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ANCHETA
Studenții

NOASTRA
la școala
producției

• Cum colaborează institutul și uzina 
pentru buna desfășurare a practicii studenților? 
@ Studenții practicanți s-au integrat 
pe deplin în viața uzinei?

Iată întrebările ale căror răspunsuri am căutat să Ie primim in cadrul unei 
discuții organizate recent la Uzinele „1 Mai“ din Ploiești.

La discuție au participat mal mulți muncitori, tehnicieni și ingineri, asistenți 
._ 12 _li și studenți practicanți.

confruntîndu-le cu activitatea 
vie din uzină. La indicația or
ganizației de partid, s-au or
ganizat pentru studenți infor
mări tehnice privind apara- 
tajele care se fabrică în fie
care secție, modul de organi
zare a secțiilor* procesul teh
nologic.

Totuși. în instruirea practi
că a studenților 
multe probleme, 
unele deficiențe, 
întocmite de facultățile de 
Chimie industrială din Bucu
rești și Electrotehnică din 
Iași, de pildă, nu afectează 
nici măcar o singură oră pen
tru practica studenților în sec
ția cromaj, în laboratorul de 
chimie și, respectiv, în secția 
electrică. Am fost nevoiți să 
modificăm programele de 
practică creînd studenților 
posibilitatea de a trece și prin 
aceste secții.

O altă deficiență s-a ivit 
datorită faptului că institu
tele nu au ales în mod judi
cios cadrele didactice care să-i 
îndrume pe studenți în 
timpul practicii. Astfel, într-o 
uzină constructoare de mașini 
— cum este a noastră — au 
fost trimiși să îndrume 
practica în producție a stu
denților asistenți ca Florin 
Daneș și Bădescu Radu — chi- 
miști, Angelescu Dan — fizi-

Indrumători de practică

© Inginer MATEESCU MI
HAI — responsabilul (din 
partea uzinei) al comisiei pen
tru practica studenților : „Va
rietatea mare a utilajelor pro
duse în uzina noastră pune 
probleme deosebite în munca 
de concepție, atît în ce pri
vește proiectarea cît și pregă
tirea tehnologiei acestora. De 
aceea, consider că alegerea 
Uzinelor „1 Mai“ — ca loc de 
practică pentru studenți — de 
către o serie de institute de 
învățămînt superior din țară 
(Institutul politehnic Bucu
rești — facultățile de elctro- 
tehnică și telecomunicații, 
Tehnologia construcțiilor de 
mașini, Chimie industrială; 
Institutul politehnic Iași — 
Facultatea de electrotehnică; 
Institutul de petrol, gaze și 
geologie din București — Fa
cultatea de mașini și utilaj 
petrolier) a fost bine gîndită. 
Urmărind procesul tehnologic 
de producție al acestor uti
laje, studenții practicanți 
își adîncesc cunoștințele de 
specialitate, le înțeleg mai 
bine, și le clarifică. Activitatea 
lor zilnică se desfășoară con
form programelor de practică 
elaborate de institute de co
mun acord cu uzina. S-au în
tocmit planuri calendaristice, 
grafice în baza cărora stu
denții sînt repartizați în sec
țiile de fabricație. în toate a- 
ceste secții ei sînt înconjurați 
cu dragoste părintească atît 
de muncitori, cît și de cadrele 
tehnice, de ingineri și mai a- 
les de maiștri. Sub îndruma
rea atentă a acestora, studen
ții aprofundează cunoștințele 
teoretice căpătate la cursuri,

cian. Aceștia, necunoscînd 
problemele producției, nu pot 
da studenților decît îndru
mări în mod cu totul general.

Problemele care se ridică, 
deficiențele nu pot fi rezol
vate decît printr-o coordonare 
mai bună a muncii de către 
uzină și institute, printr-o co
laborare continuă“.

s-au ridicat 
s-au ivit și 
Programele

© Asistent VOICU MIHAI 
— Facultatea de tehnologia 
construcțiilor de mașini din 
București: „în programele de 
practică este prevăzut modul 
în care studenții realizează 
trecerea prin toate secțiile uzi. 
nei pentru cunoașterea și a- 
profundarea problemelor teh
nice de specialitate. Aceste 
programe au fost concretizate 
de către asistenții care-i înso
țesc pe studenți și specialiștii 
din uzină într-un program în
tocmit pentru fiecare loc de 
muncă. Trecînd împreună cu 
studenții prin toate secțiile 
uzinei, lucrînd alături de ei 
la mașini, majoritatea asisten
ților îndrumători de practică 
urmăresc, paralel cu dezvol
tarea dragostei pentru profe
sia viitoare, formarea la stu
denți a unor metode judicioa
se de însușire a cunoștințelor 
practice. Uzinele „1 Mai" sînt

(Continuare în pag. a III-a)

Cadre pentru 
agricultura 
socialistă

rn unitățile agricole socia-
/ liste din regiunile Sucea

va, Iași și Bacău au sosit 
de curînd 150 de maiștri horti
cultori și muncitori care au ab
solvit cursurile Centrului școlar 
din Fălticeni. In ultimii ani, de 
aici au plecat în producție 770 
de muncitori, tehnicieni și mai
ștri care îndrumă lucrările de 
întreținere și dezvoltare a 
patrimoniului pomicol și legumi
col din gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile agricole co
lective.

Totodată, pentru sprijinirea 
gospodăriilor agricole colective 
din aceste regiuni în organiza
rea muncii și a producției, pe 
lingă Centrul școlar a fost în
ființată o școală specială de 
pregătire a cadrelor. Astfel, din 
anul 1959 și pînă în prezent, 
aici au fost școlarizați peste 650 
de președinți, brigadieri și con
tabili din gospodăriile colective, 
iar în curînd alți 146 vor ab
solvi aceste cursuri.

Atît pentru elevii Centrului 
școlar cît și pentru cadrele de 
conducere din G.A.C. venite să 
urmeze cursurile de ridicarea 
calificării au fost create cele 
mai bune condiții de învățătu
ră. Ei au la dispoziție săli de 
studiu, laboratoare bine utilate, 
cîmpuri experimentale care se 
întind pe 276 de hectare, 
sînt îndrumați în permanență 
profesori și cercetători cu 
bogată experiență.

Centimetru cu centimetru econo
misește Aurelia Petri, croitor în 
piele la Fabrica de încălțăminte 
„Solidaritatea“ din Oradea, fiecare 

bucată de material
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Miercuri după.amiază, Co
mitetul Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor, Comitetul 
național de pregătire în vede
rea participării tineretului din 
R.P.R. la Festival și Comite
tul orășenesc U.T.M. București 
au organizat o adunare con
sacrată celui de al VÎII-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților pentru pace 
și prietenie. La această adu
nare au luat parte tineri frun
tași în muncă și învățătură, 
oameni de artă și cultură, ac
tiviști ai U.T.M., membri ai 
delegației care va reprezenta 
tineretul romîn la Festival.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Dumitru Olteanu — 
secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. București.

Tov. .Virgil Trofin, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M., a 
vorbit despre pregătirile ce se 
desfășoară în țara noastră ca 
și în " 
derea 
sinki.

Cel 
are loc în condițiile 
mai mult decît 
crescut și s-au întărit forțele 
care apără pacea, care luptă 
pentru zădărnicirea uneltiri
lor imperialiste. Ideea dezar
mării generale și totale pă
trunde tot mai adînc în con
știința omenirii. Popoarele își 
dau seama că cea mai sigură 
cale pentru a feri omenirea 
de primejdia unui război nu
clear distrugător este înfăp
tuirea dezarmării generale și 
totale așa cum propune Uniu
nea Sovietică și celelalte țări 
socialiste. Dar în timp ce du
ceau tratative în problema de
zarmării, cercurile conducă-

lumea întreagă în ve- 
Festivalului de la Hel-

de-al VÎII-lea Festival 
în care 

oricînd au

toare din Occident și îndeosebi 
cele din S.U.A. se dedau la 
acțiuni provocatoare de na
tură să submineze cauza păcii. 
Experiențele nucleare ameri
cane la mare altitudine re
prezintă o sfidare la adresa 
dorinței de pace a sutelor de 
milioane de oameni de pretu
tindeni. Rațiunii și dreptății 
nu i s-a dat ascultare la 
Washington. De aceea guver
nul sovietic a luat hotărîrea 
de a experimenta cele mai noi 
tipuri de arme nucleare. A- 
ceastă măsură este dictată de 
grija față de securitatea lagă
rului socialist, față de soarta 
omenirii, este corespunzătoare 
intereselor păcii în lume. în
treaga răspundere pentru 
cursa înarmărilor nucleare re
vine guvernelor occidentale și 
în primul rînd celui din S.U.A. 
care a împiedicat și împiedică 
ajungerea la un acord în pro
blema încetării experiențelor 
cu arma nucleară.

Tineretul din lumea întrea
gă nu poate și nu vrea să 
asiste nepăsător la acțiunile a-

gresive întreprinse în Occi
dent.

Strîngîndu-și rîndurile, în
tărind neîncetat unitatea lor 
de luptă, oamenii cinstiți de 
pretutindeni pot să bareze 
drumul ațîțătorilor la război. 
La această luptă tineretul tre
buie să-și aducă o contribuție 
importantă.

Vorbitorul a arătat că Festi
valurile mondiale ale tineretu
lui și studenților au devenit 
o tradiție scumpă generației 
tinere. Ele s-au născut din 
dorința tinerilor de pretutin
deni de a se cunoaște mai 
bine, de a se apropia, de a în
tări unitatea lor în lupta pen
tru pace, împotriva cercurilor 
agresive imperialiste. Festiva
lurile sînt mari sărbători ale 
cîntecului, ale dansului, ale 
bucuriei de a trăi, dar mai 
mult decît orice sînt manifes
tări ale hotărîrii tineretului 
lumii de a lupta cu energie 
pentru o pace trainică.

Dornice să facă din cel de-al 
Vllî-lea Festival o puternică 
afirmare a unității în ldpta 
pentru pace, masele largi de

tineret din toate țările lumii 
și-au manifestat calda adeziu
ne pentru marea întâlnire a 
tinereții de la Helsinki. în 73 
de țări ale lumii au fost crea
te comitete naționale ale Fes. 
tivalului, iar Comisia perma
nentă de pregătire a stabiliț 
contacte cu organizații de ti
neret și studenți din 134 țări 
în vederea participării lor la 
Festival. Despre puternicul 
răsunet al ideilor Festivalului 
vorbește faptul că 1 400 de 
organizații de tineret și-au dat 
adeziunea la impunătoarea 
manifestare de la Helsinki. 
Printre organizațiile ce și-au 
afirmat dorința de a participa 
la Festival și care au spriji
nit activ pregătirea acestuia se 
găsesc organizații social-demo- 
erate, radicale, comuniste, ca
tolice, conservatoare, liberale 
etc.

Ca la celelalte Festivaluri 
ale tineretului și studenților, 
și de această dată tineretul 
patriei noastre va fi prezent 
la marea sărbătoare a genera.

