insistente căutări 
a aflat răspunsul dorit: a conceput 
și realizat un dispozitiv de cen
trare automată a frezelor în uni
versalul strungului cu ajutorul că
ruia a depășit planul cu 25 la 
sută. La sfîrșiful zilei de muncă 
tinerii din brigadă l-au văzut pe 
Cristea Emil făcînd diverse cal
cule.

— O nouă raționalizare? — 
l-au întrebat ei.

— Nu. Mă gîndesc cîte freze 
mai multe, mai bune ar da sec 
torul nostru dacă și brigada con 
dusă de Moldoveanu Alexandru 
ar folosi acest dispozitiv.

— E o idee bună I au răspuns 
tinerii aprobînd cu însuflețire ini
țiativa tovarășului lor.

Și chiar a doua zi Emil Cristea 
în urma consultărilor cu conduce
rea sectorului, a predat tinerilor 
din brigada condusă de Moldo
veanu dispozitivul său pentru a 
fi folosif de către toți tinerii.

...Intr-o luni de dimineață, ti-
TOMA CONSTANTIN 

ajustor

(Continuare în ■pag. a 3-a)

Și-au respectat
cuvîntul dat

uiți 
lui 
rean 

zile satisfacția îndeplinirii an
gajamentelor luate în cinstea 
glorioasei aniversări a elibe
rării patriei noastre de sub 
jugul fascist. Printre aceștia 
sînt și muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la laminorul de 
650 mm. Calculul pe care ni-l 
fac tovarășii din conducerea 
secției este simplu, 
ment 
20.000 
plan, 
tone, 
tone produse în luna 
Calculul este simplu, dar 
cuprinde munca entuziastă a 
harnicului colectiv, contribu
ția celor 34 brigăzi de produc- 

ale tineretului. Mobilizate 
comitetul U.T.M., brigăzile 
pus în centrul activității 
mai buna organizare a 

muncii, îmbunătățirea indici
lor de utilizare a agregatelor. 
In luna iulie, brigada condusă 
de Adrian Balaș a dat peste 
plan 1.098 tone laminate. La 
acest succes a contribuit și 
faptul că în această brigadă 
indicele de utilizare a agre
gatelor a crescut cu 12,36 la 
sută. In frunte este însă tot 
brigada condusă de Ion Mayer. 
Ea a realizat în iulie peste 
plan 2.000 tone laminate.

Întrecerea se desfășoară cu

i
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Formația de cimpoieii a căminului cultural Perieni-Bîrlad, participantă la finalele celui de 
al Vl-lea Concurs al echipelor culturale de amatori de la orașe și sate.

Foto: N. STELORIAN

Milionarii din Sîntana
Se cîntă undeva, în progra

mul brigăzii artistice de 
agitație a colectiviștilor din 

Sînfana, regiunea Crișana, urmă
toarele versuri pline de adîncă 
semnificație:

anii par uriași în fapte. Așa cîntă 
colectiviștii din Sîntana astăzi:

Și-au învățat ca să trăiască 
Și ei o viață omenească.

aită- 
și-au 
și-au

Intr-adevăr, obidiții de 
dată au ridicat fruntea, 
sumes cămășile pe brațe 
pornit sub înțeleaptă îndrumare a 
partidului să-și construiască o 
viață nouă. Traiul de pînă mai 
ieri cînd „Am slujit pe la boieri 1 
Toți zdrănțoși și necăjiți / Gîrbo- 
vifi și gălbeniți" — a apus pen
tru totdeauna, țăranii — reprezen- 
fați aici, pe scena finalei con
cursului al Vl-lea de către talen- 
tați artiști amatori — înălțînd 
acum un imn de bucurie vieții 
noastre noi.

Partidul ne deschide calea 
Spre viitorul luminos,
Așa cum a deschis Gagarin, 
Drum omenirii spre Cosmos. 
Și-ncrezători în steaua care 
Ne luminează viitorul 
Spre șaizeci și cinci pornim 

noi marșul 
Alăturea de-ntreg poporul. 
Căci an de an vom pune-n 

muncă 
Mai multă dragoste și-avint 
Și-om scoate, cu-ajutorul științei 
Mai multă roadă din pămînt.

muncitori ai mare- 
combinat hunedo- 

trăiesc în aceste

Angaja- 
pînă la 23 August : 

tone laminate peste 
Realizat: circa 24.000
dintre care peste 2.500 

iulie, 
el

tot mai multă însuflețire. Fie
care este hotărît ca în cinstea 
marii sărbători să obțină cele 
mai bune succese. Printre 
brigăzile fruntașe este și cea 
condusă de Buicu Dumitru de 
la cuptoare. Reducînd la 
ximum deranjamentele, 
gada a înregistrat cel 
mic timp de staționare 
asigurat laminorului blumuri
le în mod ritmic.

Tovarășul Cornel Pleșa, se
cretarul organizației de partid 
de la laminorul de 800 mm 
ne-a vorbit, de asemenea, des
pre succesele obținute de co
lectivul de aici în cinstea 
lei de 23 August.

— Angajamentul luat 
ne-a spus dînsul — a fost 
deplinit cu mult înainte 
termen. Secția a dat 
plan, în 7 luni, 
laminate recepționate în 
de 8.400 tone cit prevedea an
gajamentul luat în cinstea zi
lei de 23 August. Ne-am res
pectat cuvîntul și în ce pri
pește economiile la prețul de 
cost. Angajamentul nostru a- 
nual era să realizăm 400.000 
lei, și am economisit în pri
mul semestru 530.000 lei. Prin 
aceste succese colectivul nos
tru își exprimă dragostea față 
de partid, bucuria vieții libe
re, fericite, pe care o trăim.

ma- 
bri- 
mai 
și a

zi-

£n- 
de 

peste 
8.500 tone 

loc

Dragu-mi să strig, să sar, măi
Că-s multimilionar, 
3ucuros de bună-stare 
La a zece-aniversare.

dinAșa au cîntat colectiviștii 
Sîntana, anul trecut, la împlinirea 
a zece ani de la înființarea gos
podăriei for. Deși puțini ia număr,

Familia lui Alexandru Ploscaru 
cîntă acum pe scenă aceste cuvin
te pline de adevăr. Utemiștii Nuța 
Goina sau Eva Cseja, Elena Petri- 
șor sau Aurel Rodina, exprimă și 
ei, în cîntec, alături de vîrstnici, 
bucuria faptelor împlinite, a roa
delor bogate obținute de pe o- 
goarele întinse, neuiiînd să amin
tească de sprijinul științei și al 
culturii care pătrunde în casele 
oamenilor. La Sîntana fiecare casă 
are aparat de radio. Biblioteca 
comunală a înregistrat un aseme
nea număr de cititori — aproape 
întregul sat — încît a devenit 
fruntașă pe țară. La Sîntana, în

noua clădire a căminului cultural 
poposesc, în afară de artiștii a- 
matori, ansambluri 
orașe ale țării. Alta 
Sîntanei de azi, atît 
de oamenii săi.

Colectiviștii din 
invită să le vezi noul sat, casele 
și hambarele pline, viața civilizată 
pe care o duc azi. Cum au ajuns 
aici? Prin marile succese obținute, 
prin munca în colectivă 12.000.000 
lei fond de bază cîi au azi 
nu înseamnă puțin. 4700 kg de 
porumb la hectar, 300 porci în- 
grășafi, 5000 de pui, unelte, re
mize, grajduri sînf numai o parte 
din bogățiile colectiviștilor din 
Sînfana. Numai lelina Ardelean 
pentru 342 zile-muncă a pri
mit 1364 kg grîu, 2394 kg po
rumb, 69 kg zahăr, 32 kg ceapă, 
5012 lei, și în plus, pentru de
pășire de normă 800 kg porumb, 
162 kg grîu, 809 lei pentru sfeclă 
de zahăr etc. Așa cum subliniază 
brigada artistică de agitație, 60 
de colectiviști urmează cursurile 
liceului seral, dovadă grăitoare a 
faptului că știința și cultura pă
trund tot mai mult în mijlocul oa
menilor.

dici diferite 
e înfățișarea 
de îndrăgită

Sîntana te

Vesel cinful nostru
Crește voinicește,

r '
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LIDIA POPESCU

Conferințe consacrate 
zilei

a. a

E
Căci averea noastră
An de an sporește.
Depășim cu rîvnă 
in marș triumfal 
Cifrele din planul
Șesenal.

spune brigada, încheind cu înăl
țătoare cuvinte adresate celui care 
a deschis țăranilor muncitori cale 
nouă, pentru o viață mai bună, 
mai frumoasă :

Dacă slnfem mîndri de țara 
in care rîde primăvara, 
Dacă muncim în înfrățire 
Și știm ce-nseamnă fericirea, 
Sînt toate datorită lui, 
Partidului,
Părintelui,
Ce-a deschis cale bucuriei.

S. RADULESCU

In întreaga țară, 
mii de oameni ai 
muncii participă 
zilnic la conferințe
le ținute de acti
viști de partid și 
conducători ai insti
tuțiilor și între
prinderilor cu pri
lejul împlinirii a 17 
ani de la eliberarea 
patriei noastre de 
sub jugul fascist.

Sîmbătă, la între
prinderea de pie
lărie și încălțămin
te „Nicolae Bălces- 
cu“ din CAPITALĂ 
a vorbit Al. Dobre, 
activist al Comite
tului raional N. 
Bălcescu al P.M.R. 
Conferențiarul a 
subliniat între al
tele, realizările a- 
cestei fabrici. An
gajamentele luate 
în cinstea zilei de 
23 August au fost 
îndeplinite. Comer
țul a primit de la

de 23 August
1 ianuarie pînă a- 
cum cu circa 2 la 
sută mai multă în
călțăminte. In cursul 
anului, calitatea 
produselor s-a îm
bunătățit, realizîn- 
du-se totodată 
noi modele de 
călțăminte.

Tov. Vasile Mihuț, 
prim-secretar al co
mitetului orășenesc 
BRAȘOV al P.M.R.. 
a conferențiat la 
Fabrica de hîrtie și 
celuloză „Nicolae 
Bălcescu" din Zăr
nești. Referindu-se 
la condițiile noi de 
muncă și viață 
create pentru mun
citori la această în
treprindere, el a a- 
rătat că aici s-au 
construit noi hale 
și ateliere înzestra
te cu utilaje moder
ne și a luat ființă 
un nou cartier mun
citoresc.

12
in

Colectivului de 
muncă de la Fabri
ca de tricotaje „Ion 
Fonaghi" i-a vorbit 
tov. Maria Bale- 
chici, membră a co
mitetului orășenesc 
TIMIȘOARA al 
P.M.R. Ea a relevat 
puternica dezvol
tare pe care a lua
t-o această între
prindere în anii 
puterii populare. în 
cinstea zilei de 23 
August colectivul 
jabricii a dat pes
te plan 
100.000 
cotaje 
pii șs 
alte 79 
dele.

Conferințe 
mănătoare au 
avut loc și în 
numeroase 
prinder*  din 
regiunile patriei.

(Agerpres)

aproape 
bucăți tri- 

pentru co- 
a realizat 
de noi mo-

ase- 
mai 
alte 

între- 
toate



UNDE MERGEM SĂ ÎNVĂȚĂM
VĂ PREZENTĂM: ȘCOLI TEHNICE

Între 10—24 septembrie 1961 se vor face înscrieri pentru 
școlile tehnice, în care se primesc absolvenți ai șco
lilor medii de cultură generală, în vîrstă de 17-25 ani.

Pentru a-i ajuta pe tineri să se îndrepte către specialitățile 
de care economia noastră are nevoi mereu crescînde, publi
căm în această pagină lista școlilor tehnice cele mai soli
citate.

Informații mai detailate cu privire la rețeaua școlilor teh
nice, precum și a școlilor tehnice de maiștri, cei interesați 
pot căpăta din broșura „ÎNDRUMĂTOR PENTRU ADMI
TEREA ÎN ȘCOLILE TEHNICE ȘI TEHNICE DE MAI
ȘTRI" editată de Ministerul învățămîntului și Culturii, De
partamentul școlilor. Broșura se găsește de vinzare la toate 
librăriile din țară.

Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini

REGIUNEA BANAT
ARAD. Școala tehnică pen

tru muncitori calificați a 
Uzinelor „Gh. Dimitrov", str. 
Armata Poporului nr. 31 — 
telefon 3670/2791.

— strungari în metale
— frezori pentru roți din

țate.
REȘIȚA. Grupul școlar al 

Combinatului metalurgic, str. 
Petre Maior nr. 1, telefon 334. 
Școala tehnică'

— electricieni pentru centra
le, stații și rețele (muncitori 
calificați).

— electricieni instalatori de 
lumină și forță (muncitori ca
lificați).

— electricieni de aparate 
termotehnice (muncitori cali
ficați).

— tehnicieni proiectanți 
pentru industrie (personal 
tehnic).

REGIUNEA BRAȘOV
SIBIU. Grupul școlar al Uzi

nelor „Independența" str. En
gels nr. 1. telefon 1787. Școala 
tehnică.

— electricieni pentru cen
trale. stații și rețele (munci
tori calificați)

— tehnicieni proiectanți 
pentru industrie (personal 
tehnic).

REGIUNEA BUCUREȘTI
BUCUREȘTI. (Raionul 23 

August). Școala tehnică de 
muncitori calificați a Uzinelor 
„23 August", B-dul Muncii nr- 
47 — telefon 21-76.42.