(Continuare în pag. a III-a)

11.000 de elevi vor vizita Capitala
Intre 28 iulie și 30 august, 

Capitala patriei noastre socia
liste va fi vizitată de peste 
11-000 de elevi din toate re
giunile țării. Primul lot — 
format din 1.200 de excursio
niști — va sosi în Capitală 
sîmbătă dimineața. Comitetul 
executiv al Sfatului popular 
al Capitalei și Comitetul oră
șenesc U.T.M.-București s-au 
îngrijit din vreme să le asi
gure cele mai bune condiții 
de masă și cazare.

Timp de șase zile elevii vor 
participa la excursiile „Cir-

Elevi ai Centrului

col din Fălticeni

unei demonstrații 

grădina de 

Foto :

școlaf agri- 

tn timpul 

practica tn 

legume. 
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aglomerat

cuitului orașului București" or
ganizate prin O.N.T., vor vi
zita locuri istorice, marile în
treprinderi și expozițiile, 
parcurile de cultură și odihnă. 
Ei vor vizita, de asemenea, 
Muzeul de istorie a partidu
lui și Muzeul de istorie a ora
șului București, vor admira 
noile construcții ce se înalță 
pretutindeni în Capitală. Și o- 
chii lor curioși vor citi parcă 
noi pagini din istoria patriei, 
pe care poporul muncitor, con
dus de partid, o scrie zi de zi.

ADRIAN VASILESCU Un aspect de la adunare

Excelenței Sale

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO

Președintele Republicii Cuba

Excelenței Sale

Dr. FIDEL CASTRO RUZ.

Primul Ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba

Havana

Cu ocazia aniversării insurecției naționale a poporului 
cuban, în numele Consiliului de Stat al R.P. Romîne, al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și al poporu
lui romîn, vă transmitem dv. și poporului cuban cele mai sin. 
cere felicitări și urări de pace și prosperitate.

Poporul romîn dă o înaltă prețuire și se bucură din toată 
inima de realizările remarcabile obținute de poporul cuban în 
consolidarea cuceririlor revoluționare și a independenței patriei 
sale.

între Republica Populară Romînă și Republica Cuba s-au 
statornicit relații de strînsă prietenie, care se dezvoltă continuu 
spre folosul ambelor popoare, în interesul promovării princi
piilor de coexistență pașnică și a colaborării internaționale.

Vă dorim să obțineți noi succese în activitatea dv. îndrep
tată spre construirea socialismului, spre înfăptuirea unei vieți 
noi și fericite în Cuba liberă, independentă și iubitoare de 
pace.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al R.P. Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne

întreținerea culturilor și arăturile
sarcini urgente

de
O

m
(Agerpres)
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Unde mergem 
să învățăm ?

Vă prezentăm rețeaua 
școlilor profesionale de 
mecanici agricoli, a școlilor 
tehnice de maiștri mecanici 
agricoli și a școlilor teh
nice agricole.

n ultimele zile a 
sporit ritmul la re
coltatul 
în regiunea 
nia. într-un 
de 6 raioane 
stă lucrare a 

terminată, iar în altele se apropie 
de sfîrșit. Existau toate posibili
tățile ca și celelalte lucrări din 
campanie să se afle într-un sta
diu avansat. In unele comune ară
turile și întreținerea culturilor 
sînt mult rămase în urmă, lată cî- 
teva din cauze.

păioaselor
Olte- 

număr 
acea- 

fost

„Dacă nu-s buruieni, 
de ce să prășim Ì"
In raionul Tg. Jiu lucrările agri

cole sînt rămase în urmă. La po
rumb, bunăoară, nu s-a executat 
pe întreaga suprafață de 28.233 
de ha decît o singură prașilă 
completă. Prașila a doua a fost 
efectuată pe suprafața de circa 
23.000 de ha, iar a treia prașilă 
numai pe 1.000 de hectare. Prin
tre gospodăriile agricole co
lective mult rămase în urmă cu

prașilă

această lucrare se numără și cele 
din Cornești și Ceauru. Prima a 
executat prașila a ll-a la porumb 
doar pe 100 de hectare din cele 
470, iar a doua doar pe 200 de 
hectare din 700 cîte are cultivate 
cu porumb. Posibilități au exis
tat și există pentru urgentarea 
prășitului : mașini, brafe de mun
că. Există însă părerea greșită că 
dacă n-a plouat, n-au crescut bu
ruienile și... „dacă nu-s buru
ieni, de ce să prășim ?“. Dar, 
oare, prașila servește numai pen
tru stîrpirea buruienilor? Agro
tehnica ne învajă că este bine să 
prășim ori de cîte ori pămîniul 
a prins scoarfă, pentru ca să îm
piedicăm pierderea apei prin eva
porare. Și aceasta cu atît mai 
mult acum, cînd ploile au fost 
puține.

In alte comune, ca Dobrifa, 
Stănești, Runcu, se mai practică 
încă mușuroitul porumbului. Cer
cetările științifice și experiența 
practică a unităților agricole so
cialiste au dovedit însă că acea
stă lucrare este dăunătoare, mai 
ales în condiții de secetă.

Pentru a preîntîmpina pierderi-

le de recoltă, datorită întîrzierii 
prașilelor și cele datorite mușu
roiului, este necesar ca specia
liștii din cadrul Consiliului agri
col raional și cei din gospodă
riile colective să le explice co
lectiviștilor importanfă aplicării 
regulilor recomandate de agro
tehnică și să ajute consiliile de 
conducere ale G.A.C. la buna 
organizare a muncii pentru ur
gentarea lucrărilor ,de' întreținere 
a culturilor.

Față în față
In raionul Craiova recoltafu! 

păioaselor se apropie de sfîrșif. 
Paralel cu această lucrare, s-a 
urgentat și ritmul arăturilor și al 
însămînțării culturilor furajere în 
miriște. La G.A.C. din comuna 
Almăj, de pildă, îndată după re
coltare colectiviștii au strîns pa
iele de pe miriște, dînd astfel 
posibilitatea tractoriștilor să în
ceapă arăturile. Pînă acum a fost 
arată o "suprafață de aproximativ 
200 de hectare ; pe 80 din ace-

stea colectiviștii au însămînfat 
porumb pentru siloz. Munca bine 
organizată a dat posibilitatea co
lectiviștilor de aici să efectueze 
la timp lucrările de întreținere a 
culturilor. Astfel, la porumb, ei 
au executat pe întreaga supra- 
față de aproape 400 ha cîte 3 
prașile mecanice, completate cu 
3 prașile manuale pe rînd, iar 
la sfeclă au executat 4 prașile.

Nu același lucru se poate spu
ne despre organizarea muncii și 
rezultatele obținute de colecti
viștii din comuna vecină, Cofofe- 
nii din Fată. Deși au terminat cu 
seceratul, ajungînd să treiere 
griul de pe 80 la sută din supra
față, totuși cu arăturile au întîr- 
ziat mult. Nu s-au făcut arături 
decît pe o suprafață de 90 de 
ha, iar de însămîntat n-au însă- 
mînjaf nimic.

★
Rămînerile în urmă pe care 

am semnalat aici se datoresc 
tr-o măsură unor deficiente în
ganizarea muncii în campanie. In 
unele G.A.C. forjele n-au fost

le- 
în- 
or-

repartizate cu chibzuință, 
îneît să se efectueze în 
timp întreaga gamă de 
(seceriș, treieriș, prășit, 
fapt care a dus la îniîrzierea ce
lor amintite. Pe de altă parte, unii 
mecanizatori, (de pildă cîțiva din 
cei de la S.M.T. Cîrcea, care lu
crează pe ogoarele colectiviștilor 
din comuna Coțofenii din Față) 
nu manifestă suficientă grijă față 
de buna întreținere a tractoare
lor, din care cauză acestea s-au 
defectat deseori. Aceasta a dus, 
firește, la pierdere de timp, la 
întîrzierea lucrărilor.

Timpul este înaintat. Este nece
sar, deci, să fie intensificat mult 
ritmul lucrărilor la arături și la în- 
sămînțarea culturilor furajere în 
miriște. în această privință, o con
tribuție importantă o pot aduce 
organizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.C. și S.M.T. prin mobilizarea 
tuturor tinerilor colectiviști și me
canizatori la toate lucrările din 
actuala campanie agricolă.

astfel 
același 
lucrări 

arături)

V. CÄBULEA

peste
HUNEDOARA (de la cores

pondentul nostru). — în lupta 
lor pentru sporirea producției 
de fontă, furnaliștii hunedo- 
reni primesc în permanență 
un prețios ajutor din partea 
colectivului de muncitori, teh
nicieni și ingineri de Ia Fa
brica de aglomerare. în fiecare 
zi din această lună, de exem
plu, aglomeratoriștii au livrat 
furnalelor în afara prevede
rilor de plan o cantitate de 
minereu aglomerat din care 
se produc circa 22 tone de 
fontă de calitate superioară 
în plus. De curînd, cele două 
secții de furnale au primit din 
partea fabricii de aglomerare

plan
cea de-a 27.000 a tonă aglome
rat autofondant de cea mai 
bună calitate peste sarcinile 
planului de producție. In șirul 
succeselor obținute de aglo- 
meratoriști de la începutul a- 
nuluî și pînă în prezent se 
înscriu și cei 350 000 de lei e- 
conomii la prețul de cost rea
lizate prin sporirea producti
vității muncii mașinilor, a re
ducerii consumurilor specifice 
de materiale și a îmbunătăți
rii calității producției. Alături 
de ceilalți muncitori fruntași, 
părtași ai acestor rezultate 
deosebite, stau și tinerii 
Lucaci Ion, Dascăht Dumitru, 
Haiduc Augustin și alții.

In concediu la Tușnad
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DE MECANICI AGRICOLI, A ȘCOLILOR TEHNICE

DE MAIȘTRI MECANICI AGRICOLI SI A ȘCOLILOR TEHNICE AGRICOLE

nostru nr. 4082 din 29 iunie a.c.
Sla

tta

agri

Ale-

Regiunea Bacău

me

me-

Ră-

de me- 
Kogăl-

de me.
Horia

me. 
Bă-

me- 
Au-

me- 
Tg.

Regiunea București

în septembrie va avea loc examenul de admitere 

In invătămîntul profesional și tehnic agricol. Mii 

de tineri absolvenți ai invătămintului elementar 

vor deveni elevf al școlilor care pregătesc cadre 

pentru agricultura socialistă a tării noastre.

Pentru a-i ajuta să cunoască școlile la care se 

pot înscrie, publicăm rețeaua învățămlntulul pro- 

lesionai și tehnic agricol.

Condițiile de admitere In aceste școli au apărut 

în ziarul

Regiunea Argeș

Regiunea Brașov

Florești

Lu
tta

(ta
(în

Tg.

Lu-

(în

lichi

ab
țin

de me- 
Cudalbi

(ln numărul de mîine vom publica rețeaua șeolilor profe
sionale de mecanici agricoli, a școlilor tehnice de maiștri 
mecanici agricoli și a șeolilor tehnice agricole din celelalte 
regiuni ale țării).

me- 
Sf.