— strungari în metale.
REGIUNEA DOBROGEA
MEDGIDIA. Școala tehnică 

a „I.M.U." — telefon 146.
— strungari în metale 

(muncitori calificați)
— tehnicieni proiectanți 

pentru industrie (personal 
tehnic).

REGIUNEA GALAȚI
GALAȚI Grupul școlar „Al. 

Ion Cuza", str. Traian nr. 125 
C., telefon 2464. Școala teh
nică.

— electricieni pentru centra

Ministerul 
și Energiei 

REGIUNEA HUNEDOARA 
BRAD. (Raionul Brad). 

Grupul școlar. Școala tehnică 
de personal tehnic.

— tehnicieni pentru exploa
tări miniere

— tehnicieni pentru prepa
rarea minereurilor

— tehnicieni topografi mi
nieri.

PETROȘANI. (Raionul Pe
troșani). Grupul școlar 
„U.R.U.M.", str. Gheorghe 
G.heorghiu-Dej nr. 5 — tele
fon 368. Școala tehnică.

— electricieni instalații de 
lumină și forță (muncitori 
calificați)

— tehnicieni pentru exploa
tări miniere (personal tehnic)

— tehnicieni topografi mi
nieri (personal tehnic)

— desenatori tehnici pentru 
industrie (personal tehnic).

Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei Ministerul Economiei Forestiere
REGIUNEA BACĂU

BORZEȘTI. (Raionul Tg. 
Ocna). Grupul școlar — telefon 
210. Școala tehnică.

— operatori chimiști la fa
bricarea și prelucrarea cauciu
cului sintetic (muncitori ca
lificați)

— laboranți pentru indus
tria chimică (muncitori ca
lificați)

— mecanici pentru aparate 
și instalații în industria chi
mică (muncitori calificați)

— operatori chimiști la fa
bricarea și prelucrarea mase
lor plastice (muncitori ca
lificați)

— operatori chimiști pentru 
sinteze organice și extracte 
(muncitori calificați)

— tehnicieni chimiști în 
sinteze organice (personal 
tehnic).

REGIUNEA BANAT
TIMIȘOARA. Școala tehnică 

pentru muncitori calificați 
Str. Peneș Curcanul nr- 5 — 
telefon 2574

— operatori chimiști la sin
teze organice și extracte.

REGIUNEA BRAȘOV
COPȘA MICĂ. (Raionul Me

diaș). Grupul școlar — tele
fon 37. Școala tehnică de 
muncitori calificați.

le, stații și rețele (muncitori 
calificați)

— tehnicieni proiectanți pen
tru industrie (personal tehnic)

REGIUNEA HUNEDOARA
HUNEDOARA. Grupul șco

lar al Combinatului siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
str. 23 August nr. 1. telefon 
2687. Școala tehnică.

— electricieni pentru centra
le, stații și rețele (muncitori 
calificați)

— electricieni pentru între
ținerea instalațiilor de lumină 
și forță (muncitori calificați)

— electricieni pentru mașini 
electrice (muncitori califi
cați)

— electricieni pentru apara
te termotehnice (muncitori ca
lificați).
REGIUNEA MARAMUREȘ
SATU MARE. Școala tehni

că a Uzinelor „Unio", str. M. 
Eminescu nr. 1, telefon 1951.

— electricieni pentru insta
lații de lumină și forță (mun
citori calificați)

— frezori pentru roți din
țate (muncitori calificați)

— strungari în metale 
(muncitori calificați).

— tehnicieni proiectanți 
pentru industrie (personal 
tehnic).

REGIUNEA OLTENIA
CRAIOVA. Școala tehnică a 

Uzinelor „Electroputere", str. 
Stalingrad nr. 22 — teilefon 
2218.

— electricieni pentru ma
șini electrice (muncitori ca
lificați).

— electricieni pentru cen
trale, stații și rețele (munci
tori calificați)

— ’ tehnicieni proiectanți 
pentru industrie (personal 
tehnic).

REGIUNEA PLOIEȘTI
SINAIA. (Raionul Cîmpina). 

Școala tehnică' pentru munci
tori calificați a Uzinelor 
„I. C. Frimu", Calea Bucu
rești nr. 14, telefon 353.

— strungari în metale.

Minelor
Electrice

REGIUNEA MARAMUREȘ

BAIA MARE. Colonia 
Săsar nr. 22 — telefon 1868. 
Grupul școlar al Trustului 
Minier, Școala tehnică pentru 
personal tehnic.

— tehnicieni pentru exploa
tări miniere

— tehnicieni pentru prepa
rarea minereurilor

— tehnicieni geologi

REGIUNEA PLOIEȘTI
CÎMPINA. (Raionul Cîmpi

na). Școala tehnică pentru 
muncitori calificați „I.R.E.", 
str. Griviței nr. 1 — telefon 
622.

— electricieni pentru cen
trale, stații și rețele

— electricieni pentru mașini 
electrice

— mecanici pentru turbine 
cu aburi și hidraulice

— operatori chimiști la chi
mizarea gazului metan

— mecanici pentru aparate 
și instalații în industria chi
mică.

FĂGĂRAȘ. (Raionul Făgă
raș). Școala tehnică pentru 
muncitori calificați — telefon 
849.

— operatori chimiști la fa
bricarea și prelucrarea mase
lor plastice

— electromecanici pentru 
automatizarea și tehnica mă
surării.

REGIUNEA CLUJ
OCNA MUREȘULUI. (Raio

nul Aiud). Grupul școlar — 
telefon 8. Școala tehnică de 
muncitori calificați.

— mecanici pentru aparate 
și instalații în industria chi
mică.

REGIUNEA GALAȚI
BRĂILA. Școala tehnică 

de muncitori calificați, Șo
seaua Viziru — telefon 2469.

— electricieni pentru cen
trale, stații și rețele

— laboranți în industria 
chimică

— mecanici pentru aparate 
și instalații în industria chi
mică

— electromecanici pentru

REGIUNEA ARGEȘ
DRAGAȘANI. (Raionul Dră- 

gășani). Centrul școlar str- 
M. Kogălniceanu nr. 5, Școala 
tehnică pentru personal teh
nic.

— tehnicieni contabili pen
tru agricultură.

SLATINA. (Raionul Slatina). 
Centrul școlar. Școala tehnică 
pentru personal tehnic.

— tehnicieni pentru îmbu
nătățiri funciare.

REGIUNEA BRAȘOV
BLAJ. (Raionul Mediaș). 

Centrul școlar, str. Republicii 
nr. 9. Școala tehnică pentru 
personal tehnic.

— tehnicieni contabili pen
tru agricultură.

REGIUNEA BUCUREȘTI
CĂLĂRAȘI. (Raionul Călă

rași). Centrul școlar str. Bucu
rești nr. 1. Școala pentru per
sonal tehnic.

— tehnicieni contabili pen
tru agricultură.

OLTENIȚA. (Raionul Olte
nița). Centrul școlar. Școala 
tehnică pentru personal teh
nic.

— tehnicieni pentru îmbu
nătățiri funciare.

TURNU MĂGURELE. (Raio
nul Turnu Măgurele). Cpntrul 
școlar, str. Vasile Roaită nr. 
11. Școala tehnică pentru per
sonal tehnic.

— tehnicieni contabili pen
tru agricultură.

REGIUNEA CLUJ
GILĂU. (Raionul Huedin). 

Școala tehnică pentru perso
nal tehnic.

— tehnicieni contabili pen
tru agricultură.

TURDA. (Raionul Turda). 
Centrul școlar, str. N. Bălcescu 
nr. 2. Școala tehnică pentru 
personal tehnic.

— tehnicieni zootehniști.
Centrul școlar, str. Armata

REGIUNEA BANAT
TIMIȘOARA. Școala tehnică 

pentru personal tehnic, str. Si- 
mion Bărnuțiu nr. 9 - telefon 
6132
- contabili pentru finanțe și 

credit.
— contabili pentru industrie, 

construcții și transporturi.

REGIUNEA BRAȘOV
BRAȘOV. Școala tehnică 

pentru personal tehnic, str. 
Brîncoveanu nr. 10 - telefon 
1664
- contabili pentru finanțe și 

credit.
— contabili pentru industrie, 

construcții și transporturi.

REGIUNEA BUCUREȘTI
BUCUREȘTI. (Raionul I. V. 

Stalin). Școala tehnică pentru

Ministerul Invătâmintului si Culturii
REGIUNEA BUCUREȘTI
BUCUREȘTI. (Raionul 1 

Mai). Școala tehnică, B-dul 
Lacul Tei nr. 63 - telefon 
12.45.98

— tehnician cinematografiat 
pentru producția filmelor

— tehnician cinematografiat 
proiecționist de film

— tehnician cinematografist 
rețea cinematografică.

BUCUREȘTI. Grupul școlar 
str. Argeș nr. 7 - telefon 
12.39.30 Școala tehnică

— copist cor odor zincograf 
[muncitori calificați).

— copist gravor tipar adine 
(muncitori calificați)

-s copist transportor of set 
(muncitori calificați)

— culegător manual pentru 

automatizare și tehnica măsu
rării.

REGIUNEA PLOIEȘTI
CÎMPINA. (Raionul Cîmpi

na). Grupul școlar Str. Grivi
ței nr. 91 — telefon 365. Școa
la tehnică de personal tehnic.

— tehnicieni petroliști pen
tru utilaje schele.

PLOIEȘTI. Grupul școlar, 
B-dul Independenței nr. 8 — 
telefon 4115. Școala tehnică 
de muncitori calificați.

— electromecanici pentru 
automatizare și tehnica mă
surării.

TÎRGOVIȘTE. Grupul șco
lar, str. I. C. Frimu nr. 50, 
Școala tehnică de muncitori 
calificați.

— tehnicieni petroliști pen
tru exploatarea zăcămintelor 
de țiței și gaze.

REGIUNEA MUREȘ - 
AUTONOMĂ MAGHIARĂ
TÎRNĂVENI. (Raionul Tîr- 

năveni). Școala tehnică pentru 
muncitori calificați - telefon 
221.

— electromecanici pentru 
automatizare și tehnica mă
surării

— electrometalurgiști în in
dustria aluminiului.

Ministerul Agriculturii
Roșie nr- 21- Școala tehnică 
pentru personal tehnic.

— tehnicieni horticultori.
REGIUNEA CRIȘANA

SALONTA. (Raionul Salon- 
ta). Centrul școlar, B-dul Re
publicii nr. 90. Școala tehnică 
pentru personal tehnic.

— tehnicieni pentru îmbu
nătățiri funciare.

REGIUNEA DOBROGEA
POARTA ALBĂ. (Raionul 

Medgidia). Centrul școlar. 
Școala tehnică pentru perso
nal tehnic.

— tehnicieni contabili pen
tru agricultură

— tehnicieni pentru îmbu
nătățiri funciare.i

REGIUNEA GALAȚI
BRĂILA. Centrul școlar, str. 

Victoriei nr. 88. Școala tehni
că pentru personal tehnic.

— tehnicieni veterinari
— tehnicieni contabili pen

tru agricultură.
TECUCI. (Raionul Tecuci). 

Centrul școlar, str. 23 August 
nr. 99. Școala tehnică pentru 
personal tehnic.

— tehnicieni topografi
— tehnicieni pentru îmbu

nătățiri funciare.
REGIUNEA MARAMUREȘ
SATU MARE. (Raionul Satu 

Mare). Centrul școlar. Școala 
tehnică pentru personal teh
nic.

— tehnicieni veterinari.
REGIUNEA OLTENIA

BECHET. (Raionul Segar- 
cea). Centrul școlar. Școala 
tehnică pentru personal teh
nic.

— tehnicieni pentru îmbu
nătățiri funciare.

CALAFAT. (Raionul Cala
fat). Centrul școlar. Școala 
tehnică pentru personal teh
nic.

— tehnicieni contabili pen
tru agricultură.

Ministerul finanțelor
personal tehnic, Calea Grivi
ței nr. 2 bis — telefon 14-42.82

- contabili pentru finanțe și 
credit.

— contabili pentru industrie, 
construcții și transporturi.

REGIUNEA CLUJ
CLUJ. Școala tehnică pentru 

personal tehnic, str. 1 Mai nr. 
19 — telefon 3136

- contabili pentru finanțe și 
credit.

— contabili pentru industrie, 
construcții și transporturi.

REGIUNEA GALAȚI
BRĂILA. Școala tehnică 

pentru personal tehnic, str. 
Bolintineanu nr. 16 - telefon 
1767 

lucrări tipografice (muncitori 
calificați)

— fotograf (muncitori califi
cați)

— linotipist (muncitori califi
cați)

— monotasterist (muncitori 
calificați)

— monoturnător turnător de 
litere (muncitori calificați)

— revizor-corector poligraf 
(muncitori calificați)

— retușer poligraf (munci
tori calificați)

— stereo-galvanist (muncitori 
calificați)

— tipăritori tipar adine 
(muncitori calificați)

— tipăritori tipar înalt 
(muncitori calificați)

— tipăritori tipar plan (mun
citori calificați)

— mecanici pentru utilaj po
ligrafic (muncitori calificați)

REGIUNEA ARGEȘ
CURTEA DE ARGEȘ. (Raio

nul Curtea de Argeș). Centrul 
școlar forestier, B-dul Repu
blicii nr- 21 — telefon 104. 
Școala tehnică pentru perso
nal tehnic.

— tehnicieni pentru insta
lații și construcții forestiere

— tehnicieni în industria
lizarea lemnului pentru pro
duse semifinite din lemn.

RÎMNICU VÎLCEA. (Raio
nul Rîmnicu Vîlcea). Centrul 
școlar forestier, str. V. I. Le
nin nr. 311 — telefon 467.
Școala tehnică pentru perso
nal tehnic.

— tehnicieni pentru amelio
rări silvice —

— tehnicieni în industriali
zarea lemnului pentru produ
se semifinite din lemn

— tehnicieni în industriali
zarea lemnului pentru semi
fabricate superioare din lemn.

REGIUNEA BACĂU
PIATRA NEAMȚ. Școala 

tehnică pentru personal teh
nic, str. Ștefan cel Mare nr. 
29 — telefon 111.

— tehnicieni pentru instala
ții și construcții forestiere.

CARACAL. (Raionul Cara
cal). Centrul școlar. Școala 
tehnică pentru personal teh
nic.

— tehnicieni pentru îmbu
nătățiri funciare.

CRAIOVA. Centrul școlar 
comuna Malu Mare. Școala 
tehnică pentru personal teh
nic.

— tehnicieni veterinari.
REGIUNEA PLOIEȘTI

BUZĂU. (Raionul Buzău). 
Centrul școlar str. Ilie Pintilie 
nr. 17. Școala tehnică pentru 
personal tehnic

— tehnicieni contabili pen
tru agricultură.

NUCET. (Raionul Tîrgoviș- 
te). Centrul școlar. Școala 
tehnică pentru personal tehnic

— tehnicieni pentru îmbu
nătățiri funciare.

RÎMNICU SĂRAT. (Raio
nul Rm. Sărat). Centrul șco
lar, str. Maiakovski nr. 18, 
Școala tehnică pentru perso
nal tehnic

— tehnicieni agricoli.
TÎRGȘORUL NOU. (Raio

nul Ploiești). Centrul școlar. 
Școala tehnică pentru perso
nal tehnic

— tehnicieni pentru îmbună
tățiri funciare

REGIUNEA SUCEAVA
FĂLTICENI. (Raionul Fălti

ceni). Centrul școlar str. Maior 
Ion nr. 10. Școala tehnică pen
tru personal tehnic

— tehnicieni contabili pentru 
agricultură.

RĂDĂUȚI. (Raionul Rădă
uți). Centrul școlar. Școala teh
nică pentru personal tehnic

— tehnicieni veterinari
REGIUNEA MUREȘ - 

AUTONOMA MAGHIARĂ
ODORHEI. (Raionul Odor- 

hei). Centrul școlar, str. Ar
pad nr. 12 (cu secție de pre
dare în limba maghiară). 
Școala tehnică pentru perso
nal tehnic

— tehnicieni contabili pen
tru agricultură.

- contabili pentru finanțe și 
credit.
- contabili pentru industrie, 

construcții și transporturi.

REGIUNEA IAȘI
IAȘI. Școala tehnică pentru 

personal tehnic, str. Sărăriei 
nr. 35 - telefon 2789

- contabili pentru finanțe și
credit. v

— contabili pentru industrie, 
construcții și transporturi.

REGIUNEA MARAMUREȘ
BAIA MARE. Școala teh

nică pentru personal tehnic 
str. Malinovski nir. 50 — tele
fon 1289

— contabili pentru finanțe și 
credit.

— contabili pentru industrie, 
construcții și transporturi.

- tehnician calculator în po
ligrafie (personal tehnic)

- tehnician poligraf (perso
nal tehnic)

- tehnoredactor (personal 
tehnic).

BUCUREȘTI. Școala tehnică 
pentru personal tehnic, str. 
Taras Sevcenco nr. 68 — tele
fon 11.85.04

- stenodactilografi pentru 
limba romînă
- stenodactilografi pentru 

limba romînă și o limbă stră
ină.

BUCUREȘTI. (Raionul 
Gheorghe Gheorghiu - Dej) 
Școala tehnică pentru personal 
tehnic B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1 — telefon 14.09.17
- bibliotecari
- îndrumători culturali.

REGIUNEA BANAT
TIMIȘOARA. (Pădurea Ver

de). Școala Tehnică pentru 
personal tehnic — telefon 
2947.

— tehnicieni de vînătoare 
și salmonicultură

— tehnicieni silvicultori.

REGIUNEA BRAȘOV
BLAJ. (Raionul Mediaș). 

Școala tehnică pentru mun
citori calificați, str. dr. Petru 
Groza nr. 25 — telefon 60.

— mecanici pentru utilaje 
din fabricile de plăci fibro- 
lemnoase.

REGIUNEA BUCUREȘTI
PERIȘ. (Raionul Răcari). 

Școala tehnică pentru perso
nal tehnic — telefon 12.

— tehnicieni silvicultori.

REGIUNEA SUCEAVA
CÎMPULUNG. (Raionul 

Cîmpulung). Centrul școlar 
forestier, str. 7 Noiembrie nr. 
65 — telefon 187. Școala teh
nică pentru personal tehnic.

— tehnicieni silvicultori.

Ministerul Sănătății 
si Prevederilor Sociale

REGIUNEA BANAT
ARAD. Școala tehnică pen

tru personal tehnic, B-dul Re
publicii nr. 77 - telefon 14.25- 
Școala are secții și în localită
țile Timișoara, Lugoj, Caran
sebeș și Reșița.

REGIUNEA BRAȘOV
BRAȘOV. Școala tehnică 

pentru personal tehnic str, Ma- 
iacovski nr. 19 — telefon 13-08.

Școala are secție și la Sf. 
Gheorghe.

SIBIU. Școala tehnică pen
tru personal tehnic str. Nikos 
Beloiannis nr. 4 — telefon 
1393. Școala are secție și la 
Alba Iulia.

REGIUNEA BUCUREȘTI
BUCUREȘTI. (Raionul I. V. 

Stalin). Școala tehnică pentru 
personal tehnic str. Pitar Moș 
nr. 15 telefon 11.48.99.

REGIUNEA CLUJ
BISTRIȚA. (Raionul Bis

trița). Școala tehnică pentru 
personal tehnic B-dul Republi
cii nr. 20 — telefon 175. Școala 
are secție și în localitățile Cluj 
și Dej.

Ministerul Industriei Ușoare
REGIUNEA CLUJ

CLUJ. Centrul școlar sțr- 
Einstein nr. 12—14, — telefon 
1599. Școala tehnică.

— strungari în metale 
(muncitori calificați)

— mecanici pentru utilaje 
din industria ușoară (mun
citori calificați)

— tehnicieni proiectanți

Ministerul Comerțului
REGIUNEA BANAT

ARAD. Școala tehnică pen
tru personal tehnic Piața 
George Enescu nr. 2 — telefon 
3453

— Contabili pentru comerț

REGIUNEA BUCUREȘTI

BUCUREȘTI. (Raionul Tu
dor Vladimirescu). Școala teh
nică pentru personal tehnic 
„N. Krețulescu", B-dul Hristo 
Botev nr. 17 — telefon 13.90.82

— contabili pentru comerț
— merceologi pentru produse 

alimentare
— merceologi pentru produse 

industriale,
BUCUREȘTI. Școala tehnică 

de muncitori calificați, Calea 
Moșilor nr- 152 — telefon
14.76.45.

— vitrinieri
— mecanici frigotehniști
— vînzători de produse tex

tile și încălțăminte
— vînzători de produse me- 

talo-chimice
— vînzători de produse ali

mentare.
BUCUREȘTI. (Raionul Nico- 

lae Bălcescu). Școala tehnică 
de muncitori calificați, Șo
seaua Viilor nr. 38 - telefon 
14.06.97

— ospătari pentru marile 
unități de alimentație publică.

REGIUNEA CLUJ

CLUJ. Școala tehnică pentru 
personal tehnic, str. Mihail

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
REGIUNEA BANAT

TIMIȘOARA. Școala tehni
că pentru personal tehnic, str. 
23 August nr- 2 — telefon 
53.39.

— tehnicieni electromeca
nici pentru întreținere teleco
municații.

— tehnicieni electromeca
nici pentru radio-radioficare.

REGIUNEA BUCUREȘTI
BUCUREȘTI. (Raionul „23 

August"). Grupul școlar str. 
Voinicieni nr. 29 — telefon 
21.33.60—21.62.49. Școala teh
nică pentru personal tehnic.

Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum
REGIUNEA ARGEȘ

SLATINA. Școala tehnică 
pentru personal tehnic, str. 
Magaziilor nr. 1 telefon 239

— contabili pentru coopera
ția de consum.

— merceologi pentru coo
perația de consum.

REGIUNEA BRAȘOV
SIBIU. Școala tehnică pen

tru personal tehnic, str. Cen
tumvirilor nr. 1 - telefon 1360

— contabili pentru coopera
ția de consum.

SF. GHEORGHE. Școala teh
nică pentru personal tehnic (cu 
limba de predare maghiară). 
Piața Libertății nr. 11 — tele
fon 657

— contabili pentru coopera
ția de consum.

REGIUNEA BUCUREȘTI
BUCUREȘTI. (Raionul 23 

August). Școala tehnică pen-

REGIUNEA CRIȘANA
ORADEA. Școala tehnică 

pentru personal tehnic str. 
Vîșinski nr. 13 telefon 2544-

REGIUNEA GALAȚI
GALAȚI. Școala tehnică 

pentru personal tehnic str. 
Pușkin nr. 46 telefon 1483.

REGIUNEA IAȘI
IAȘI. Școala tehnică pentru 

personal tehnic str. N. Băl
cescu nr. 28 telefon 2680. 
Școala are secție și la Bîrlad.

REGIUNEA MARAMUREȘ
SATU-MARE. Școala tehnică 

pentru personal tehnic, Piața 
Calvin nr. 10 telefon 1003.

REGIUNEA OLTENIA
CRAIOVA. Școala tehnică 

pentru personal tehnic str. 
Stalingrad nr. 131 telefon 2459. 
Școala are secții și în locali
tățile Tg. Jiu și Corabia.

REGIUNEA SUCEAVA
BOTOȘANI. Școala tehnică 

pentru personal tehnic, str. 
Maxim Gorki nr. 1 telefon 320.

pentru industrie (personal 
tehnic).

REGIUNEA MUREȘ - 
AUTONOMĂ MAGHIARĂ
TÎRGU MUREȘ. Școala 

tehnică pentru muncitori ca
lificați str. Gh. Doja nr. 13 
— telefon 3980.

— electricieni pentru cen
trale, stații și rețele.

Kogălniceanu nr. 4 telefon 
1559

— merceologi pentru produse 
alimentare

— merceologi pentru pro
duse industriale.

REGIUNEA DOBROGEA
CONSTANȚA. Școala teh

nică pentru personal tehnic 
str. Fr. Engels nr. 11 - telefon 
3273

— contabili pentru comerț
REGIUNEA OLTENIA

CRAIOVA. Școala tehnică 
pentru personal tehnic, str. 
I. V. Stalin nr. 22—24 — 
telefon 2943.

— contabili pentru comerț.
— merceologi pentru produse 

industriale
— merceologi pentru produse 

alimentare.

REGIUNEA SUCEAVA
BOTOȘANI. Școala tehnică 

pentru personal tehnic str. 
Marchian nr. 64 — telefon 641

— contabili pentru comerț.

REGIUNEA MUREȘ - 
AUTONOMA MAGHIARA
TÎRGU MUREȘ. Școala teh

nică pentru personal tehnic 
str. Bemady nr. 7 — telefon 
4898

— contabili pentru comerț.

— tehnicieni pentru exploa
tare și întreținere auto.

BUCUREȘTI. (Raionul Gri- 
vița Roșie). Grupul școlar Cal. 
Griviței nr- 343 — telefon 
17.01.10. Școala tehnică.

— electromecanici pentru 
semnalizare, centralizare, bloc 
(muncitori calificați)

— tehnicieni constructori 
pentru drumuri și poduri 
(personal tehnic).

BUCUREȘTI. (Raionul T. 
Vladimirescu). Școala tehnică 
pentru personal tehnic, Calea 
Victoriei nr. 12 — telefon
04/574.

tru personal tehnic, str. Sf. 
Ștefan nr. 21 — telefon 15.75.26

— contabili pentru coopera
ția de consum.

REGIUNEA CRIȘANA
ORADEA. Școala tehnic^ 

pentru personal tehnic, str 
Nogall nr. 5—7 - telefon 1984

— contabili pentru coopera
ția de consum

merceologi pentru coo
perația de consum.

REGIUNEA GALAȚI
BRĂILA- Școala tehnică 

pentru personal tehnic, B-dul 
Al. I. Cuza nr. 138 - telefon 
1244

— contabili pentru coopera 
ția de consum

— merceologi pentru coo
perația de consum.

REGIUNEA HUNEDOARA
ALBA IULIA. Școala teh

nică pentru personal tehnic,

Direcția generală 
pentru energie, 

metrologie, 
standarde și invenții

BUCUREȘTI. (Raionul
Gheorghe Gheorghiu-Dej). 
Școala tehnică pentru perso
nal tehnic str. Alex. Popov 
nr. 24 — telefon nr. 15.59.90.