Regiunea Galați

Școala profesională de me
canici agricoli S.M.T. Costești

— mecanici agricoli :
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Drăgă- 
șgni

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agrjcoli S.M.T. Greci
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Miroși
— mecanici agricoli;
Școalg profesională de me

canici agricoli S.M.T. Radomi- 
rești

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Recea 
Slatina

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Tîmpeni
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Teiu
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Vlaici
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Curti- 
șoara

-r- mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Piatra
— mecanici agricoli;
Centru școlar agricol Gă

iești — G.A.S. Cuparu
a) Școala profesională
— mecanici agricoli;
b) Școala tehnică
—• tehnicieni veterinari;
Centrul școlar agricol Curtea 

de Argeș

a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri horticoli
— maiștri zootehnicieni ;
Centrul școlar agricol 

tina nr. 1
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi 

lichidare)
—- tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri zootehnicieni;
Centrul școlar agricol Vol- 

cești-Grădinari
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli ;
Centrul școlar agricol Dră- 

gășani
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri viticoli ;
Centrul școlar agricol Bradu 
a) Școala tehnică
— contabili agricoli;
Centrul școlar agricol Băl- 

cești
a) Școala tehnică (în lichi

dare)
— tehnicieni horticultori ;
Centrul școlar agricol Do- 

brogostea
a) Școala tehnică
—- tehnicieni veterinari

Regiunea Dobrogea

Școala profesională de me
canici agricoli S.M.T. Podul 
Turcului

— mecanici agricoli;
Școala profesională de 

canici agricoli S.M.T. 
Neamț

— mecanici agricoli;
Școala profesională de

canicj agricoli S.M.T. Roman
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol 

căciuni
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică (în lichi

dare)

— tehnicieni horticultori ;
Centrul școlar agricol nr. 1 

Roman
a) Școala tehnică
—- tehnicieni agronomi
— tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri zootehnicieni;
Centrul școlar agricol nr. 2 

Roman
a) Școala profesională—.
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— eontabili agricoli
c) Școala tehnică de maiștri 

(in lichidare)
— maiștri mecanici agricoli
Centrul școlar agricol Pă

stră veni
a) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari ;

Școala profesională de me
canici agricoli S.M.T. Călu- 
găreni

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Ciocă
nești

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Ciulnița
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Eliza 
Stoenești

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Odobeas- 
ca—Roșiori de Vede

— mecanici agricoli :
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Sărulești
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Titu
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Țîndărei 
—- mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Urziceni
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Brînceni
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Giurgiu
— mecanici agricoli ;
Școala profesionala de me

canici agricoli G.A.S. Oltenița
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Draga
lina

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Piatra
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Fetești
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Troianu
— mecanici agriooli ;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Dîlga 
mecanici agricoli ;

Școala profesională de me
canici agricoli G.A.S. Bucșani

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli Mărculești
— mecanici agricoli;
Școala profesională Uzinele 

„Semănătoarea' București
— maiștri mecanici agricoli; 
Centrul școlar agricol G.A.S.

Măineasa-Fierbinți
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică fin lichi

dare)
— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Călă

rași
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
•— maiștri zootehnicieni
— maiștri mecanici 

coli;
Centrul școlar agricol 

xandria
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri zootehnicieni
c) Școala tehnică — cu ab

solvenți de școală medie (în 
lichidare)

— tehnicieni agronomi;
Centrul școlar agricol Drs- 

gomirești Vale
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri horticultori
c) Școala tehnică cu absol

venți de școală medie (în lichi
dare)

— tehnicieni horticultori
Centrul școlar agricol Tr. 

Măgurele
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori

— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
c) Școala tehnică — cu ab

solvenți de școală medie — 
(in lichidare)

— contabili agricoli
Centrul școlar agricol Leh- 

liu (G.A.S. I. L. Caragiale)
a) Școala tehnică (în lichi

dare)
— tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari
Centrul școlar agricol Vidra 
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
Centrul școlar agricol Bucu

rești
a) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri veterinari
c) Școala tehnică — cu ab

solvenți de școală medie — 
(în lichidare)

— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
Centrul școlar agricol Bră- 

nești
a) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
Centrul școlar agricol Săf- 

tlca
a) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
Centrul școlar agricol Slo

bozia
8) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
Centrul școlar agricol Brîn- 

eeni
a) Școala tehnică
— contabili agricoli.

Regiunea Banat
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Biled
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Ciacova
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Lugoj
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Ortișoa-

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Pecica
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Peciul

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Aradu 
Nou

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Berso- 
via

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Curtici
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Deta
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Felnac
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Fibiș
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Oravița
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Gotlob 
mecanici agricoli j

Școala profesională de me
canici agricoli S.M.T. Reme
tea Mare

—- mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Topolo- 
vățu Mare

— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol G.A.S. 

Săcălaz
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri mecanici agricoli; 
Centrul școlar agricol G.A.S.

Jimbolia
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari ; 
Centrul școlar agrieoi Cia-

cova
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— Maiștri zootehnicieni ;

Centrul școlar agricol Lipova
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi 

lichidare)
— tehnicieni horticultori 

lichidare)
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli ;
Centrul școlar agricol 

goj nr. 1
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
maiștri agriooli |

Centrul școlar agricol Stani- 
colau Mare

a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi

lichidare)
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli ;
Centrul școlar agricol Arad
a) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
— tehnicieni horticultori
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
—- maiștri veterinari
c) Școala tehnică — cu ab

solvenți de școală medie (în 
lichidare)

— tehnicieni veterinari
— tehnicieni topografi
— tehnicieni îmbunătățiri 

funciare ;
Centrul școlar agricol Miniș
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
b) Școala tehnică de maiștri 

(in lichidare)
— maiștri viticoli;
Centrul școlar agricol 

goj nr.2
a) Școala tehnică
— contabili agricoli
b) Școala tehnică — cu 

solvenți de școală medie 
lichidare)

— contabili agricoli;
Centrul școlar agricol Timi

șoara
a) Școala tehnică
— contabili agricoli
b) Școala tehnică — cu ab

solvenți de școală medie (In 
lichidare)

contabil! agricoli.

Școala profesională 
canici agricoli S.M.T. 
niceanu

— mecanici agricoli
' Școala profesională 

canici agricoli S.M.T. 
Macin

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Cogeaiac
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Chirno- 
geni

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Adam 
Klisi

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Babadag
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Pante- 
limon

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Doro- 
banțu

— mecanici agricoli;
Școala profesională de 

canici agricoli S.M.T. 23 
gust

— mecanici agricoli;
Școala profesională de 

canici agricoli S.M.T. 
neasa

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de 

canici agricoli S.M.T. Casim- 
cea

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Ciamur- 
lia de Jos

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Cobadin
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Sibioar»
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Topologu

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Remus 
Opreanu

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Toprai- 
sar

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Zebil
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Tîrgșor
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Tulcea
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Ovidiu
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol Poar

ta Albă
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri zootehnicieni ;
Centrul școlar agricol Cer

navodă
a) Școala profesională (în 

lichidare)
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri mecanici agricoli
c) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— contabili agricoli;
Centrul școlar agricol Palas 
a) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Zebil 
a) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Na- 

zarcea
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— contabili agricoli

Tineri de la sate, absolvenți ai școlilor elementare !
Indreptați-vă spre frumoasele profesiuni legate de 

agricultură !
Inscrieți-vă la școlile profesionale și școlile tehnice 

agricole !

Școala profesională de me
canici agricoli S.M.T. Făgăraș

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Proștea 
Mare

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Rupea
— mecanici agricoli;
Școala profesională de 

canici agricoli S.M.T. 
Gheorghe

•— mecanici agricoli;
Centrul școlar agricol G.A.S. 

Budila
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
i— tehnicieni horticultori

(în lichidare) ;
Centrul școlar agricol G. A.S.

Feldioara
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică (în lichi

dare)
— tehnicieni veterinari;
Grupul școlar al Uzinelor 

„Steagul roșu' Brașov
Școala tehnică de maiștri
— maiștri mecanici agricoli; 
Centrul școlar agricol Sibiu

a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
r— maiștri agricoli
— maiștri veterinari
— maiștri mecanici agricoli
c) Școala tehnică — cu ab

solvenți de școală medie (în 
lichidare)

— tehnicieni veterinari
i— tehnicieni topografi
— contabili agricoli ;
Centrul școlar agricol Dum

brăveni
a) Școala tehnică (în lichi

dare)
— tehnicieni veterinari
i— contabili agricoli
— tehnicieni agronomi 

lichidare) ;
Centrul școlar agricol 

Secuiesc
a) Școala tehnică
— tehnicieni veterinari
•— contabili agricoli
— tehnicieni agronomi 

lichidare)
b) Școala tehnică de maiștri
— maiștri agricoli ;
Centrul școlar agricol Me

diaș
a) Școala tehnică 

tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri viticoli
— maiștri zootehnicieni ;
Centrul școlar agricol Blaj
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori 

■— tehnicieni veterinari
■— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri horticoli j
Centrul școlar agricol Mică- 

sasa
a) Școala tehnică (ta lichi

dare)
tehnicieni horticultori.

i!Ă Ir

w'

Școala profesională de me
canici agricoli S.M.T. Bujoru

— mecanici agricoli;
Școala profesională

canici agricoli S.M.T.
— mecanici agricoli ,
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. ‘
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Ianca
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Jirlău
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. „1 Mai“
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Marti- 
nești

— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Nanești
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Șendreni
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli S.M.T. Tecuci
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de.me

canici agricoli S.M.T. Viziru
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Brateș
— mecanici agricoli;
Școala profesională de me

canici agricoli G.A.S. Urleasca
— mecanici agricoli;
Centrul școlar agricol G.A.S.

Țigănești
a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică (în 

dare)
— tehnicieni horticultor!
— tehnicieni veterinari ;

Centrul școlar agricol G.A.S. 
Focșani

a) Școala profesională
— mecanici agricoli
b) Școala tehnică (în lichi

dare)
— tehnicieni horticultori
— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Te

cuci
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri agricoli
c) Școala tehnică —cu ab

solvenți de școală medie — 
(în lichidare)

— tehnicieni topografi
— tehnicieni îmbunătățiri 

funciare ;
Centrul școlar agricol Brăila
a) Școala tehnică
— tehnicieni agronomi
— tehnicieni veterinari
— contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(in lichidare)
— maiștri agricoli
— maiștri zootehnicieni
— maiștri veterinari
c) Școala tehnică — cu ab

solvenți de școală medie — (în 
lichidare)

— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Odo- 

bești
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori
—- contabili agricoli
b) Școala tehnică de maiștri 

(în lichidare)
— maiștri viticoli ;
Centrul școlar agricol Nico- 

rești
a) Școala tehnică
— tehnicieni horticultori.



luminarea 
Diplomei de onoare 

a C C al U. T. M.
componentflor

I
U u o lună de zile
I în urmă, cind adu

narea generală a 
utemiștilor din 
G.A.C. Cristur, re- 

' giunea Hunedoara, 
a dezbătut sarci

nile ce revin acestora în lu
mina hotărîrilor plenarei C.C. 
al P.M.R. și a documentelor 
sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale, un accent 
deosebit s-a pus pe mobiliza
rea tuturor tinerilor la munca 
de întărire a G.A.C., pe îm
bunătățirea muncii de educare 
în spirit colectivist a aces
tora.