— tehnicieni metrologi.

Ministerul 
Industriei 
Alimentare

REGIUNEA BUCUREȘTI

BUCUREȘTI. (Raionul N. 
Bălcescu). Centrul școlar al 
întreprinderii „Filimon Sîrbu" 
strada Spătaru Preda nr. 16 
— telefon 13.59.02. Școala teh
nică.

— operatori în industria 
alimentară pentru industria 
uleiului (muncitori calificați)

— tehnicieni frigotehniști 
(personal tehnic)

— tehnicieni în industria 
alimentară pentru prepararea 
mezelurilor și a conservelor 
din carne (personal tehnic).

ARMĂȘEȘTI. (Raionul Ur- 
ziceni). Școala tehnică pentru 
personal tehnic.

— tehnicieni pentru conser
varea cerealelor

— tehnicieni zootehniști.

Comitetul de Stat 
pentru 

Arhitectură 
si Sistematizare

REGIUNEA BRAȘOV
SĂCELE. Școala tehnică 

pentru muncitori calificați a 
Trustului nr. 5 Construcții 
str. 8 Mai nr. 17 — telefon 
2974.

— mecanici pentru utilaj de 
construcții.

REGIUNEA BUCUREȘTI
BUCUREȘTI. (Raionul N. 

Bălcescu). Școala tehnică pen
tru personal tehnic, str. G. 
Coșbuc nr- 24 — telefon
14.94.98.

— tehnicieni constructori 
pentru arhitectură și sistema
tizare

— tehnicieni topografi pen
tru construcții și sistematizare.

— tehnicieni de exploatare 
pentru poștă și telecomunica
ții oficianți P.T.T.R.

— tehnicieni electrome
canici pentru întreținere tele
comunicații

— tehnicieni construcții 
pentru lucrări de telecomuni
cații.

REGIUNEA OLTENIA
CRAIOVA. Școala tehnică 

pentru personal tehnic, str. 
Al. Petofi nr. 12 — telefon 
2942.

— tehnicieni constructori 
pentru drumuri și poduri.

str. L. Filipescu nr. 8 — tele 
fon 834

— contabili pentru coopera 
ția de consum.

REGIUNEA IAȘI
VASLUI. Școala tehnică 

pentru personal tehnic, str. 
Gh. Lazăr nr. 12 telefon 296

— contabili pentru coo
perația de consum.

REGIUNEA OLTENIA
CARACAL. Școala tehnică 

pentru personal tehnic, str. 
Karl Marx nr. 3 - telefon 463

— contabili pentru coope n 
‘ia de consum.

REGIUNEA PLOIEȘTI
BUZĂU. Școala tehnică pen 

tru personal tehnic, Aleea 
Episcopiei nr. 1 - telefon 1664

— contabili pentru coopera
ția de consum

— merceologi pentru coo
perația de consum.



Noi construcții da locuințe !n centrul orașului Tg. Mureș. Foto : S. NICULESCU

Aurel Vernescu campion european
Vîslașul romîn Aurel Vernescu 

s-a comportat admirabil în finala 
probei de caiac simplu (500 m) 
cucerind sîmbăfă pe lacul Malta 
de lingă Posnan titlul de campion 
al Europei. TînăruJ sportiv romîn, 
în vîrstă de 21 ani, a preluat de 
la start conducerea cursei domi- 
nînd pe principalii săi preten- 
denfi la titlu în frunte cu dane
zul Hansen. El a repurtat o victo
rie de prestigiu fiind cronometrai 
în 1’49’'1/10. Pe locul doi s-a cla
sat Hansen (Danemarca) cu 
1’49”3/10 urmat de Nicoară 
(R.P.R.) — 1’50”2/10 care a cîș- 
tigat medalia de bronz.

Două noi recorduri 
în campionatele 

republicane de natafie
Două noi recorduri ale țării au 

fost stabilite sîmbăfă în cea de-a 
treia zi a campionatelor republi
cane de natafie care se desfășoa
ră la Ștrandul Tineretului. Talen
tata înotătoare Sanda Iordan (Di
namo București) a dominat cu au
toritate proba de 200 m bras, 
realizind timpul de 2'58”3/10 — 
nou record. Vechiul record apar
ținea aceleiași sportive cu timpul 
de 2'59’'4/1O. Cel de-al doilea 
record republican de seniori a 
fost stabilit în proba de 200 m 
spate bărbați de către Dumitru 
Caminschi (Știința București). El a 
fost cronometrat cu timpul de 
2'27'’1/1O, Vechiul record — 
2’28”O — era deținut tot de Ca
minschi.

Concursul 
internațional 
de atletism 

al Armatelor Prietene
Pe stadionul Republicii se 

desfășoară astăzi de la ora 
18,30 întrecerile Concursului 
internațional de atletism al 
Armatelor Prietene, la care 
participă atleți și atlete din 
8 țări: U.R.S.S., R. P. Polonă, 
R. P. Ungară, R. D. Germană, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Bul
garia, R. P. Mongolă și R. P. 
Rcmînă.

Azi, pe stadioane
Astăzi se dispută întîlnirile din 

cadrul primei etape a campiona
tului categoriei A de fotbal. în 
Capitală, se vor desfășura pe sta
dioane diferite, două întîlniri care 
vor începe la ora 17,15 : C.C.A— 
Petrolul Ploiești (stadionul 23 Au
gust) și Rapid—Minerul Lupeni 
(stadionul Giuleșfi). Stafiile noas
tre de radio vor transmite înce- 
pînd din jurul orei 18,15 repriza 
a doua a întîlnirii C.C.A.—Petro
lul Ploiești. Transmisia se va face 
pe programul I.

Jocurile Balcanice 
de Atletism-juniori

Orașul Cluj are 
de cîteva zile oas
peți : junioarele și 
juniorii din R. P- 
Albania, R. P. Bul
garia, Grecia, Tur
cia, Iugoslavia și 
R. P. Română parti
cipant! la Jocurile 
Balcanice de Atle
tism.

Împodobit ca de 
sărbătoare, stadio
nul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" și-a

primit oaspeții 
încă din primele zi
le ale săptămânii. 
Prima cunoștință cu 
stadionul s-a soldat 
fără îndoială cu pri
mele antrenamente 
și primii spectatori. 
Nerăbdarea specta
torilor este în bună 
măsură justificată. 
La aceste întreceri 
— care au început 
ieri — sînt prezenți
★

Peste 10.000 de spectatori au 
fost prezervi sîmbăfă în tribune
le stadionului „Gh. Gheorghiu- 
Dej" din Cluj pentru a urmări în
trecerile din prima zi a Jocurilor 
Balcanice de Atletism pentru ju
niori și junioare. Tinerii atleți ro- 
mîni s-au comportat remarcabil 
cucerind cele mai multe victorii 
(3 la masculin și 4 la feminin). 
După prima zi, scorul este favo
rabil echipelor reprezentative ale 
R. P. Romîne. lată rezultatele înre
gistrate : masculin : 100 m Miku- 
lec (iugoslavia) 10”9/10 ; 400 m 
Cevik (Turcia) 49”5/10; 110 m 
garduri Carolea (R.P.R.) 15”2/10; 
1.500 m Stajnev (Iugoslavia) 
3’57"1/10 ; 1.500 m obstacole Ka- 
ramihai (R.P.R.) 4'16”6/10 ; pră
jină Asfafei (R.P.R.) 4,00 m; greu
tate Ramazan (R. P. Albania)

Avancronica unei competiții
tradiționale...

„Internaționalele" de atle
tism ale R.P.R. au ajuns la a 
13-a ediție. O competiție spor
tivă cu atîția ani „în spate" 
este trecută de mult de vîrsta 
„adolescenței", înseamnă că 
a căpătat tradiție. An de an, 
începînd din 1948, atleți din 
multe țări ale lumii își dau 
întîlnire la început de toamnă 
pe stadionul Republicii din 
București.

De-a lungul anilor, „in
ternaționalele" au fost 
onorate de cele mai 

remarcabile prezențe ale 
atletismului mondial.. De trei 
ori a alergat pe pistă în 
cadrul lor „omul-locomoti- 
vă", Emil Zatopek, atletul 
care a dominat aproape un 
deceniu probele de fond.

Parcă pentru a respecta 
continuitatea și tradiția, ma
rele concurs anual de la Bucu
rești „l-a văzut" apoi în rîn- 
dul participanților săi și pe 
„marinarul din Baltica", fai
mosul Vladimir Kuț, urmașul 
lui Zatopek la supremația în 
alergările pe distanțe lungi. 
Am admirat ritmul de ceasor
nic al neîntrecutului alergător 
sovietic, al eroului Olimpia
dei de la Melbourne și ne 
mîndrim cu faptul că cel care 
deține și astăzi recordul lumii 
pe 5.000 m a primit „botezul 
focului" într-un concurs la 
București.

Prin intermediul „interna
ționalelor" spectatorii au pu
tut urmări o pleiadă de stră
luciți atleți. Campionii olim
pici : ȚibulencO, Rautavara, 
Consolinî, Nemeth, O’Brien, 
Dana Zatopkova, Elvira Ozo- 
lina, Nina Ponomareva, Gali
na Bîstrova, Galina Zîbina, 
campionii europeni: Sidlo, 
Șcerbacov, Bulancik și alții.

Pentru Iolanda Balaș, cam
pionatele internaționale vor fi 
legate de amintirea nu numai 
a unor mari recorduri, dar și 
a primei victorii repurtate a- 
supra principalei ei rivale de 
atunci, Thelma Hopkins. Au 
trecut anii și acum Ioli... nu 
mai are rivale.

O asemenea sărbătoare vom 
trăi cu toții, din nou la 
26 și 27 august. La ac

tuala ediție a întrecerii și-a 
dat întîlnire un mănunchi 
foarte valoros de atleți și atle
te din aproape 20 de țări ale 
lumii. Multe din probe au la 
start participări care promit 
întreceri pasionante, la un nfc 
vel tehnic înalt. Să luăm de 
pildă cursa de 100 m. Concu
rentul nr. 1 al probei este 
fără îndoială negrul Harry

atleți juniori cu re
zultate deosebit de 
apreciate.

Țara noastră este 
reprezentată de ele
mente foarte tinere, 
talentate : A. Cal- 
nicov, P. Astafei, 
I. Savin, I. Marian. 
D. Gheorghiu, I. 
Carolea, Ana Beu- 
șean, Ecaterina Iu- 
hasz, Elena Vasi, 
Rodica Voroneanu 
etc.

9r

15,03 m; lungime Borisov (R. P. 
Bulgaria) 7,25 m; ștafeta 4x100 m 
Iugoslavia 42"6/10; feminin : 100 
m Cede (Iugoslavia) 12”5/10 ; 
800 m Cosa (R.P.R.) 2’18’’3/10 ; 
suliță Bucea (R.P.R.) 45,98 m ; 
greutafe Macovei (R.P.R.) 13,12 
m ; lungime Botoroacă (R.P.R.) 
5,51 m ; ștafeta 4x100 m Iugo
slavia 49".

Clasamentele după prima zi de 
concurs se prezintă astfel : mas
culin; 1. R.P.R. 68 puncte; 2. 
R. P. Bulgaria 50 puncte ; 3. Iugo
slavia 45 puncte; 4. Grecia 23 
puncte ; 5. Turcia 16 puncte ; 6. 
R. P. Albania 6 puncte ; feminin: 
1. R.P.R. 54 puncte; 2. R. P. Bulga
ria 40 puncte; 3. Iugoslavia 37 
puncte ; 4. R. P. Albania 7 punc
te ; 5. Turcia 3 puncte.

Jerome, atletul care cu Armin 
Hary împarte recordul lumii 
cu timpul de 10 secunde. îl 
vor seconda polonezul Marian 
Fojk șj cehoslovacul Vilem 
Mandlik, ambii creditați cu 
un record personal de 10,2 
sec. Fojk, aflat în momentul 
de față într-o formă extraor
dinară, a reușit să învingă în 
actualul sezon pe toți sprin
terii de pe continent și să-l

A XIII-a ediție 
a Campionatelor 

internaționale 
de atletism 

ale R. P. Romine 

Cheia succeselor — 
întrajutorarea

teaptă prilejul de a tranșa ri
valitatea în privința suprema
ției pe continent. Loi- li se vor 
alătura cu bune performanțe, 
campionul balcanic Hristo 
Hristov precum și Tanos Mis- 
kei și Frantisek Taftl,

„Capul de afiș" la arunca
rea suliței este fără îndoială 
campionul olimpic Viktor Țî- 
bulenko cu performanța de 
peste 83 de metri în acest an. 
El va primi replica lui Mi
chel Maquet, constant șii el 
în aruncările peste 80 de me
tri. Fostul recordman al lu
mii. Grigorii Taran, va con
duce desigur plutonul alergă
torilor pe 3.000 m obstacole, 
dornic să recucerească perfor
manța supremă, trecută doar 
de cîteva zile în posesia Iul 
Kryzskowiak. în orice caz, 
campionul polonez va avea e- 
moțij la Varșovia, în timp ce 
la București se va da startul 
în probă...