Este un merit al acelei adu
nări că atît discuțiile cit si 
propunerile au avut un carac
ter cît se poate de concret. 
S-a criticat, de pildă, faptul că 
unii tineri, pe motiv că pă
rinții lor cîștigă suficient în 
gospodărie, s-au lenevit, nu 
mai participă la muncă. Ema 
Kopeti, Edith Kelemen, sînt 
numai două exemple în jurul 
cărora s-a discutat mult în a- 
dunarea generală. Hărnicia 
recunoscută a părinților nu 
dă dreptul acestor fete, și al
tora ca ele, să aibă o aseme
nea atitudine nejustă față de 
muncă, de viată. Pornind de 
la această concluzie, adunarea 
generală U.T.M. a stabilit 
atunci o seamă de măsuri con
crete pentru a le ajuta pe 
Ema și Edith, pentru a dez
volta la tineri conștiința unei 
atitudini noi, socialiste, față 
de muncă.

In gospodărie, majoritatea 
băieților și fetelor au dovedit 
și dovedesc hărnicie în mun
că, numele multora dintre ei 
este deseori pomenit în rîndul 
fruntașilor în producție. La 
nivelul acestora trebuiau aduși 
și ceilalți tineri rămași in 
urmă.

Ce s-a făcut pentru asta ?
...După-amiază. La sediul co

mitetului U.T.M.. trei dintre 
cele mai harnice utemiste din 
gospodărie, Silvia Furca, Eca- 
terina Satmari, Gizela Faze- 
kaș au de făcut o propunere 
concretă. Sînt ascultate cu a- 
tenție și propunerea e primită.

Si iată-le în vizită la Ema 
Kopeti. Se rîde, se glumește, 
se discută despre tot ce se 
poate discuta, atunci cînd se 
adună la un loc mai multe 
fete tinere. Silvia, de pildă, 
vorbește cu înflăcărare cît de 
frumos s-a petrecut la ultima 
duminică a tineretului, găsește 
nenumărate cuvinte de laudă 
despre calitatea muzicii, a 
dansurilor, despre programul 
artistic organizat de formațiile 
culturale.

— Știi, la un moment dat

Constituirea 
unor comitete 

regionale 
și orășenești pentru 

cultură și artă
In ultimele zile a avut loc 

în întreaga țară constituirea 
comitetelor regionale pentru 
cultură și artă, precum și a 
comitetelor pentru cultură și 
artă ale orașelor București și 
Constanța.

Din aceste comitete fac par
te personalități de seamă ale 
vieții cultural-artistice locale: 
academicieni, scriitori, actori 
compozitori, artiști plastici, 
profesori, ziariști, activiști din 
domeniul culturii.

De asemenea, s-au constituit 
comisiile pentru răspîndirea 
cunoștințelor științifice și la 
unele comitete regionale, co
misii pentru probleme de artă, 
pentru așezămintele culturale 
etc.

în cadrul ședințelor de con
stituire au avut loc dezbateri 
asupra activității instituțiilor 
de artă, așezămintelor de cul
tură, de răspîndire a cărții, a 
cunoștințelor științifice etc. 
Participanții au făcut nu
meroase propuneri de îmbu
nătățire a activității, au adop
tat planurile comitetelor re
gionale de cultură și artă pe 
semestrul II.

în prezent se află în curs 
constituirea comitetelor raio
nale și orășenești pentru cui. 
tură și artă.

(Agerpres)

muzica a clntat numai dnteet 
cerute de fruntașii gospodăriei.

Si, treptat, discuția a ajuns 
la ceea ce era esențial, la 
munca harnică, de calitate su
perioară pe care o datorează 
fiecare colectivei. Fetele au 
povestit despre ele, despre 
munca lor, despre lucrurile pe 
care și le-au cumpărat din 
banii primiți pe zile-muncă.

Din prispa casei, părinții 
lui Ema ascultau atenți. După 
un timp, mama fetei aruncă 
o vorbă așa, la întlmplare, 
vrînd parcă să se justifice mai 
mult pe ea decît pe fată.

— Pînă la măritiș vrem s-o 
mai ferim de muncă, îi mai 
purtăm noi de grijă...

Fetele izbucniră în rîs.
—• Vai, nană, vezi că dacă 

n-o lași să vină la muncă 
rămîne nemăritată.

Si povestiră cu mult haz o 
scenetă jucată nu de mult de 
brigada artistică : cel mai 
chipeș și harnic flăcău din 
colectivă vrea să-și aleagă o 
mireasă. Lăzi cu zestre înși
rate, fete cu „fețe albe și ne
atinse de soare“. Flăcăul le-a 
cerut să-și arate mîinile. Din
tre toate își alege de mireasă 
pe cea cu mîinile arse de 
soare.

— Ai priceput, nană ? Zes
trea cea mai prețuită și reco
mandarea cea mai bună e hăr
nicia.

Asemenea discuții vii, prie
tenești, au avut loc și cu alți 
tineri, mai ales cu fetele.

Dar organizația de bază 
U.T.M., îndrumată de organi
zația de partid, nu s-a rezu
mat numai la aceste discuții 
de la om la om, ci a folosit și 
alte metode de atragere a tu
turor tinerilor la muncă ală
turi de cei mai harnici colec
tiviști. Un rol deosebit l-a avut 
în acest sens și adunarea ge
nerală la care au participat 
toți tinerii din gospodărie. In 
ea s-a discutat despre trăsătu
rile care trebuie să-l caracte
rizeze pe un tînăr colectivist 
accentuîndu-se în mod special 
asupra atitudinii înaintate a 
acestuia în muncă.

Tot în scopul muncii de e- 
ducare a tinerilor, de mărire 
a contribuției lor la munca de 
întărire a gospodăriei, a fost 
organizată activitatea cui- 
tural-artistică. Brigada artisti
că de agitație, programele ei 
cu conținut mereu împrospă
tat, prezentate cu regularita
te la joile și duminicile tine
retului sau cu alte ocazii, ga
zeta P.U.C., au adus in aceas
tă privință, o însemnată con
tribuție.

Munca aceasta n-a rămas 
fără rezultate. Marea majori
tate a tinerilor vin eu dra
goste la muncă in gospodărie.

3 sf—ti" -to
R. LAL

echipei R. P. 
cișflgătoare 

a turneului de juniori 
U. E. F. A.

La Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Muncitor a-a 
Înmânat Diploma de onoare a 
C. C. al ü. T. M. tinerilor 
utemiști participant! la tur
neul Internațional de fotbal 
U.E.P.A., pentru contribuția 
adusă la cucerirea locului I de 
către echipa Republicii Popu
lare Romîne. ‘
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Maistrul este un bun statuilor și ajutor in munca tinerilor muncito ri. Gheorghe Tănase și Alexandru
Porumboiu, strungari la Uzina „Matrom“ din Brașov, ascultă de aceea cu multă atenție îndrumă

rile maistrului lor, tovarășul Dioni sie Coman.
Foto : N. STELORIAN

Adunarea tineretului din Capitală 

consacrată festivalului de la Helsinki
(Urmare din pag. I)

ției tinere a lumii. Educat de 
partid în spiritul învățăturii 
marxist-leniniste, al interna
ționalismului socialist, al so
lidarității cu tinerii din lumea 
întreagă care luptă pentru 
apărarea păcii, tineretul romîn 
întîmpină cu multă căldură 
apropiatul Festival de la Hel
sinki.

Tineretul patriei noastre 
este conștient de faptul că 
munca și lupta pentru întări
rea patriei este cea mai bună 
contribuție la cauza păcii 
mondiale, la consolidarea for
țelor care luptă împotriva pri. 
mejdiei de război. De aceea 
tineretul nostru a întîmpinat 
Festivalul cu noi succese în 
muncă, în învățătură, în acti
vitatea obștească.

Tinerii din industrie antre
nați în întrecerea socialistă 
luptă cu perseverență pentru 
îndeplinirea planului la toți 
indicii, pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produse
lor, pentru îmbogățirea per
manentă a cunoștințelor pro
fesionale. Tinerii colectiviști 
contribuie cu toate forțele la 
întărirea economico-organiza. 
torică a G.A.C.-urilor, la obți
nerea unor producții mari ve
getale și animale. Tineretul 
studios se pregătește pentru 
apropiata începere a noului an 
de învățămînt.

Duminică, la standul de oărji, organizat în Lunca Perjului din comuna Dragalina, raionul Bîrlad.

Foto t FLORIN TAGA 
ajustor

CONCLUZII

Șl PROPUNERI
Agitați« pe sălile Casei de 

ereație populară din Capitală a- 
ntința evenimentul : ee întruneș
te juriul spre a stabili rezulta
tele concursului artiștilor ama
tori aflați în faza orășenească a 
festivalului bienal de teatru 
„I. L. Caragiale”. Cu greu îi in
terceptăm pe cîțiva dintre mem
brii juriului înainte de începerea 
dezbaterilor. Ne răspund grăbiți, 
dar cu vădit interes.

— Specificul manifestărilor de 
anul acesta ? in primul rind, 
ne spune actorul CHIRIL ECO
NOMII, ponderea mai mare a 
pieselor origina
le, cu tematică 
actuală aduse pe 
scenă de artiștii 
noștri amatori.

Aproape toate 
echipele intrate

(Urmare din pag. 1)

echipate cu numeroase ma
șini și utilaje moderne. 
Studenții sînt îndrumați să 
privească aceste mașini cu 
ochii omului de știință. Ei tre
buie să-și însușească noile 
procedee tehnologice, să cu
noască caracteristicile noilor 
mașini, să studieze, să apro
fundeze.

» BÎRLEAZA NICOLAE — 
muncitor : „în toate secțiile 
uzinei studenții sînt reparti
zați pe lîngă muncitori la ma
șini, iar pe alocuri ei sînt în
cadrați chiar în echipe ale 
muncitorilor. Inginerii și mai
ștrii din secții dovedesc multă 
înțelegere pentru asigurarea 
condițiilor de lucru fiecărui 
student. Și succesele obținute 
de ei sînt frumoase.

Studenții s-au împrietenit 
repede cu muncitorii. Zi de zi, 
muncitorii le arată cum tre
buie executate o serie de ope
rații, cum trebuie să lucreze 
la anumite repere. Ei le îm
părtășesc studenților din „se
cretele" meseriei, discută și le 
explică anumite cunoștințe de 
specialitate. Studenții, la rîn
dul lor, le recomandă munci-•

torilor cărți pe care să le ci
tească, discută cu ei pe mar
ginea acestor cărți. Efectele 
acestui ajutor tovărășesc sînt 
deosebit de prețioase“.

« GHEORGHE MARIN — 
maistru : „în întreaga activi
tate desfășurată de studenți 
în uzina noastră ei s-au inte-

Constantin (Institutul politeh
nic Iași) obișnuiesc să plece 
de la locul de muncă și să se 
plimbe prin curte fără nici un 
rost. Aceștia trebuie să înțe
leagă că chiulind de la prac
tică nu vor reuși să pă
trundă nici o dată tainele
viitoarei lor profesii. Ei tre
buie să înțeleagă că vor fi

am trecut prin cîteva secții I 
turnătorie de oțel și fontă, 
construcții metalice, sape fo
raj etc. Știam că în perioada 
practicii de vară avem de în
vățat lucruri noi și de apro
fundat toate cunoștințele pre
date la cursuri în timpul anu
lui universitar care a trecut. 
De aceea, ne-ara apucat cu

în urmă cu cîtva timp s-a 
constituit Comitetul național 
de pregătire în vederea Fes
tivalului de la Helsinki. Pro
gramul de activitate al comi
tetului a fost în întregime rea. 
lizat. în întreaga țară s-au 
desfășurat numeroase manife
stări și acțiuni cultural-spor
tive în cinstea Festivalului, 
în organizațiile U.T.M. din în
treprinderi, instituții s-au ți
nut conferințe despre impor
tanța Festivalurilor mondiale 
ale tineretului și studenților, 
despre politica de pace a 
partidului și statului nostru, 
în numeroase orașe și centre 
muncitorești s-au organizat joi 
și duminici ale tineretului 
consacrate Festivalului. Mii și 
mii de tineri au luat parte la 
trecerile în revistă ale forma
țiilor artistice ce au avut loc 
în regiunile țării. Peste 10 000 
de studenți din toate centrele 
universitare au luat parte la 
trecerea în revistă a formații
lor artistice studențești. 167 de 
compozitori au participat Ia 
concursul pentru cel mai bun 
cântec, iar 300 de soliști vo
cali, instrumentiști și de balet 
au luat parte la concursul ti
nerilor soliști.

Delegația tineretului din 
R.P.R. care va participa la cel 
de-al VIH-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen
ților este formată din 350 de 
tineri fruntași în producție, 
învățătură și activitate ob- 
șteecă, membri ai formațiilor 
artistice și sportivi fruntași.

Delegația noastră va parti
cipa activ la toate manifestări
le Festivalului. Membri ai de
legației noastre vor lua parte 
la diferite întîlniri pe profesii 
și interese cum ar fi, de pildă, 
întilnirea tinerilor metalur
gici și cea a tinerilor con
structori precum și la semi- 
nariile din cadrul clubului in
ternațional studențesc. Dele
gația romînă va organiza în
tîlniri cu tineretul țării gazdă 
—, tineretul finlandez, cu ti
neretul din țările balcanice, 
cu tineretul din numeroase 
țări din Europa, din Asia, din 
Africa și din America Latină.

La aceste întîlniri vom în
fățișa viața nouă din patria 
noastră, realizările regimului 
democrat-popular, vom expri
ma limpede poziția tineretului 
din țara noastră în principa
lele probleme ale vieții inter
naționale, în problema cola
borării generației tinere a lu
mii în lupta pentru pace îm
potriva uneltirilor imperiali
ste. Vom afirma cu energie 
hotărîrea noastră de a ne a-

duce o contribuție activă la 
întărirea prieteniei tineretului 
iubitor de pace de pretutin
deni.

Grupul artistic al delegației 
este format din corul Ansam
blului Uniunii Tineretului 
Muncitor — laureat al Fes
tivalurilor de la Berlin, Bucu
rești, Moscova, Viena, for
mația de muzică populară și 
dansuri populare, soliști vo
cali și instrumentali, un cu, 
piu de balet clasic. Formații
le noastre artistice vor pre
zenta spectacole la Helsinki 
și în provincie, participînd 
totodată la numeroase progra
me artistice internaționale or. 
ganizate în cadrul Festivalu
lui. La concursurile artistice 
ce se organizează cu prilejul 
Festivalului. R.P.R. va par
ticipa cu o formație de mu
zică populară și ușoară, una 
de dansuri populare precum 
și cu numeroși soliști de can
to, muzică ușoară și balet din
tre care unii laureați ai con
cursurilor Festivalurilor pre
cedente sau ai altor concur
suri internaționale.

Lotul sportiv va participa 
la întrecerile de atletism, vo
lei, lupte, natație și tenis de 
masă ale Festivalului.

în încheiere vorbitorul a 
apus :

Solii tinerei generații a Ro- 
mîniei vor pleca la Helsinki 
cu dorința și hotărîrea de a 
contribui la succesul celui 
’de^al VIH-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Stu
denților — grandioasă ma
nifestare menită să ducă 
la întărirea prieteniei, la 
dezvoltarea colaborării tine
retului lumii în lupta pen
tru pace. Asigurăm Partidul 
Muncitoresc Romin, Comitetul 
său Central în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu . 
Dej, asigurăm tineretul patriei 
noastre, întregul popor că de
legația Republicii Populare 
Romîne la Festival va repre
zenta cu cinste, în mod demn 
tineretul țării noastre, va în
fățișa realizările poporului ro- 
mîn în desăvîrșirea construc
ției socialiste, va susține ferm 
și consecvent politica regimu
lui nostru democrat-popular 
bazată pe principiile coexi. 
stenței pașnice, va milita ferm 
pentru întărirea prieteniei cu 
tinerii iubitori de pace din 
toată lumea.

în continuare a fost vizionat 
programul artistic pe care 
delegația tineretului din Re
publica Populară Romînă îl va 
prezenta la Festivalul de la 
Helsinki. Programul s-a bucu
rat de un frumos succes.

in competiție ____________
s-au orientat că- ~
tre opere de seamă ale drama
turgiei românești și sovietice con
temporane.

— Apoi, numărul sporit. al 
participanților. Față de anii an
teriori s-au prezentat în concurs 
de 6 ori mai multe echipe raio
nale, a adăugat tovarășul NE- 
GREANU, directorul Casei de 
ereație populară.

— Merită relevată stădanin 
unor formații de a monta spec
tacole întregi, piese în trei acte, 
dificile poate chiar pentru arti
știi profesioniști. Sînt cazuri cînd 
amatorii au atins în aceste ma
nifestări nivelul unor teatre pro
fesioniste —• apreciază drama
turgul PAUL EVERAC. Dar exis
tă și riscul — afirmat tot cu a- 
cest prilej — ca repertoriul ales 
să depășească uneori forțele e- 
chipelor, ceea ce îngreunează oa
recum aprecierea juriului asupra 
realei capacități a colectivului 
respectiv.

— Care este explicația că dis
punem în momentul de față de 
prea puține piese într-un act, în 
raport cu cerințele — considera
bil crescute — ale mișcării de 
amatori din țara noastră ? — îl 
întreb pe scriitor.

—r Deși, personal, am activat 
mai susținut în acest domeniu, 
consider încă insuficient numă
rul și calitatea artistică a piese
lor noastre scurte. E necesar să 
acoperim din punct de vedere 
tematic zone mai variate ale rea
lității zilelor noastre și să an
gajăm conflicte dramatice mai 
serioase, pe care să le aprofun
dam cu un înalt, spirit de răs
pundere, ținînd seama că cei 
chemați să întruchipeze pe sce
nă realitatea nouă sînt ei înșiși, 
în chip nemijlocitt făuritorii ei.

— Am face, pe această cale, 
apel la scriitorii noștri ca să a- 
sigure talentatelor colective tea
trale de amatori texte drama
tice — valoroase pe care le re
clamă exigențele lor actuale, in
tervine în discuție, cu însufle
țire, artista emerită EUGENIA 
ZAHARIA. Urmăresc cu mult in*

SCURTE ȘTIRI SPORTIVE
• Miercuri au continuat la Bra

șov lntllnirile celei de-a 111-a edi
lii a Balcaniadei de tenis. Selec
ționata R.P. Romine a Învins •- 
chipa R.P. Bulgaria cu 3—0.

• Duminică pe stadionul (Hu
lești din Capitală se dispută două 
Întîlniri In cadrul competiției de 
iotbal Cupa do vară — Loto-pro- 
nosport. Ca începere de la ora 
16 are loa meoiul Sieaaa—Dinam«

Obor, iar de la ora 17,45 partida 
Rapid—Metalul București.

• Federațiile da fotbal din R.P. 
Romînă și Spania au convenit a- 
supra datelor la care echipele se
lecționate ale celor două țări vor 
susține meciurile din primul tur 
al Cupei Europei. Prima intilnira 
va avea loc la 1 Noiembrie la 
Madrid, iar cea de-a doua, la 
25 noiembrie la București.

(Agerpreij

uni generale asupra procesu
lui de producție, la cunoaș
terea mașinilor. în timpul a- 
nului, la întocmirea proiecte
lor, vom avea întotdeauna în 
fața ochilor aparatele și agre
gatele pe care le vom desena, 
așa cum le-am văzut în reali
tate, cu cele mai mici amă
nunte“.

Studenții la școala producției
grat cu totul colectivelor de 
muncitori-

Mai sînt însă printre ei și 
unii — ce-i drept puțini la 
număr — care întîrzie dimi
neața la lucru, care nu vin 
odată cu muncitorii să vadă 
cum își organizează aceștia 
munca înainte de începerea 
lucrului, cum își primesc ma
șinile... Studentul Ardeleanu 
Petre (Institutul politehnic 
Iași), de pildă, întîrzie de la 
lucru aproape în fiecare dimi
neață. Studenții Zaharia Radu 
(Institutul politehnic Bucu
rești), Socoliuc Gh. și Petre

ingineri- Vor lucra într-o uzi
nă care le va pune în față 
prpbleme ce se cer rezolvate 
cu competență, promptitudine 
și hotărîre. Și se vor trezi în 
situația de a nu putea să gă
sească soluțiile cele mai po
trivite, de a nu ști ce măsuri 
să ia, dacă astăzi nu învață 
cu sîrguință tot ceea ce este 
legat de profesiunea lor".

e DODU DUMITRU — »tu. 
dent la Facultatea de tehnolo
gia construcțiilor de mașini 
din București: „Am efectuat 
trei săptămîni de practică și

seriozitate de lucru, de la bun 
început- Pretutindeni am pri
mit același ajutor prețios și 
am avut de cîștigat în aceeași 
măsură pentru că am avut ca 
profesori pe cei mai pricepuți 
muncitori și ingineri.

în toate secțiile prin oare 
am trecut am cerut explicații 
fiecărui muncitor, maistru sau 
inginer; am consultat zilnic 
cărți și manuale de speciali
tate, notîndu-ne cu atenție în 
caietele de practică observa
țiile făcute în uzină. Atenția 
cu care am studiat fiecare 
agregat, în fiecare secție ne-a 
sJuîat 1« formarea unei xisi-

• CHICA ADINA — stu
dentă la Facultatea de chimie 
industrială din București: 
„După cum este știut, în pe
rioada practicii de vară, stu
denții se integrează în viața 
de organizație din uzina în 
care fac practica. La Uzinele 
„1 Mai“ însă, această integra
re abia se face simțită. Ce-i 
drept, studenții și muncitorii 
au organizat cîteva acțiuni 
cultural-sportive comune: o 
joie a tineretului, cîteva com
petiții sportive, un concurs 
„Cine știe meserie, cîștigă" și... 
ca« atit Totuși, ftomitetul

U.T.M. a conceput un plan 
special. Planul prevede repar
tizarea studenților în brigă
zile de producție, participarea 
lor la toate adunările generale 
U.T.M., la concursurile pe 
teme profesionale. Se mai 
prevede, de asemenea, ca stu
denții să-i ajute pe munci
torii înscriși la cursurile de 
pregătire pentru secțiile se
rale. Planul însă nu a prins 
viață. în ce privește ajutorul 
acordat viitorilor seraliști, 
foarte mulți studenți și asis
tenți și-au exprimat dorința 
de a-i ajuta pe tinerii munci
tori. Conducerea uzinei însă a 
arătat că deocamdată acest lu
cru nu este posibil... din lipsă 
de săli.