Și întrecerile feminine se 
anunță foarte interesante. în 
primul rînd prin participarea 
Iolandei Balaș, care a stabilit 
ultimele două recorduri mon
diale dincolo de granițele ță
rii și este evident... datoare 
inimoșilor ei suporteri bucu- 
reșteni. La aruncarea discului* * 
lupta se va da dincolo de 53 
de metri, fiind prezente, cu 
mici excepții, cele mai va
loroase specialiste din lume, 
Lia Manoliu, Stepanka Merto. 
va, Doris Miiller, Kazimiera 
Rykowska.

întreacă pe recordmanul mon
dial al probei de 100 yarzi, 
Budd, într-o cursă de 200 m 
la Varșovia. Nu putem omite 
nici pe campionul francez Jo
celyn Delecour (10,3 pe 100 
m, 20,8 pe 200 m).

Semifondul și fondul numă
ră printre înscriși, alergători 
foarte valoroși cum ar fi Ist
van Rozsavblgyi, medalia de 
bronz la J.O. de la Roma în 
proba de 1.500 m, fost record
man mondial pe această dis
tanță, Witold Baran, recen
tul învingător al campionului 
european Kryzskowiak, Mi
chel Jazy, al doilea clasat la 
J.O. de la Roma, Siegfried 
Hermann, unul dintre cei mai 
buni semifondiști ai R. D. 
Germane, Sandor Iharos, o- 
mul care a participat direct 
la lupta pentru recordurile 
lumii la 5.000 și 10.000 m, Ro
bert Bogey, cel mai în formă 
fondist al Franței etc.

Este în perspectivă un 
„duel" cu totul unic la arun
carea discului. Se scontează 
pe participarea recordmanu
lui mondial Sylvester și a re
cordmanului Europei Piat- 
kowsky, secondați de princi
palul lor concurent Josef 
Szecsenyi (58,94 m). Posibili
tatea de a urmări discul zbu- 
rînd mai mult de 60 de me
tri nu se ivește în fiecare zi 
și este mai mult decît atrăgă
toare.

La săritura cu prăjina Ian 
Krasovskis (4,65 m) și Manfred 
Preussger (4,67 m.) abia aș

(Urmare din pag. l-a) 

nerii din brigada condusă de 
Radu Vasile au găsit pe dulapuri 
o serie de scule auxiliare, înso
țite de un bilet. „In timpul nos
tru liber am confecționat din ma
terial economisit scule auxiliare și 
pentru brigada voastră. Folosiți-le 
cu succes!". Semnau: tinerii din 
brigada de sculeri condusă de 
Moldoveanu Alexandru. Așa se 
face că fimp de două săptămîni 
nu s-au mai scos din magazie nici 
un tel de scule auxiliare.

Din nou ne oprim privirea asu
pra a doua grafice. Ele ne arată 
că aflîndu-se în întrecere în cin
stea zilei de 23 August, brigăzile 
conduse de Radu Vasile și Mol
doveanu Alexandru au reușit să 
depășească planul la frezare a cu
țitelor de strung cu 60 la sută. 
Faptele au și ele un tîlc al lor: 
neastâmpăratul Radu Vasile, fînăr 
care nu concepe întrecerea fără 
înfr-ajutorare, a mai produs o sur
priză brigăzii vecine: a creat un 
alt dispozifiv cu ajutorul căruia 
se frezează în același fimp, în 
loc de un cuțit de strung... opt 
cuțite!

Chiar din prima zi de folosire 
a ingeniosului său dispozitiv, Radu 
Vasile, o dată cu predarea din mers 
a mașinilor unelte, a predat tine
rilor din brigada condusă de Mol
doveanu Alexandru și raționaliza
rea sa.

Brigada lui Moldoveanu n-a vrut 
însă să rămînă mai prejos și nu 
după mult timp și-a luat „revan

Nu este desigur cu putință 
să trecem măcar și în 
revistă toate probele a- 

cestui mare concurs interna
țional. Cititorii nici nu doresc, 
probabil, așa ceva, ci preferă 
să urmărească la fața locului 
pasionantele dispute, să aplau
de evoluția reprezentanților 
noștri : C. Grecescu, Z. Va- 
moș, Maria Diți-Diaconescu, 
C. Porumb și alții care ne vor 
reprezenta în această compe
tiție tradițională, prin parti
cipare valoroasă, prin între
ceri dîrze, prin mari recorduri 
și, mai ales, prin spiritul de 
prietenie care dă o aureolă și 
mai minunată „internaționa
lelor" ce-și înalță la fiecare 
început de toamnă steagul în 
adierea vîntului bucureștean...

V. TIBERIU

șa". A realizat un dispozitiv de 
calibrare mecanică a filetelor. Du
pă ce l-a studiat amănunțit, con
ducerea sectorului a aprobat utili
zarea lui. Și iată că în altă zi, pri
ma zi de folosire a nouiui dispo
zitiv, la predarea schimbului, Mol
doveanu Alexandru le-a înmînat ti
nerilor din brigada condusă de 
Radu Vasile și rezultatul căutărilor 
sale.

— L-am verificat practic, le-a 
spus el. A dat randament. Am de
pășit planul cu 15 la sută. Folosi- 
ți-l și voii

Întrecerea continuă. Următoarele 
două note pe care le citim în do
sarul cu rezultatele obținute în 
cinstea zilei de 23 August de cele 
două brigăzi sînt două aprecieri 
venite cu cîtva timp în urmă de 
la sectorul forje, lată prima no
tă: „Vă informăm că printre alte 
matrițe foarte bune, am primit de 
la sectorul vostru și cîteva care 
sînt de slabă calitate...".

Sosij-ea acestei note a iscat vii 
discuții. Cercetînd una din ma
trițe, șeful de sector le-a spus 
celor prezenți: Reclamația este 
întemeiată.

— Cine a lucrat aceste matri
țe? — a întrebat atunci frezorul 
Schultz Gheorghe, membru al bri
găzii condusă de Radu Vasile.

— Toader llie, din brigada lui 
Moldoveanu — a răspuns șeful 
sectorului.

După un răgaz de gîndire 
Schultz Gheorghe adăugă:

— Vă asigur că Toader llie nu 
va mai da astfel de piese. E

Decorarea tovarășului 
Csupor Ludovic

Sîmbătă la amiază la Con
siliul de Stat al R. P. Romîna 
a avut loc solemnitatea înmî- 
nării „Ordinului Muncii" cla
sa I tovarășului Csupor Ludo
vic, membru al C.C. al P.M.R.*  
prim-secretar al Comitetului 
regional Mureș-Autonomă Ma
ghiară al P.M.R., cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani, pentru 
îndelungată activitate în 
mișcarea muncitorească și con
tribuția adusă la opera de 
construire a socialismului.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai Consiliului de 
Stat.

După citirea decretului de 
decorare, tovarășul Ștefan Voi
tec a înmînat tovarășului 
Csupor Ludovic înalta distinc
ție.

Cei prezenți l-au felicitat 
călduros pe tovarășul Csupor 
Ludovic pentru distincția pri
mită.

(Agerpres) 
-----•-----

Concursul 
formațiilor artistice 

de amatori
Adevărată trecere în revistă a 

ceea ce are mai frumos, mai re
prezentativ folclorul romînesc, fi
nala celui de-al Vl-lea concurs al 
formafiilor artistice de amatori de 
la orașe și sate se apropie de 
sfîrșit.

In cursul zilei de sîmbătă pe 
scena Teatrului C.C.S., în fața ju
riului și spectatorilor au evoluat 
formațiile și artiștii reprezentanfi 
ai regiunilor Bacău și Hunedoara. 
Muncitori din cele mai noi și mo
derne întreprinderi ale industriei 
noastre chimice — Uzina de lire 
și fibre sintetice de la Săvinești 
și Combinatul chimic de la Bor- 
zești : oțelari ai Combinatului si
derurgic de la Hunedoara ; mi
neri, constructori, colectiviști etc. 
s-au dovedit a fi și pe scenă tot 
atît de iscusiți și sîrguincioși, pe 
cit sînt în muncă. In programe 
bogate și variate ei au adus pe 
scena teatrului crîmpeie din mun
ca și viața lor nouă de fiecare zi, 
și-au exprimat dragostea și recu
noștința fierbinte față de partid.

Duminică, în ultima zi a fazei 
finale a concursului, sînt progra
mate formațiile artistice de ama
tori din regiunile Brașov și Banat.

în afara concursului, echipele 
participante la finala concursului 
prezintă zilnic spectacole pe sce
nele teatrelor de vară și pe es
tradele special amenajate în Pia
ța Republicii, în Piața Vitan și la 
Muzeul satului.

(Agerpres) 
------•-------

Un nou tren 
al prieteniei

Sîmbătă seara a plecat din 
Gara de Nord un nou tren al 
păcii și prieteniei, organizat de 
Consiliul general A-R.L.U.S. și 
Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii din R.P.R. Cei 
peste 300 de turiști romîni vor 
vizita orașele Kiev și Moscova.

(Agerpres)

3---

schimbul meu pe mașină și am 
un plan...

în aceeași zi, Schultz Gheorghe 
a rămas în sector cîteva ore pes
te program. A lucrat împreună cu 
Toader llie mai multe matrije. Și 
așa, Toader llie, tînăr ce a absol
vit de curînd școala profesională, 
a devenit pentru o vreme „uce
nicul" lui Schultz Gheorghe, din... 
brigada cu care se află în între
cere.

Cea de a doua notă trimisă de 
sectorul forje este o notă de mul
țumire pentru buna calitate a 
matrițelor. Ea confirmă că fînărul 
Toader llie, cu ajutorul lui Schulz

In așteptarea elevilor
(Urmare din pag. l-a) 

după grija absentă a gospodari
lor săi. Conducerea administra
tivă a uzinei a uitat pe semne că 
școala se află sub tutela ei și 
deci au obligația s-o pregătească 
pentru noul an școlar care bate 
la ușă.

Punem capăt itinerariului nostru 
făcînd ultimul popas la Secția de 
învăfămînt a sfatului popular oră
șenesc. Și aici, ne convingem les
ne, problema nr. 1 o constituie 
pregătirea în vederea deschiderii 
noului an școlar. Tovarășul Ștefă- 
nescu, șeful secției, ne prezintă 
cîteva cifre și date în legătură cu 
această importantă acțiune la or
dinea zilei care a fost de curînd 
obiectul unei ședințe a comitetu
lui orășenesc de partid. Printre 
altele aflăm că în viitorul an șco
lar In orașul Pitești și comunele 
subordonate acestuia vor funcțio
na 37 de școli de diverse grade

însuflețită dezbatere internațională

a redactorilor presei studențești

Lucrările Seminarului im 
ternațional al redactori
lor presei studențești 

devin mereu mai însuflețite, 
discuțiile se desfășoară multe 
ore în șir, schimburile de pă
reri sînt vii. interesante. In- 
tr-una din pauze am stat de 
vorbă cu Hidemitsu Sayeki, 
reprezentant al studenților ja
ponezi. Din capul locului oas
petele japonez și-a exprimat 
opinia că seminarul de la 
București este o dezbatere e- 
ficientă, valoroasă :

— Importanta dezbatere Ia 
care asistăm scoate în eviden
ță sarcinile presei studențești. 
Nu este vorba de o discuție 
cu caracter tehnic, ci o discu
ție în care sînt examinate pro. 
blemeie cele mai de seamă ale 
contemporaneității și reper
cusiunile lor asupra activită
ții ziariștilor studenți. în ceea 
ce ne privește, sintem preocu
pați în cel mai înalt grad de 
lupta pentru apărarea păcii. 
Renașterea militarismului în 
Japonia ca și în Germania oc
cidentală reprezintă o gravă 
primejdie pentru pacea popoa
relor și împotriva ei trebuie 
luptat cu toate forțele. Stu
dențimea japoneză se pronun
ță împotriva reînarmării Ja
poniei, împotriva înrobitorului 
tratat militarist impus de 
S.U.A., împotriva imperialis
mului, pentru coexistență paș
nică.

Expunerile pe care diferiți 
delegați le fac la tribuna se
minarului reușesc să înfățișe
ze un tablou cuprinzător al 
viețij studențești actuale. Au
zim vorbindu-se despre bucu
rii și necazuri, despre succese 
și griji, despre probleme com
plexe — pe scurt, despre tot 
ceea ce frămîntă pe studentul 
zilelor noastre. Vicepreședin
tele Federației Studenților din 
Africa Neagră care studiază 
în Franța, Simon Ogouma, 
subliniază poziția colegilor săi 
în lupta împotriva colonialis
mului. Studentul trebuie să 
slujească cauza dreaptă a po
porului său iar presa studen
țească este datoare să expri
me această poziție. Ziarul stu
dențesc nu trebuie să fie o 
cronică „apolitică", o înșiruire 
de probleme așa-zis tehnice. 
Vorbitorul relatează experien
ța ziarului studențesc „L’Etu- 
diant d’Afrique Noire" a că
rui poziție combativă a avut 
drept urmare declanșarea u- 
nor persecuții din partea au
torităților colonialiste. în re
petate rînduri, ziarul a fost 
interzis, redactorii lui supuși 
samavolniciilor. Frazele vor
bitorului sînt pline de ener
gie. Din ele răzbat arzătoarele 
năzuințe ale tineretului stu
dios luptător din Africa Nea
gră.

Juan Hernandez este un 
student din Porto Rico. Cuvân
tul lui a fost simplu, lipsit de

Gheorghe, a reușit să treacă cu 
succes examenul „calitatea pro
duselor".