Se mai poate spune că nu 
există o preocupare perma
nentă pentru organizarea unor 
acțiuni variate, plăcute, care 
să-i atragă pe toți tinerii — 
muncitori și studenți — deo
potrivă. Nu mă refer la ac
țiuni la care cei mai mulți ti
neri să fie spectatori. Stu
denții noștri sînt dornici să 
participe alături de muncitori 
în variate chipuri la realizarea 
atractivă a unor manifestări 
organizate în timpul liber*.

ragiaU”. Mi «« pare surprinzi 
toare evoluția tehnicii scenice a 
unor echipe de muncit ori-ar ti-
ști cum ar fi, de pildă, aceea 
a Uzinelor 
Am constatat 
lectivele au 
pună cu mai 
repertoriul 
să-și distribuie bine forțele ac
toricești încît să atingă o anume 
omogenizare a ansamblului, fapt 
prin care s-a impus și formația 
reprezentând piesa „Pămînt și 
frați”. E vizibilă, de asemenea, 
creșterea calității artistice în 

sectorul sceno
grafiei acestor 
spectacole, reali
zată cu gust și 
discernămînt de 
înșiși muncito
rii întreprinde-

„Grivița roșie”, 
că în acest an co- 
învățat să-și corn- 
multă judiciozitate 

și — îndeosebi —

DE VORBA CU MEMBRII 
JURIULUI CONCURSULUI 
„I. L. CAR AGI ALE" — 

FAZA PE CAPITALA
_____________ rilor respective.

Desigur, un aju
tor competent l-au oferit tea
trele noastre...

— Mai precis, anuniiți actori, 
cum ar fi, de pildă, Ion Manta 
(artist emerit), Stelian Mihăiles- 
cu. Constantin Codrescu — a- 
daugă tov. CHIRIL ECONOMU
— care s-au ocupat cu entu
ziasm și perseverență de cîteva 
cercuri de amatori din Capitală. 
Acolo însă unde nu s-a făcut 
simțit sprijinul nostru calificat, 
rezultatele au fost slabe, ca în 
cadrul formației din comuna 
Ștefănești, complet neglijată de 
secția culturală a Sfatului popu
lar al raionului 1 Mai, cu toate 
ca dintre actori s ar fi găsit de
sigur —• dacă ar fi fost solicitați
— doritori să-și ofere ajutorul.

— Consider că la ora actuală
— adaugă actorul ION GHEOR- 
GHIU — nu mai e deajuns in
structajul artistic individual pe 
care-l fac profesioniștii noștri. 
Propun ca teatrele să ia direct 
sub patronajul lor formațiile de 
amatori din cadrul raionului 
respectiv, îndrumîndu-le îndea
proape, acordîndu-le și un spri
jin material: donații de decoruri, 
costume, obiecte vechi de recu
zită.

De asemenea. pentru o mai 
exigentă verificare a forțelor arr 
tistice amatoare, cred că ar fi 
nimerită o modificare a regula
mentului concursului și anume : 
echipele caselor de cultură raio
nale și de tineret, ale căminelor 
culturale din cartiere să treacă 
printr-o etapă intermediară de 
selecție, pînă să ajungă la faza 
orășenească.

în scopuri stimulative, propun 
ca după modelul festivalurilor 
cinematografice internaționale să 
se introducă premii mai nume
roase de genul : premiul criticii 
dramatice, premiul Casei creației 
populare etc.

— Socotesc — dată fiind ex
periența acestui ultim festival
— încheie tov ION GHEORGHIU
— că a venit timpul ca actorii 
profesioniști să considere pe ar
tiștii amatori drept tovarășii lor 
cei mai de preț in âpețp vqstă 
de euhuralizare a maselor.

ALICE MANOHJ

teres, de cîțiva ani, manifestările 
din cadrul festivalului ,J. L. Ca-

Informații
La invitația Uniunii Scriito

rilor a sosit în Capitală, intr-o 
vizită de două săptămini Dar. 
vat Jozsef, președintele Uniu
nii Scriitorilor din R.P. Un
gară.

In cadrul convenției intre 
Uniunea Scriitorilor din R.P. 
Romînă și Uniunea Scriitori
lor din R.P. Ungară, miercuri 
dimineața a părăsit Capitala, 
plecind in țara vecină, o de
legație de scriitori alcătuită 
din Șerban Nedelcu, Dumitru 
Ignea și D. R. Popescu.

*

Zilele acestea la Întreprin
derea de prefabricate din Bra
șov a fost pusă în funcțiune o 
nouă linie tehnologică. S-a 
creat astfel posibilitatea ca în
treprinderea să producă și să 
livreze zilnic in plus șantiere
lor de construcții de locuințe 
panouri pentru 5 apartamente.

(Agerpres)

SFATUL POPULAR 
AL RAIONULUI 

LEHLIU, REGIUNEA 
BUCUREȘTI, 

COMITETUL EXECUTIV

ANGAJEAZĂ
eu respectarea prevederilor 
legale ale H.C.M. 1053/1961 
următorul personal perma
nent :

— doi medici pediatri, 
pentru unitățile sanitare din 
raza teritorială a raionului;

— un Inginer principal, 
pentru secțiunea drumuri;

— economiști, în cadrul 
consiliului agricol raional.

Cererile se adresează direct 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al raionului 
Lehliu, regiunea București, 
secțiunii de cadre.

MINISTERUL COMERȚULUI INTERIOR 
șl Direcțiile Generale din M.C.L anunță ocuparea următoa

relor posturi prin

CONCURS
Ingineri principali, ingineri in specialitățile t

— standarde—omologare—calitate, 
materiale construcții mobile 
investiții, construcții 
auto

Arhitecți principali, arhitecți—investiții construcții 
Șefi de serviciu — în specialitatea :

planificare 
standarde—omologare— calitate

Economiști specialiști, economiști principali, economiști In 
specialitatea

organizarea comerțului 
plan economlo și financiar 
organizarea muncii 
cosmetice 
tricotaje 
textile 
aprovizionare 
alimentație publică 
contabilitate bugetarii, Plan muncă și salarii 

Tehnicieni în specialitatea :
construcții 
bumbace 

Contabili șefi, eentabili principali, contabili revizori, con
tabili,

Secretar dactilograf, dactilografe.
Concursul va avea loc în ziua de 17 august 1962 orele 10, 

la sediul Ministerului Comerțului Interior, Str. Doamnei 
nr. 12.

Candidații care doresc să participe la concurs trebuie să 
îndeplinească condițiile de studiu și stagiu.

Pentru posturile de ingineri și arhitecți concursul constă 
în examinarea și compararea actelor, lucrărilor personale 
și activității profesionale.

De asemenea pot fi numite fără examinare cadre din co
merț care au obținut rezultate bune în munci de răspun> 
dere, care au îndeplinit consecutiv indicii de plan. înscrie
rile se primesc pînă la data de 1 august a.c.

Informații suplimentare se pot lua la Direcția Personal, 
telefon 15.00.20 interior 505.
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i e străzile liniștite 
ale Helsinki-ului 
au apărut primele 
semne ale Festi
valului : chioșcu
rile de informa
ție. Fiecare din

ele este împodobit cu lozinci 
și panouri.

Deasupra orașului a trecut 
un avion cu o pancartă: 
„Pînă la Festival au mai ră
mas cîteva zile!“.

în Finlanda, cel de al VIII- 
lea Festival Mondial este sa
lutat de cei mai diferiți oa
meni — de toți acei care do
resc ca în lume să domneas
că pacea, de toți acei care 
vor ca în fața tinerei gene
rații să se deschidă orizonturile

Salutul adresat

unei lumi a păcii șl colabo
rării între popoare.

Toți finlandezii amatori de 
sport cunosc numele lui Ivar 
Retke. Picioarele rapide ale 
acestui atlet au dus în întrea
ga lume faima țării cu o mie 
de lacuri. în deceniul al trei
lea el a fost unul din cei mai 
valoroși sprinteri. Acum, vă
duva lui Retke a ales unul 
dintre cele mai importante 
trofee ale soțului ei și l-a 
transmis Comitetului interna
țional de pregătire cu rugă
mintea ca, cupa soțului ei să 
fie inmînată în timpul Festi
valului acelui sportiv finlan
dez care va realiza cel mai 
bun rezultat în cursa de 5 
kilometri.

Printre acei care salută cel 
de al VIII-lea Festival Mon
dial sint foarte mulți 
deosebit de populari 
landa. Printre aceștia

iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiBiiiiii»

Vizita lui A. I. Mikoian in India

de Modibo Keita
preciez în cel mai înalt grad ideea Festivalului Tinere

tului care întărește legăturile frățești și înțelegerea 
mutuală între tineri — generația de mîine.

Politica țării noastre se bazează pe lupta împotriva colo
nialismului și imperialismului. Noi ne pronunțăm pentru 
coexistență pașnică, pentru înțelegere între popoare.

Nădăjduiesc că tineretul lumii prin întîlniri periodice va 
crea o atmosferă favorabilă îndepărtării barierelor artifi
ciale existente azi.

Tineretul din Mali a participat întotdeauna la marile 
întîlniri internaționale și la Festivalurile mondiale. Partici
parea tinerilor noștri va fi și mai mare la Festivalul de la 
Helsinki.

Salut cel de al VIII-lea Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților ca o contribuție importantă adusă păcii în lume.

DELHI 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : In seara zi
lei de 24 iulie, A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a făcut o vizită primului mi
nistru al Indiei, Jawaharlal 
Nehru. între A. I. Mikoian și 
J. Nehru a avut loc o convor
bire care a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

★
DELHI 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : In diminea
ța zilei de 25 iulie, A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și persoanele care îl

oameni 
în Fin-

permanente a C.A.E.R

însoțesc au părăsit orașul 
Delhi, plecînd cu avionul spre 
Moscova.