Ultima situafie adăugată de cu- 
rlnd la dosar e o copie de pe o- 
riginalui trimis conducerii între
prinderii: „în întimpinarea marii 
sărbători, 23 August, raportăm: 
De la începutul anului sectorul IV 
a obținut economii în valoare de 
180.000 lei depășindu-ne cu mult 
angajamentele luate. La aceste 
realizări o confribufie de seamă 
au adus-o brigăzile de producție 
ale tineretului conduse de Radu 
Vasile și Moldoveanu Alexan
dru...".

și specializări ce vor fi frecven
tate de aproape 11.500 de elevi 
la cursurile de zi și peste 1.100 
la cursurile serale. Față de anul 
școlar trecut, numărul elevilor 
crește cu circa 1.300. Spațiul de 
școlarizare s-a lărgit prin darea în 
tolosinfă a unor construcții noi 
(cîteva le-am amintit în timpul 
raidului nostru). O bună parte din 
localurile de școli vor fi înzestrate 
cu mobilier nou — 420 de bănci, 
50 de table, 20 dulapuri etc., 
la care se adaugă malerial și a- 
parataj didactic nou în valoare de 
peste 500.000 lei...

Gospodarii orașului Pitești se 
străduiesc ca în ziua în care șco
lile își vor deschide larg porțile 
totul să fie pregătit pentru ca fiii 
oamenilor muncii să se bucure 
din plin de condițiile tot mai bune 
de învățătură asigurate prin grija 
de părinte a partidului și guver
nului. 

artificii stilistice dar a pro
dus o puternică impresie. Juan 
Hernandez a citat mat multe 
cifre. Adunate laolaltă aceste 
cifre ofereau imaginea unei 
țări pe care S.U.A. a transfor
mat-o într-o colonie. 13 la 
sută din teritoriul național 
este ocupat de bazele militare 
americane. Studențimea are 
de înfruntat dificultăți enor
me.

Un vorbitor indian : Jiten- 
dra Sharma- Reprezentantul 
Federației pe întreaga Indie 
a studenților s-a pronunțat 
împotriva celor ce lansează 
formula „studentului în sine", 
a pretinsului „apolitism". Stu
dentul, presa studențească, nu 
se pot rupe de realitatea con
temporană-

Reprezentantul Confedera
ției studenților din Bolivia, 
Edgar Millar es Reyes a vorbit 
despre represiunile la care 
sînt supuși studenții demo- 
crați în țara sa. Participanții 
la seminar au adoptat textul 
unei telegrame de protest a- 
dresate președintelui Boliviei 
în care se cere restabilirea 
drepturilor democratice și eli
berarea deținuților politici.

Cu un deosebit interes a 
fost ascultată expunerea bo
gată în conținut, cu o amplă 
documentare, pe care a făcut-o 
Alexandr Bricikov, reprezen
tantul Consiliului studențesc 
din Uniunea Sovietică. Vorbi
torul s-a referit la activitatea 
celor 300 ziare studențești ce 
apar în U.R.S-S., subliniind 
faptul că ele militează ferm 
pentru pace și înțelegere în
tre popoare. Presa studențeas
că din U.R-S-S. exprimă fidel 
poziția celor 2.500-000 studenți 
ce au fericirea de a trăi în țara 
care construiește comunismul. 
Presa universitară sovietică 
își aduce contribuția la edu
carea studenților în spiritul 
deplinei conștiințe a rolului 
pe care ei trebuie să-l joace 
în construcția societății comu
niste — a arătat vorbitorul.

Reprezentantul sovietic s-a 
referit la răspunderea ce re
vine ziarului studențesc în 
lupta pentru dezvoltarea coo
perării și făurirea unității în 
mișcarea studențească mondia
lă, pentru triumful ideilor co
existenței pașnice, pentru în
făptuirea dezarmării generale 
și totale, pentru rezolvarea pe 
calea tratativelor a problemei 
germane, în lupta împotriva 
imperialismului și colonialis
mului-

Participanții la această dez
batere studențească au primit 
cu aplauze scrisoarea trimisă 
de ambasadorul Republicii 
Indonezia la București care a 
exprimat sincere mulțumiri 
pentru felicitările călduroase 
transmise de seminar cu oca
zia aniversării independenței 
Indoneziei.

Intr-o pauză a lucrărilor 
Seminarului international al 
redactorilor presei studen
țești, delegații vizitează 

standul de cărți.

Foto : N. STELOR1AN
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La cinematografele 
„PATRIA" ȘI „BUCUREȘTI**

PREMIERA
Filmului sovietic

O producție a studioului „Lenfilm"

La discuții a luat cuvîntul șl 
Dieter Bielenstein, reprezen
tant al serviciului de presă al 
Uniunii studenților din R- F. 
Germană, care a arătat că pro
blemele litigioase din viața 
internațională, inclusiv pro
blema germană, trebuie solu
ționate pe calea negocierilor. 
El a afirmat că organizația pe 
care o reprezintă nu este de 
acord cu teza „studentului în 
sine" și a „apolitismului uni
versitar". Reprezentantului 
vest-german i s-au pus zeci de 
întrebări referitoare la poziția 
organizației sale față de cele 
mai importante probleme și*  
în primul rînd, față de pro
blema germană. Uneori răs
punsurile sale au fost necon
vingătoare și contradictorii și 
cu ele majoritatea participan
ților la seminar nu au fost 
de acord-

Discuțiile continuă cu a- 
ceeași pasiune tinerească. în
tre timp, participanții la se
minar au ales comisia pentru 
elaborarea comunicatului fi
nal- Din comisie fac parte re
prezentanți ai Uniunii Gene
rale a Studenților din Africa 
occidentală, Federației studen
ților universitari din Argenti
na, Uniunii Naționale a Stu
denților din Brazilia, revistei 
„Studentska Trybuna" din 
R. P. Bulgaria, Uniunii Națio
nale a Studenților din .Franța, 
Uniunii Generale a Studenților 
din Irak, Federației pe întrea
ga Indie a studenților, Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Nigeria și Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R- P- Romînă.

Deși ne aflăm la ore tîrzii 
din noapte, pe lista celor în
scriși la cuvînt se află multe 
nume- Orele se scurg, însufle
țită dezbatere prelungindu-se. 
Și deși oboseala le dă tîrcoa- 
le, participanții la seminar 
dau dovadă de vioiciune, e- 
xaminează cu grijă și profun
zime problemele ce privesc 
presa studențească din zilele 
noastre.

EUGEN1U OB .EA

A apărut:

LUPTA DE CLASA
Organ teoretic și politic 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn

Seria a V-a, Anul XLI 
Nr. 8 August 1961

Sumar :
EDITORIAL : Marea săr

bătoare națională a po
porului romîn.

ILIE RĂDULESCU : Pro
gramul P.C.U.S.— mani
festul comunist al epocii 
contemporane.

AL. IVANCENCO . Unele 
problețpe .actuale ale 
progresului tehnic în in
dustria construcțiilor de 
mașini.

C. VASILESCU : Cerceta
rea științifică în agri
cultură.

P. BLAJOVICI: Din expe. 
riența conducerii de par
tid a agriculturii.

I. FÎNTÎNARU : încheie
rea tratatului de pace cu 
Germania — o necesitate 
urgentă.

* * * Munca de partid la 
nivelul mărețelor sarcini 
ale planului de 6 ani.

DIN PRESA 
INTERNAȚIONALĂ

G, MORRIS : Șomajul — 
un fenomen cronic în 
S.U.A.

C. J,: Portugalia, bastion 
al colonialismului.

CRITICA 
ȘI BIBLIOGRAFIE

C. MOCANU: învățămin
tele celui de-al doilea 
război mondial.

GH. LAVRIC: Presa re
gională și lupta pentru 
îmbunătățirea calității 
produselor.

PE URMELE 
MATERIALELOR 

PUBLICATE
— în legătură cu articolul 

„Transporturile în etapa 
desăvîtșirii construcției 
socialiste".

— în legătură cu articolul 
„Participarea maselor la 
activitatea sfaturilor 
populare".



Guvernul sovietic sprijină întrutotul
acțiunile guvernului R. 0. Germane

MOSCOVA 19 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 18 au
gust guvernul U.R.S.S. a adre
sat o notă guvernului S.U.A. 
în care se arată că guvernul 
sovietic sprijină întrutotul 
acțiunile guvernului Republi
cii Democrate Germane, care 
a stabilit un control efectiv la 
frontiera cu Berlinul occiden
tal pentru a bara calea acti
vității subversive care se des
fășoară in Berlinul occidental 
împotriva R. D. Germane și 
altor țări ale comunității so
cialiste.

Nota guvernului sovietic 
este răspunsul la nota din 17 
august a guvernului S-U-A. 
referitoare la măsurile luate 
de guvernul Republicii De
mocrate Germane în confor
mitate cu declarația statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia pentru pază și con
trol la frontierele R. D. Ger
mane cu Berlinul occidental.

Guvernul sovietic respinge 
în mod categoric protestul cu
prins în nota guvernului 
S.lT-A. ca fiind lipsit de temei.

în măsurile pe care le-a 
luat Ta frontiere, se subliniază 
în nota sovietică, guvernul Re
publicii Democrate Germane 
nu a făcut decît să se foloseas
că de dreptul fiecărui stat su
veran de a-și apăra interesele. 
Regimul frontierelor de stat 
face parte din problemele in
terne ale fiecărui stat și hotă
rârea lui nu cere nici recunoaș
terea și nici aprobarea altor 
guverne. De aceea încercările 
guvernului S.U.A. de a se a- 
mesteca în treburile interne 
ale Republicii Democrate Ger
mane sânt cu totul neîntemeia
te șî nelalocul lor.

După cum se subliniază în 
nota sovietică, Berlinul occi
dental a fost transformat în- 
tr-un centru de activitate sub
versivă, diversiune și spionaj, 
intr-un centru de provocări 
politice și economice împotri-

Nota guvernului U. R. S. S.
adresată guvernului S. U. A

va Republicii Democrate Ger
mane, Uniunii Sovietice și al
tor țări socialiste- Lucrurile 
au mers pînă acolo, se arată 
în notă, încât Berlinul occi
dental a devenit reședința 
așa-inumitului „comitet ame
rican pentru eliberarea po
poarelor din Rusia".

în legătură cu faptul că în 
nota sa din 17 august guver
nul S.U.A. califică măsurile 
luate de R D.G. drept „o în
călcare a statutului cvadri- 
partit al Berlinului" încheiat 
în anul 1945, în nota sovieti
că se spune :

„Trebuie să ai un simț al 
umorului mult prea dezvoltat 
pentru a afirma că activitatea 
desfășurată în Berlinul occi
dental corespunde obligațiilor 
cvadripartite".

în nota sovietică se subli
niază că cercurile guvernante 
ale R.FG-, cu sprijinul auto
rităților de ocupație, au trans
format Berlinul occidental în 
principala bază a unor neîn
trerupte diversiuni economice 
îndreptate împotriva Republi
cii Democrate Germane.

Ducînd o politică militarists 
agresivă, ostilă cauzei păcii, 
cercurile guvernante din R.F.G. 
au transformat Berlinul occi
dental într-o arenă a adunări
lor revanșarde fățișe și a u- 
nor demonstrații huliganice 
împotriva statelor 
vecine iubitoare 
Din Berlinul occidental 
dus și continuă să se ducă în 
mod sistematic, prin posturile 
de radio și televiziune, o pro
pagandă calomnioasă instiga
toare, ostilă Uniunii Sovieti
ce, R. D. Germane și altor 
țări socialiste-

socialiste 
de pace, 

s-a

Arătînd că în momentul de 
față în Berlinul occidental 
activează peste 50 de institu
ții de stat ale R-F.G. care se 
amestecă fără nici o jenă în 
toate treburile orașului, iar 
organe ale Bundestagului și 
ale Bundesratului își formulea
ză pretenții ilegale asupra a- 
cestei părți a orașului, în 
nota sovietică se subliniază 
că această stare de lucruri se 
datorează îngăduinței și încu
rajării directe din partea au
torităților occidentale de ocu
pație. Aceste autorități au re
nunțat de mult la obligațiile 
lor decurgînd din acordurile 
cvadripartite „în schimbul 
serviciilor pe care le obțin din 
partea Germaniei occidentale, 
ca participantă la blocul mi
litar agresiv al N.A.T-O."-

în nota sovietică se arată 
că ani de-a rândul RD.G. a 
dat dovadă de multă răbdare 
față de o asemenea situație re
voltătoare și inadmisibilă. în 
ultimul timp, după prezenta
rea propunerilor cu privire la 
încheierea neîntârziată a Tra
tatului de pace cu Germania 
și la normalizarea pe baza a- 
cestui tratat a situației din 
Berlinul occidental, activita
tea subversivă desfășurată din 
Berlinul occidental împotriva 
R.D-G. și a altor țări socialiste 
a luat proporții și mai mari.

După cum se subliniază în 
nota sovietică, programul co
mun de reînnoire a vieții Ger
maniei pe baze pașnice și de
mocratice, elaborat de U.R.S.S., 

S-U.A-, Anglia și Franța, a 
fost înfăptuit numai pe teri
toriul Republicii Democrate 
Germane.

toata 
cva-

arată

Dar in Germania occidenta
lă s-a pornit pe calea reînvie
rii militarismului și în pre
zent acolo prosperă din nou 
forțele șoviniste și revanșarde, 
primejdioase pentru cauza pă
cii, forțe care au inspirat și 
au organizat agresiunea hitle- 
ristă. Puterile occidentale au 
contribuit la toate acestea 
violând in mod grosolan 
prevederile acordurilor 
dripartite postbelice.