In cursul convorbirii avute 
pe aeroport cu corespondenți 
indieni, A. I. Mikoian, 
punzînd la întrebarea cu 
vire la întîlnirile lui cu 
mul ministru Nehru și cu 
membri ai guvernului indian, 
a spus : Acestea au fost tra
tative prietenești, mai exact 
convorbiri decît tratative. 
M-am convins încă o dată de 
atmosfera de prietenie între 
noi. Ne-am înțeles foarte re
pede unul pe altul, cînd am 
discutat probleme, chiar și 
complexe. Aceasta se referă 
atît la probleme internațio
nale, cît și la colaborarea noa
stră economică și politică.

răs- 
pri- 
pri- 
alți Sărbătoarea

O imagine din Havana. Aici, 
capitala Cubei, ca și în fiecare 
colțișor al insulei, se văd uriașele 
transformări produse de revoluție 
în viața poporului. Mulți zgîrîie- 
nori din Havana erau înainte de 
revoluție sedii ale băncilor și 
firmelor străine. Astăzi, în aceste 
clădiri locuiesc oameni ai muncii. 
In fotal, pînă la începutul anului 
1962 s-au construit în întreaga 
țară peste 17.000 de apartamente 
la orașe și 12.000 de case în lo

calitățile rurale.

poporului Cuban

Delegația tineretului algerian 
in drum spre Helsinki

L
a 24 iulie a sosit la Mar
silia, în drum spre Hel
sinki, delegația tineretu

lui algerian la Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studen
ților. Din delegație fac parte 
156 de tinere și tineri, dintre 
care mulți au luat parte ac
tivă la lupta eroică îndelun
gată a poporului algerian pen
tru libertate și independență. 

Sollj tînărului stat algerian 
au fost întîmpinați de nume
roși tineri și tinere din Mar
silia, reprezentanți ai organi
zațiilor progresiste de tineret 
din Franța. Christian Echard, 
secretar general al Uniunii Ti
neretului Comunist din Fran
ța, a salutat frățește pe tine
rii algerieni și a subliniat că

tinerii democrațl francezi sînt 
bucuroși de această primă în
tâlnire cu tinerii și tinerele 
din Algeria independentă.

La rindul său Mohammed 
Refes, unul dintre conducăto
rii delegației tineretului alge, 
rian, a spus : La Helsinki, în 
timpul festivalului, tinerii 
francezi și tinerii algerieni se 
vor întîlni pentru prima oară 
în condiții de pace între țările 
lor. Ei vor înțelege prejudi. 
ciul uriaș pe care l-a adus 
colonialismul, și, în spiritul 
prieteniei internaționale a ti
neretului, vor lupta pe viitor 
cu și mai multă hotărîre îm
potriva rămășițelor colonialis
mului, pentru o viață mai 
bună.

mără fostul campion al lumii 
Ia patinaj Iuhani larvinen și 
sculptorița Essi Renval. Dar 
oare poți să-i amintești pe 
toți? Principalul lucru este 
că în vederea sărbătorii tine
reții se pregătesc cu emoție 
și bucurie mulți tineri și ti
nere din țară. 2 000 dintre re
prezentanții lor vor alcătui 
delegația națională a Finlan
dei. Ei vor participa la cele 
mai diferite manifestări ale 
Festivalului.

pentru energia electrică

De pretutindeni
• Consiliul Suprem al Tine

retului din Republica Arabă 
Unită a anunțat trimiterea 
unei delegații oficiale alcătui
tă din peste 100 de tineri și 
tinere la Festival.

• Numeroase țări din Africa 
și-au anunțat participarea. Pe 
străzile Helsinki-ului vor pu
tea fi întîiniți tineri din Gha- 
na, Guineea, Mali, Algeria, 
Senegal, Dahomey, Coasta de 
Fildeș, Tunisia, Liberia, Etio
pia, Kenia, Tanganica etc.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: Intre 19 și 
25 iulie la Moscova a avut 
loc o ședință ordinară a Co
misiei permanente a Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc pentru energia elec
trică.

Comisia a discutat sarcinile 
activității sale viitoare. Au 
fost discutate problemele le
gate de cercetarea și perfec
ționarea continuă a funcțio
nării sistemelor energetice in
terconectate ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Ședința comisiei a decurs 
într-o atmosferă de unitate 
frățească și de înțelegere de
plină.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

A fost semnat un acord cu 
privire la înființarea Direcției 
centrale de dispecerizare a 
sistemelor energetice interco
nectate a șapte țări membre 
ale C.A.E.R. : Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polo
nia, Romînia, Ungaria Și 
U.R.S.S.

Direcția centrală de dispece
rizare va avea sediul la Pra
ga. Ea se creează în scopul 
folosirii optime de către țările 
semnatare ale acordului a a- 
vantajelor economice pe care 
le oferă interconectarea siste
melor energetice.

Pînă în prezent au fost in. 
terconectate sistemele energe
tice a cinci țări semnatare ale 
acordului. Sistemele energeti
ce ale Romîniei și Bulgariei 
se vor racorda la sistemele 
energetice interconectate în 
cursul anilor 1963—1964.

Proiectul de înființare a Di
recției centrale de dispeceri
zare a fost pregătit și reco
mandat țărilor susmenționate 
membre ale C.A.E.R. de Co
misia permanentă a C.A.E.R. 
pentru energia electrică.

Congresul Uniunii
Haționale a studenților

din Brazilia
25-lea Congres al 

sa stu
dio Brazilia care 

,-a - 16 iulie în orașul
Petropolis (Statul Rio de Janeiro) 
și-a încheiat lucrările. Congresul 
a ales noua conducere a Uniunii 
și a dezbătut o serie de probleme 
legate de lupta siudențimli bra
ziliene pentru înfăptuirea în |ară 
de reforme democratice. Președin
te al Uniunii a fost ales Vinidus 
Caldeira Brandt. In rezoluțiile a- 
doptafe la Congres s-a reafirmat 
hotărîrea studenților brazilieni de 
a continua lupta împotriva impe
rialismului și feudalismului, pen
tru obținerea de reforme univer
sitare.

C»l de al 25-lea C
Uniunii Nationale 

Rravidenților 
s-a deschis la

pe scunis

Tratativele
pentru dezarmare

de la Geneva

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 25 
iulie deputății Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R. au adop
tat în unanimitate o hotărîre 
cu privire la felul cum se 
aplică în R.S.F.S.R. legea cu 
privire la întărirea legăturii 
dintre școală și viață.

Sovietul Suprem al R.S.F.S.R. 
consideră necesar „să se asi
gure de la 1 septembrie a.c. 
învățămîntul general obligato
riu de 8 ani al copiilor între 7 
și 15—16 ani“. In hotărîre se 
arată necesitatea transformării 
în termenele stabilite a șco
lilor medii de zece ani în 
școli medii de cultură genera
lă de 11 ani, care să dea 
cursanților cunoștințe de mun. 
că și politehnice, atît în orașe 
cît și în mediul rural.

Referindu-se la sarcinile in
stituțiilor de învățămînt supe
rior și mediu de specialitate, 
Sovietul Suprem al R.S.F.S.R.

a recomandat „să se extindă 
pregătirea specialiștilor în 
domeniul automatizării pro
ducției, în domeniul mașini
lor de calcul moderne, al 
radioelectronicii, al hidroteh
nicii, fizicii nucleare, matema
ticii și chimiei“.

MOSCOVA. — Nikita Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a pri
mit la 25 iulie pe ambasadorul 
S.U.A., L. Thompson care a 
făcut o vizită de bun rămas 
în legătură cu apropiata ple
care din Uniunea Sovietică. 
Intre N. S. Hrușciov și L. 
Thompson a avut loc o con
vorbire la care a participat 
A. Sobolev, locțiitor al minis
trului afacerilor externe al 
U.R.S.S.

FRANKFURT PE MAIN. — 
După 17 ani de la zdrobirea 
nazismului, în Germania

GENEVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 25 iulie, 
în conformitate cu ordinea 
lucrărilor sale, aprobată la 
24 iulie, Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare a în
ceput să examineze măsurile 
prevăzute de cele două pro
iecte (proiectul sovietic al 
Tratatului cu privire la de
zarmarea generală și totală și 
proiectul american „schița de 
plan a principalelor prevederi 
ale tratatului”) pentru prima 
etapă de dezarmare.

Discuția a început cu exa
minarea articolelor care defi
nesc sarcinile generale ale 
primei etape a programului 
de dezarmare.

în proiectul sovietic ele sînt 
expuse în articolul 4, pe care 
l-a analizat în amănunțime 
V. A. Zorin, șeful delegației 
sovietice, care a luat primul 
cuvîntul.

Cuprinsul principal al pri
mei etape a oricărui plan de 
dezarmare, a declarat el, tre
buie să fie, după părerea ma
jorității covîrșitoare a delega
țiilor, măsuri care să fie un 
pas hotărîtor spre înlăturarea 
pericolului de război termo
nuclear. Guvernul sovietic a 
propus nu o dată ca, chiar de 
la începutul procesului de de
zarmare, să se interzică arme
le nucleare, să se pună capăt 
producerii lor și să se distru
gă rezervele lor. Dar această 
cale a rămas închisă, întrucît 
puterile occidentale au res
pins-o în permanență.

Rămînea, a spus V. A. Zo
rin, o altă pale de izbăvire a

omenirii de pericolul unul 
război nuclear pustiitor: de 
a se distruge toate mijloacele 
de transportare la țintă a ar
melor nucleare și, implicit, 
de a se imobiliza aceste arme, 
a le neutraliza, a le face ina
decvate pentru a fi folosite.

O altă măsură extrem de 
importantă a primei etape a 
planului sovietic de dezarma
re o constituie lichidarea tu
turor bazelor militare de pe 
teritorii străine și retragerea 
tuturor trupelor străine de pe 
aceste teritorii.

U.R.S.S. nu poate accepta 
reducerea cu 30 la sută a mij
loacelor de transportare la 
țintă, prevăzută de „schița de 
plan” americană, întrucît ea 
nu înlătură pericolul unui 
război nuclear.

A. Dean, șeful delegației 
S.U.A., a afirmat că lichida
rea totală în prima etapă a 
mijloacelor de transportare a 
armelor nucleare, precum și 
a bazelor militare de pe teri
torii străine, ar încălca așa- 
numitul „echilibru“.

M. Tarabanov, reprezentan
tul R. P. Bulgaria, a prezen
tat în ședința de miercuri un 
proiect de compromis al arti
colului care definește sarci
nile primei etape de dezar
mare. Conform acestui proiect, 
sarcina primei etape trebuie 
să fie lichidarea concomitentă 
a tuturor mijloacelor de 
transportare a armelor nu
cleare, a tuturor bazelor stră
ine de pe teritorii străine și 
retragerea tuturor 
străine.

oporul cuban sărbă
torește astăzi Ziua 
insurecției naționa
le. Cu nouă ani în 
urmă, Ia 26 iulie 
1953, un grup de ti
neri patrioți cubani

în frunte cu Fidel Castro au ata
cat fortăreața Moncada diu ora
șul Santiago de Cuba. Acțiunea 
curajoasă de la 26 iulie 1953 a 
constituit începutul luptei arma
te împotriva dictaturii lui Ba
tista. Devenind cauza întregului 
popor, această luptă a fost 
încununată de victorie în 1959. 
Regimul terorist al lui Batista, 
aservit imperialiștilor americani, 
a fost doborît. In Cuba, puterea 
a trecut în mîinilc poporului.

Răsturnind dominația mono
polurilor nord-americane și pă
șind pe calea unei dezvoltări li
bere, poporul cuban, sub con
ducerea guvernului său revolu
ționar, în frunte cu primul mi
nistru Fidel Castro, a obținut 
într-o perioadă de timp scurtă 
realizări remarcabile în făurirea 
unei vieți noi.

A fost efectuată reforma 
agrară, au fost naționalizate în
treprinderile industriale și băn
cile aparținînd monopolurilor 
străine, precum și 
întreprinderi 
autohtone.