în nota sovietică se
că referirile puterilor occiden
tale la acordurile dintre aliați 
sânt cu totul neîntemeiate ți
nând totodată seama de fap
tul că aceste acorduri au fost 
încheiate pe perioada de ocu
pație a Germaniei și pentru 
țelurile ocupației. în cei 
ani și jumătate care au 
cut, s-au schimbat multe 
cruri, s-a schimbat însăși 
fățișarea Germaniei. Pe 
toriul ei au luat ființă > 
state de sine stătătoare, 
meni nu are dreptul să ! 
mestece în treburile 
ale acestor două state 
mane-

Dacă luarea măsurilor de 
apărare la frontiera R D. Ger
mane cu Berlinul occidental, 
creează unele inconveniente 
trecătoare, .populației orașului, 
se spune în nota sovietică. în
treaga vină pentru aceasta o 
poartă autoritățile de ocupație 
și guvernul R. F. Germane.

în nota sovietică se arată că 
măsurile luate de guvernul 
Republicii Democrate Germa
ne sînt provizorii.

încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și normali
zarea pe baza lui a situației 
în Berlinul occidental, după 
cum subliniază din nou gu
vernul sovietic, nu vor : știrbi 
interesele nici uneia din 
părți și vor fi în folosul păcii 
și securității tuturor popoare
lor.

i 16 
tre- 
lu- 

l in- 
teri- 
două 
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interne 
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Singura ieșire începerea tratativelor
LONDRA 19 (Agerpres). - In 

paginile presei engleze se aud 
tot mai des critici la adresa 
acelor forțe din Occident care 
ațîță psihoza de război și des
fășoară o campanie propagan
distică deșănțată împotriva 
R. D. G.

Subliniind că „nimeni nu 
dorește un război al rachete- 

- lor" și că blocada economică a 
R. D. Germane nu ar face de- 

. cît să ducă la complicarea co
municațiilor între R. F. G. și 

j . Berlinul occidental, săptămî- 
. naiul.Mțiew Statesman" este de 

jjărere. că singură ieșire o con
stituie ’„începerea tratativelor 

« și cu rât mai repede cu atît 
mai bine". Adenauer, „mai 
mult decât oricare altul, poartă 
răspunderea pentru continua
rea „crizei Berlinului", scrie 
JțJew Statesman", și adaugă : 
era de mult timpul să i se 
spună cu fermitate lui Ade
nauer că există și vor exista 
două Germanii.

Este semnificativ că săptămî. 
nalele conservatoare „Statist" 
și „Economist" se pronunță 
împotriva chemărilor cercuri
lor guvernante din Germania 
occidentală de a declara blo-

cadă economică împotriva Re
publicii Democrate Germane. 
Săptămânalul „Statist" subli
niază de asemenea că dacă se 
va introduce embargoul la co
merțul cu țările socialiste a- 
ceasta se va reflecta în primul 
rină asupra Angliei care „a 
sporit considerabil în ultimii

ani comerțul cu lagărul socia
list și pentru care schimbul de 
expoziții industriale din acest 
an dă speranțe în lărgirea pe 
viitor a acestui comerț“.

„Vrînd, nevrînd, scrie la ria
dul său săptămânalul „Econo
mist", Occidentul nu poate e- 
vita să întrețină relații cu Ger
mania răsăriteană^.

★
Note ale guvernului U-R.SS. 

cu conținut similar au fost a- 
dresate în aceeași zi de către 
Ministerul Afacerilor Exter
ne al U-R.S-S., guvernelor An
gliei și Franței, ca răspuns la 
notele lor din 17 august.

Cetățeni americani
critică politica S.U.A. în problema 

Berlinului occidental
NEW YORK 19 (Agerpres). 

Unele ziare americane conti
nuă să publice scrisori ale ci
titorilor lor care protestează 
împotriva politicii americane 
nesăbuite în problema Berli
nului occidental.

Astfel, 
patch" 
Louise 
semnată 
matematică de la Universita
tea din Stanford (statul Cali
fornia). Autorii scrisorii con
damnă poziția adoptată de 
Kennedy în problema Berli-

ziarul „Post-Dis- 
care apare la Saint 
publică o scrisoare 
de șase profesori de

Apelul unui grup de partizani ai păcii 
occidentalădin Germania

BONN 19 (Agerpres). — Zia
rul „Die Andere Zeitung“ care 
apare la Hamburg, a publicat 
apelul unui grup de partizani 
ai păcii din Germania occiden
tală în care se spune: Chemăm 
pe toți bărbații și toate feme
ile, pe toți tinerii și tinerele 
din țara noastră ca în acest an 
și în anul viitor să serbeze în 
mod festiv ziua de 1 septem
brie ca Zi antirăzboinică și 
să-și exprime în cadrul adu
nărilor, mitingurilor și demon- 

, sirațiilor tendința spre pace și 
...dezarmare...

Declarăm că în secolul ato- 
. mului problemele nu pot. fi 

rezolvate prin politica de for
ță, prin cursa înarmărilor și a 
războiului. Trebuie duse trata- 

. tive în loc de a deschide focul, 
trebuie instaurată o pace trai
nică în loc de a pregăti răz
boiul. De aceea în speranța in
staurării păcii cerem :

Să se pună capăt cursei înar
mărilor !

Să se pună capăt înarmării 
Republicii Federale!

Să se pună capăt experiențe, 
lor cu arma nucleară și să se 
distrugă arma atomică și cu 
hidrogen !

Nici o armă atomică pentru 
Bundeswehr, nici o armă ato
mică străină pe pământul ger
man !

Tratative internaționale în 
vederea rezolvării pe cale paș
nică a problemei germane !

Să se ajungă la un acord în 
interiorul Germaniei cu privire 
la contribuția germană la 
dezarmare ca un pas impor
tant spre reunificare !

Germania trebuie să contri
buie la cauza păcii și de aceea 
trebuie să fie neutră ca și El
veția și Austria I

Apelul a fost semnat de : 
prof. Fritz Wenzel fost deputat 
al Bundestagului (Braunsch
weig), dr. Amo Klenne (Pa- 
derbern), preotul Heinz An
ders (Frankfurt pe Main) și 
mulți alții-

nului occidental, criticând fap
tul că Statele Unite „conti
nuă să urmeze într-o mare 
măsură politica care se ba
zează în cele din urmă pe 
forța militară".

Respingând acest fel de a 
proceda, autorii scrisorii ara
tă : „Trebuie să ne arătăm 
oricînd gata de a aplana prin 
tratative divergențele noastre 
cu alții".

Intr-o scrisoare adresată re
dacției ziarului „Capital Ti
mes", care apare la Madison, 
Irving Loks avertizează că 
Statele Unite nu trebuie să în
găduie revanșarzilor vest-ger- 
mani să acționeze potrivit pof
telor lor. El se întreabă: „I 
se va permite oare Germaniei 
occidentale să înceapă un 
război de dragul propriilor ei 
interese egoiste

Intr-o 
ziarului
News". Martin Stone din Chi
cago își exprimă regretul că 
în S.U.A. domnește isteria 
războinică. „Poate că țara 
noastră folosește primejdia 
de război drept pretext pen
tru a sprijini economia sa 
zdruncinată

scrisoare adresată
„Chicago Daily

militară la Stanleyville
STANLEYVILLE 19 (Ager

pres). — TASS transmite : La 
18 august a avut loc la Stan
leyville o paradă militară în 
cinstea lui Cyrille Adoula, pri
mul ministru al Republicii 
Congo, aflat la Stanleyville, 
înainte de începerea parăzii, 
în cadrul unui mare miting 
Antoine Gizenga prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri a rostit o amplă cu
vântare.

Cu aplauze furtunoase, prin 
ovații „uhuru“ (libertate) a 
fost primită declarația lui Gi
zenga că nu se va abate nici
odată de pe calea trasată de 
Patrice Lumumba — calea 
luptei pentru adevărata liber
tate) și unitate a Congbului. 
Am acceptat să fac parte din 
guvernul Adoula, a arătat Gi
zenga, dar declar în mod so
lemn că nu voi participa nici
odată la nici o acțiune dubi
oasă a guvernului și dacă va

avea loc vreo acțiune de acest 
fel voi încunoștiința de înda
tă despre aceasta poporul nos
tru. Voi lupta pentru ca noul 
guvern să-și promoveze po
litica 
le și 
lui.

în
Adoula a declarat că guver
nul pe care îl conduce va pro
mova o politică conformă in
tereselor întregului popor și 
spre binele întregului popor. 
El a declarat că este credin
cios principiilor unității, inde
pendenței și integrității teri
toriale a republicii.

Miile de congolezi adunați 
în piața „Patrice Lumumba" 
au ascultat cu profundă aten
ție și emoție cuvîntarea ros
tită de Pauline Lumumba, vă
duva eroului național Patrice 
Lumumba.

în după-amiaza aceleiași 
zile Cyrille Adoula a plecat 
cu avionul la Leopoldville.

în conformitate cu idei- 
principiile lumumbismu-

cuvîntarea sa Cyrille

Intr-unui din noile ateliere 
de montaj de aparate electro
nice de la Uzina Beloyannis 

din Budapesta. Manifestări în străinătate

A. I. Mikoian 
întîmpinat cu ovații 

la Osaka
OSAKA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite: In dimineața 
zilei de 18 august, A. I. Miko- 
ian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a sosit cu un tren 
special la Osaka, unul din 
cele mai mari centre indus
triale din Japonia.

Pentru a-1 întîmpina 
înaltul oaspete, la gara 
Osaka au sosit reprezentanți 
ai autorităților municipale și 
prefecturale, ai partidelor po
litice, ai 
șt ești și 
orașului. Apariția lui A. 
Mikoian 
tîmpinată cu ovații. în aplau
zele nesfîrșite ale locuitorilor 
orașului alintați de-a lungul 
traseului, A. I. Mikoian s-a 
îndreptat spre reședința sa.

După o scurtă odihnă, A. I. 
Mikoian a vizitat întreprinde
rea pentru producția televi
zoarelor a societății „Mațusita 
Denki", una din cele mai mari 
firme japoneze.

pe 
din

o-rganizațiilor oh
mii de locuitori ai 

I. 
pe peron a fost în-

Iată o imagine grăitoare a trîmbițatelor „libertăți 
Berlinul occidental. Autoritățile vest-berlinoze arestează cu 
brutalitate pe un student care a participat la o demonstrație 

pentru pace și democrație.

Zncă din copilăria pe care 
mi-am petrecut-o în 
asprul ținut Altai, prin

tre colhoznicii — urmași ai cu
rajoșilor partizani siberieni, 
scrie Titov, viața legendară a 
eroilor poporului nostru m-a 
entuziasmat și mi-a îndrumat 
pașii.

Titov arată că încă din co
pilărie a îndrăgit tehnica și 
<ând a avut posibilitatea să ur
meze o școală de aviație a fă
cut-o cu bucurie.

Secolul rachetelor, scrie Ti
tov, a cerut oameni care 
poată zbura cu mult mai re
pede, mai sus și mai departe 
decât am zburat noi, piloții 
aviației cu reacție. In ultimii 
ani viața mea a fost călăuzită 
de năzuința de a ajunge în 
grupul cosmonauților.

Niciodată, își amintește Ti
tov, nu vom uita prima întîl- 
nire cu constructorul-șef — 
om cu o uriașă voință și cu 
cunoștințe multilaterale. El 
ne-a arătat nava cosmică, 
creație a inteligenței multor 
colective de oameni de știință, 
creație a geniului și muncii 
poporului sovietic.

împreună cu mine, scrie Ti
tov, s-a pregătit și prietenul 
meu - cosmonautul nr. 3 - 
om cu un remarcabil singe 
rece, cu o rezistență de fier 
și plin de curaj. Fără îndoială 
că în timpul viitorului său 
zbor, el va îmbogăți cunoștin
țele pe care le-a căpătat Iuri 
Gagarin și cu mine în primele 
noastre călătorii în Cosmos.

sd

consacrate zilei de 23 August
HANOI 19 (Agerpres). — Cu 

prilejul apropiatei sărbători 
naționale a poporului romîn. 
Ziua eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, la Fabrica 
de ciment din Haifon (R. D. 
Vietnam) a avut loc o aduna
re consacrată prieteniei ro- 
mîno-vietnameze. La adunare 
a luat parte Nguyen Van 
Phuong, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc al Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam, reprezentanți ai con
ducerii fabricii și un mare nu
măr de muncitori. Au parti
cipat de asemenea specialiștii 
romîni care lucrează în aceas
tă fabrică.

în cadrul adunării, a luat 
cuvîntul Bang Van Tinh, di
rectorul adjunct al fabricii, 
care a vorbit despre însemnă
tatea zilei de 23 August în 
viața poporului romîn. El a 
adus elogii activității specia
liștilor romîni.

A rulat apoi filmul româ
nesc „Soldați fără uniformă".

★
COPENHAGA 19 (Agerpres). 

— Asociația de prietenie da- 
nezo-romînă a organizat la 18 
august la cinematograful 
.,Ekko Danmark" din Copen
haga o adunare festivă în 
cinstea celei de-a 17-a aniver
sări a eliberării Romîniei. Des
pre semnificația zilei de 23 
August a vorbit prof- Gunnar 
Heerup, președintele Asocia
ției. Au fost apoi prezentate 
filmele „Carpații Sudici", „Ce
ramica", „Salut din Cosmos" 
și „Homo Sapiens". în holul 
cinematografului a fost orga-

Hans Haekkerup, reprezen
tanți ai vieții culturale și e- 
conomice, ai radiodifuziunii și 
televiziunii daneze, ziariști, 
precum și un numeros public- 
Au participat de asemenea 
șefi ai unor misiuni diploma
tice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Au fost de față Iosif Besea- 
dofschi, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Ro- 
mîne la Copenhaga, precum și 
membrii legației și agenției e- 
conomice romîne.

Adunarea festivă s-a desfăr 
șurat într-o atmosferă cor
dială.

HANOI 19 (Agerpres). — La 
18 august, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R. D. Vietnam, Vasile Po
găceanu, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare vicepreședintelui 
R. D. Vietnam, Ton Duc Thang.

La solemnitate au participat 
Hoang Van Tien, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe ; Tranh 
Și Hien, director în M.A.E., 
Nguyen Viet Dun, directorul pro
tocolului, precum și membrii am
basadei romîne la Hanoi.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, V. Pogăceanu a arătat că 
poporul romîn se bucură din toa
tă inima de marile realizări obți
nute de oamenii muncii din R. D. 
Vietnam care, sub conducerea 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, au transformat partea de 
nord a patriei lor dinfr-o colonie 
înapoiată, înrobită de imperia
liști, într-o țară cu o economie și 
cultură în plină dezvoltare. In con
tinuare ambasadorul romîn a sub
liniat că oamenii muncii din R.P. 
Romînă sprijină întrutotul lupta 
poporului vietnamez pentru unifi
carea pașnică și democratică a 
Vietnamului, pentru asigurarea pă
cii și securității generale.

In răspunsul său, Ton Duc Thang 
a arătat că poporul vietnamez pri
vește cu profundă simpatie și a- 
cordă o atenție deosebită operei 

în 
de 

po-

de construire a socialismului 
R. P. Romînă, și sa bucură 
marile succese obținute de 
porul frate romîn, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Romîn, 
în construirea socialismului, în 
lupta pentru menținerea păcii în 
Europa și în lume. Poporul viet
namez, a declarat în continuare 
Ton Duc Thang, este sincer recu
noscător poporului și guvernului 
romîn pentru ajutorul și sprijinul 
călduros acordaj construirii socia
lismului în Vietnamul de nord și 
în lupta pentru reunificarea paș
nică a țării sale.

După depunerea scrisorilor de 
acreditare, Vasile Pogăceanu a 
depus o coroană de flori la mor- 
mîntul eroilor vietnamezi.

și Stdenfilor va avea loc Ia Helsinki
între 27 iulie și 5 august 1962

HELSINKI 19 (Agerpres). — Timp de două zile Ia Helsinki a 
avut loc o ședință a Comitetului internațional de pregătire a 
celui do-al VlII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenți
lor. Comitetul, la lucrările căruia au luat parte reprezentanți 
din 24 de țări, a hotărit ca festivalul să aibă loc de Ia 27 iulie 
la 5 august 1962 la Helsinki. Numărul participanțllor la festival 
a fost stabilit la 15.000—18.000.

La ședință au fost rezolvate și alte cîteva probleme. S-a 
hotărit, printre altele, să se sporească fondul mondial al festi
valului. Au fost luate în discuție problemele programului fes
tivalului, precum și o serie de alte probleme.

nizată o expoziție'de fotogra-' 
fii cu imagini din R. P- Ro
mi nă.

La adunarea festivă au 
participat ministrul Justiției,

Vizita delegației 
guvernamentale 

romîne în Austria
VIENA 19 (Agerpres), — 

Continuîndu-și vizita in Aus
tria, delegația guvernamenta
lă romînă condusă de M. Su- 
der, ministrul Economiei Fo
restiere, a luat cunoștință de 
activitatea unor întreprinderi 
de utilaj forestier și a unor 
institute de cercetări în dome
niul silviculturii și industriei 
lemnului.

La 18 august, M. Suder a 
făcut o vizită ministrului A- 
griculturii și Silviculturii al 
Austriei, ing. E. Hartmann. 
Vizita, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, a 
prilejuit un schimb de vederi 
util în ceea ce privește rela
țiile dintre cele două țări în 
domeniul agriculturii și silvi
culturii. La întrevedere a fost 
de față ministrul R. P. Romi
ne la Viena, dr. V. Dimitriu.

700.000 km. în Cosmos
Împreună cu cosmonautul nr. 
3, își amintește Titov, am 
făcut un antrenament special, 
am studiat în amănunțime 
harta globului terestru pe care 
se afla proiecția traiectoriei 
cosmice. O deosebită atenție 
s-a acordat pregătirii pentru 
a sări cu parașuta.

Cosmodromul, 
scrie Titov, re
prezintă o mul
titudine de con. 
strucții com
plexe care a- 
mintesc tot
odată și de o 
mare uzină și 
de un gigantic 
laborator științific.

In ultima seară înainte de 
zbor am cinat în patru: eu cu 
cosmonautul nr. 3 și cu cei 
doi medici ai noștri. Am mîn- 
cat nutritiva hrană cosmică pe 
care am supt-o din tuburi spe
ciale. Am vorbit despre toate 
și cel mai puțin despre ziua 
care urma. După cină am pri
mit vizita constructorului-șef 
și împreună cu cosmonautul 
nr. 3 ne-am plimbat un sfert 
de oră. A fost o plimbare utilă. 
Constructorul principal ne-a 
dat ultimele sfaturi, a atras 
din nou atenția asupra ele
mentelor deosebit de impor
tante ale zborului.

am 
de 

bine, 
culca

Întotdeauna, scrie Titov, 
avut obiceiul 
examene 
Înainte 
medicii 
Pulsul îmi era liniștit, respi
rația regulată, presiunea san
guină normală. Apoi pe 
corpul meu și al cosmo-

ca înainte
să dorm 

de a mă 
m-au consultat.

Pilotul cosmonaut G. S. Tifov relatează 
în ziarul „Pravda" despre zborul 

navei cosmice sovietice „Vostok-2"

nautului nr. 3 au fost aplicați 
emițători pentru înregistrarea 
funcțiilor fiziologice. Proce
deul îmi era deja cunoscut, 
dednd îl dublasem pe Gaga
rin . înaintea zborului său. E- 
ram la fel de calm ca și 
acum.

Dimineața mi s-a făcut un 
nou control medical, după 
care am făcut exerciții de în
viorare, am luat micul dejun 
și mi-am, pus costumul de 
cosmonaut.

Apoi, cu un autobuz special, 
ambii cosmonauți s-au în
dreptat spre rampa de lansa
re unde se afla racheta la

care era montată nava cos
mică.

In cabina navei „Vostok-2“, 
scrie Titov, era comod ca în
tr-o cameră. In fotoliul de 
pilot, asemănător unui șez
long, am putut să stau, să lu
crez, să mă odihnesc. Totul 
era la îndemână și în fața o- 

chilor, ia orice 
buton și la 
orice manetă 
se putea ajun
ge ușor. In ca
bină 
mină 
care 
sea 
Constructorii au 

creat toate condițiile pen
tru ca cosmonautul să lucreze 
cu spor, s-au îngrijit de como- 
didatea 
lui.

Exact 
vei, s-a 
sare.

Am suportat bine, fără să 
am amețeli și senzația de 
greață, zgomotul motoarelor, 
vibrațiile, suprasolicitarea 
crescîndă de pe sectorul pla
sării navei pe orbită, scrie 
cosmonautul.

Titov arată că chiar din pri
ma secundă a mișcării rache
tei a început să lucreze : a 
supravegheat aparatele, a

era o lu- 
dulce 

nu obo- 
ochiul.

și chiar de confortul

Za ora 9, ora Mosco- 
dat comanda de lan-
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.14 u Situație încordată în Bizerta
TUNIS 19 (Agerpres). — 

„Situația din Bizerta este în
cordată" — a transmis în 
cursul nopții de vineri spre 
sâmbătă corespondentul din 
acest oraș al agenției France 
Preș se.

Potrivit relatărilor corespon
dentului agenției Associated 
Press în tot cursul după-amie- 
zii de vineri manifestanții au 
încercat să străpungă barica
dele din sîrmă ghimpată ridi
cate de trupele franceze în 
fața cartierelor ocupate de 
francezi. Postul de radio Tu
nis a anunțat că parașutiștii 
francezi au atacat pe demon
stranți cu grenade și sticle in
cendiare rănind mai multe 
persoane. Demonstranții scan, 
dau : „Jos agresorii", „Evacu
are", „Bizerta este a noas
tră". Trupele franceze au ri
dicat în grabă noi baricade 
pe care au instalat mortiere, 
mitraliere și arme automate.

Agenția Reuter relatează 
că în cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă la Bizerta au a- 
vut Ioc ciocniri între demon
stranți și trupele franceze.

★
TUNIS 19 (Agerpres). — 

Președintele Burghiba a făcut 
la posturile de radio tunisie
ne o declarație în legătură cu 
demonstrațiile de masă care 
au avut loc la Bizerta. El a

menținut legătura bilaterală 
prin radio cu centrul de co
mandă, a observat prin ilumi
natoare pământul care se în
depărta.

Titov arată că a simțit cum 
s-a desprins fiecare treaptă a 
rachetei și că starea de im
ponderabilitate a venit lin, 
de la sine. Prima impresie a 
fost oarecum stranie — îmi 
făcea impresia că m-am în
tors și că stau cu picioarele 
în sus. După câteva secunde 
însă, senzația a trecut și 
mi-am dat seama că nava s-a 
plasat pe orbită.

★

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: Pilotul cos
monaut, maiorul Gherman Ti
tov, a dăruit constructorilor 
navei cosmice „Vostok-2“ 
jurnalul de bord din timpul 
zborului său cosmic, relatează 
„Pravda" din 19 august într-o 
corespondență despre vizita 
lui Titov la întreprinderea 
unde a fost proiectată și con
struită nava „Vostok-2“.

Cu prilejul vizitei lui Titov, 
la întreprindere a avut loc un 
miting la care a luat cuvîntul 
președintele organizației sindi
cale, Gherman Titov și primul 
cosmonaut sovietic Iuri Gaga
rin. La miting a participat de 
asemenea cosmonautul numă
rul trei și alți cosmonauți.

După miting cosmonauții 
s-au întîlnit cu specialiștii și 
muncitorii din întreprindere.

elogiat spiritul patriotic, bra
vura și curajul demonstranți
lor.

în după-amiaza zilei de 19 
august, agenția tunisiană TAP 
a difuzat un comunicat al 
municipalității din Bizerta în 
care se spune că „după ma
nifestațiile victorioase care 
s-au terminat astăzi diminea
ță trupele franceze staționate 
la Bizerta au blocat drumu
rile care duc spre orașul a- 
rab, împiedicând orice circula, 
ție a cetățenilor. Toate servi
ciile municipale de salubrita
te sînt din această cauză pa
ralizate, ceea ce agravează și 
mai mult riscurile unei epi
demii. Toate comunicațiile cu 
Tunisul au fost întrerupte de 
sîmbătă dimineață. Bizerta a 
rămas astăzi fără pîine. Apro
vizionarea populației nu mai 
poate fi asigurată. Președin
tele municipalității a protestat 
în mod energic de mai multe 
ori pe lîngă consulul general 
al Franței împotriva acțiuni
lor trupelor de ocupație fran
ceze".

La Tunis sîmbătă imediat 
după ora prînzului, mii de lo
cuitori ai orașului au început 
să se adune pe străzi pentru 
a participa la o mare demon
strație împotriva prezenței pe 
teritoriul tunisian a trupelor 
agresoare franceze. Coloanele 
de demonstranți purtînd dra
pele și pancarte cu lozinci ce
rând evacuarea trupelor fran
ceze de pe teritoriul Tunisiei 
s-au îndreptat spre cartierul 
modern al Tunisului. Pe zidu
rile clădirilor de pe arterele 
principale au fost afișate lo
zinci cerând evacuarea trupe
lor franceze.

Potrivit aprecierilor cores
pondentului agenției France 
Presse, la demonstrație au 
participat peste 190.000 de 
persoane.

RIGA.— La muzeul artelor 
plastice din Riga s-a deschis 
expoziția de lucrări a artis
tului plastic romîn Jules Pe- 
rahim.

Locuitorii orașului Riga ma
nifestă un mare interes pen
tru expoziția care permite 
să-ți faci o imagine despre 
creația pictorului în decurs de 
trei decenii.

CAPE CANAVERAL. — La 
18 august la Cape Canaveral 
s-a înregistrat un nou eșec 
o dată cu încercarea de lan
sare a unei rachete de tipul 
„Polaris". Racheta al cărei 
mecanism a fost declanșat de 
pe bordul unei nave Ia 9 mile 
de Cape Canaveral a explodat 
și s-a prăbușit în oeean Ia 
cîteva minute după lansare.

MOSCOVA. — La 19 august 
primul pilot cosmonaut din 
lume Iuri Gagarin a plecat cu 
soția în Ungaria.
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