Incepînd din 
Cubei a pășit 
primului plan 
cadrul căruia

ale
principalele 

burgheziei

an, poporul 
îndeplinirea

trupelor

★ ★

acest
la
de patru ani în 

se vor dezvolta

ramuri de mare însemnătate
pentru economia țării.

Exemplul Cubei însuflețește 
pe toți patrioții din țările lati
no-americane în lupta pentru 
libertate și progres. Tocmai de 
aceea revoluția cubană victo
rioasă a devenit din prima zi 
ținta unor uneltiri și atacuri 
criminale din partea cercurilor 
imperialiste din S.U.A. și a 
agenților lor. Aceste uneltiri au 
suferit și vor suferi, cu sigu
ranță, și pe viitor, un eșec ruși
nos.

In lupta sa dreaptă, poporul 
cuban se bucură de. solidaritatea 
și sprijinul popoarelor latino
americane, a popoarelor din 
U.R.S.S. și celelalte țări socia
liste, a jntregii omeniri progre
siste.

Poporul 
sentiment de 
prietenie față 
por cuban, este alături de lupta 
sa de neînfrînt 
independenței naționale, 
țara noastră și Cuba s-au sta
tornicit și se dezvoltă relații de 
colaborare multilaterală, de 
strînsă și sinceră prietenie.

Tineretul patriei noastre, ală
turi de întregul popor, adresea
ză poporului cuban salutul său 
fierbinte și îi urează noi și noi 
succese în lupta pentru apăra
rea și consolidarea independen
ței naționale, pentru înflorirea 
țării sale și construirea vieții 
noi.

romîn nutrește un 
caldă și sinceră 
de eroicul po-

pentru apărarea
Intre

TELEGRAMĂ
Cu ocazia celei de. a 9-a ani

versări a zilei insurecției na
ționale a poporului cuban, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Romîne. 
Corneiiu Mănescu, a trimis o

telegramă de felicitare mini
strului relațiilor externe al 
Republicii Cuba, dr. Râul 
Roa Garcia.

(Agerpres)

Deschiderea unei expoziții
de pictura

sala Dalles a avut loc

cubaneză

GENEVA 25 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 25 iulie, 
ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, a 
oferit un prînz în cinstea de
legațiilor țărilor socialiste la 
Conferința Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare. La 
prînz au participat șefii dele
gațiilor bulgare — M. Tara- 
banov, prim-locțiitor al mini
strului 1 afacerilor externe ; ce
hoslovace —- J. Hajek, locțiitor 
al ministrului afacerilor exter
ne; romîne — G. Macovescu, 
locțiitor al ministrului aface
rilor externe; poloneze am
basadorul M. Lachs; repre
zentantul permanent al Unga

europeană 
locțiitorul

riei pe lingă secția 
a O.N.U., I. Bartos 
reprezentantului permanent al 
R.D.G. la Geneva, Z. Zahman, 
precum și membrii delegații
lor țărilor socialiste.

Din partea sovietică, la 
prînz au participat V. A. Zo
rin și G. M. Pușkin locțiitori 
ai ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., I. I. Kuzmin, 
ambasadorul U.R.S.S. în Elve
ția, I. 1. Ilicev, membru al 
Colegiului Ministerului Aface
rilor Externe al U.R.S.S. pre
cum și consilierii delegației.

Prinzul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

In 
miercuri la amiază deschiderea 
Expoziției de pictură contempo
rană din Cuba, organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă.

La deschidere au participat 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Dumitru Popescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Al. Buican, vi
cepreședinte al Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, I. Jalea, președin
tele Uniunii 
artiști plastici,

Au mai luat parte poetul Ni
colas Guillen, președintele Aso
ciației scriitorilor și artiștilor 
din Cuba, dr. Martha Frayde, 
Conchita Fernandez și Eduardo 
Corona Zayas, membri ai dele
gației mișcării pentru pace din 
Cuba, precum și pictorul Ser- 
vando Cabrero Morena și arhi
tectul Râul Oliva, aflați în țara 
noastră cu prilejul deschiderii 
expoziției.

artiștilor plastici, 
ziariști.

Au fost de față ambasadorul 
Republicii Cuba, Manuel Yepe 
Menendez, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romină și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Au luat cuvîntul dr. Graciella 
Pogolotti, critic de artă din 
Cuba, și criticul de artă Mircea 
Popescu.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția care cuprinde aproape 100 
de lucrări.

*

înainte de deschiderea expo
ziției a avut loc o conferință de 
presă, în cadrul căreia dr. Gra
ciella Pogolotti a făcut o ex
punere despre dezvoltarea pictu. 
rii cubaneze și a dat ample ex
plicații privind lucrările expuse.

(Agerpres)

O

U.n.s.s. a întrecut SUA.
in producția de oțel

0 declarație a lui Max ZIARUL
TIMES“

BERLIN 25 
La 24 iulie, M.

(Agerpres). — 
Reimann, prim- 

secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Germania, a fă
cut o declarație pentru presa 
germană și străină în 
spune :

După ce la 17 iunie 
eut cunoscut opiniei 
mondiale, de la tribuna Con
gresului Național al 
Național la Berlin, 
vernul Adenauer a

PE SCURT
occidentală a fost „descoperit" 
încă un criminal de război 
vinovat de uciderea a peste 
153 000 de oameni. Este vorba 
de doctorul Werner Heyde, 
însărcinat în timpul lui Hitler 
cu aplicarea așa-numitului 
„program de însănătoșire a 
rasei“. Conform dovezilor ob
ținute în cursul proceselor 
criminalilor de război, în baza 
acestui program au fost uciși 
în Germania hitleristă circa 
60 000 de pacienți internați în 
spitale și 140.000 de prizonieri 
din lagărele de concentrare.

PARIS. — Senatul francez 
a respins pentru a doua oară 
cu 162 de voturi contra 52, 
proiectul de lege guvernamen
tal cu privire la cheltuieli 
suplimentare în anul 1962.

NEW YORK. — Potrivit re
latărilor agențiilor de infor
mații, explozia americană la

care se

am fă- 
publice

Frontului 
că 

creat
gu-

la

deasupramare altitudine 
insulei Johnston care urma să 
aibă Ioc la 25 iulie, a fost 
din nou amînată pentru a 
doua oară cu cel puțin 24 de 
ore. Și de data aceasta amî- 
narea este motivată prin 
„condiții atmosferice nefavo
rabile“.

Jülich 
atomic 
în mod independent arma a- 
tomică, în prezent pot aduce 
la cunoștința opiniei publice 
mondiale următorul fapt alar
mant :

în urma recentei vizite a 
cancelarului vest-german, A- 
denauer, la Paris, și a înțele
gerii secrete cu președintele 
francez, de Gaulle, Bundes- 
wehrul obține acum centre 
proprii pentru cercetarea și 
fabricarea armei atomice și a 
focoaselor atomice.

Una din aceste construcții, 
care nu este supusă nici unui 
control cetățenesc, se creează 
la Eifel de nord, situat la sud 
de Metternich, între Zitter- 
wald și Ahrgebirge.

După cum se subliniază mai

(Rheinland) un centru 
și a început să fabrice

departe în declarație, Bundes- 
wehrul, drept răspuns la eli
berarea generalului Norstad 
din postul de comandant su
prem al forțelor armate ale 
N.A.T.O. în Europa, intențio
nează să pună în aplicare în 
ritm rapid concepția propriei 
înarmări atomice.

M. Reimann propune să 
se creeze de îndată o comisie 
de anchetă, alcătuită din re
prezentanți ai sindicatelor, oa
meni de știință în domeniul 
energiei atomice și reprezen
tanți ai organizațiilor care 
luptă^pentru pace. Comisia ur
mează să ancheteze actualul 
nivel de înarmare atomică în 
R. F. Germană și să informe
ze opinia publică despre re
zultatele cercetărilor efec
tuate.

RECUNOAȘTE
„NEW YORK

NEW YORK 25
Ziarul „New York Times“ a 

publicat la 24 iulie un articol 
semnat de Harry Schwartz, 
corespondent al acestui ziar, 
în care acesta ajunge la con
cluzia că în ultimele săptă- 
mîni Uniunea Sovietică a în
trecut Statele Unite în ce pri
vește producția de oțel.

Datele oficiale, publicate la 
Moscova săptămîna trecută, 
scrie Schwartz, arată că Uni
unea Sovietică produce acum 
aproximativ 1 600 000 tone de 
oțel pe săptămînă. Acest vo
lum întrece producția săptă- 
minală de oțel din Statele U- 
nite din oricare săptămînă 
din vara aceasta.

(Agerpres).

---- e-----

Programul
guvernului iranian

LONDRA. — La 24 iulie, la 
Londra au început tratativele 
cu privire la crearea Federa
ției Arabiei de sud, în care 
urmează să intre colonia bri
tanică Aden și protectoratele 
britanice din sudul Arabiei.

Prin crearea acestei federa
ții, cercurile colonialiste bri
tanice, conștiente de imposi
bilitatea menținerii în conti
nuare, în actuala formă, a re
gimului colonial, prin 
încearcă să.și asigure 
departe dominația în 
regiune a lumii prin 
unui stat marionetă.

forță, 
pe mai 
această 
crearea

PARIS 25 (Agerpres). — 
Miercuri a avut loc o întrunire 
a guvernului francez sub pre. 
ședinția lui de Gaulle pentru 
a examina problema alegerii 
unui nou succesor al lui Nor
stad în postul de comandant 
suprem al trupelor N.A.T.O. 
din Europa. Deși s.a anunțat 
la Paris că înlocuirea lui 
Norstad a fost acceptată, to
tuși, după cum relatează As
sociated Press, guvernul fran
cez este nemulțumit de numi, 
rea în pripă de către Kennedy 
a noului comandant al forțelor 
americane din Europa în per
soana lui Lemnitzer, fostul 
președinte al comitetului mixt

al șefilor de stat major din 
S.U.A. Conform „tradiției a- 
tlantice“ această numire im
plică și preluarea funcției de 
comandant suprem al trupelor 
N.A.T.O. din Europa. Guver. 
nul francez, arată Associated 
Press, dorește să arate în 
mod limpede că „toți membrii 
N.A.T.O. ' 
rol activ 
rului lui 
hotărîre 
trebuie luată în unanimitate".

Ziarul „Guardian” scria că 
numirea lui Lemnitzer s-a fă
cut „fără o amplă consultare 
prealabilă cu aliații SU.A.".

trebuie să aibă un 
în alegerea succeso- 
Norstad“ și că „o 
în această privință

TEHERAN 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: La o confe
rință de presă care a avut loc 
la Teheran, noul. prim-mtnis- 
tru al Iranului, Asadollah A- 
lam, a făcut cunoscut repre
zentanților presei programul 
guvernului său. Referindu-se 
la politica externă a noului 
guvern, primul ministru al l- 
ranului a declarat printre al
tele: „Politica externă va fi 
dusă în conformitate cu Carta 
ON.U. și va urmări/stabilirea 
și menținerea de relații prie
tenești cu toate țările și mai 
ales cu cele vecine“. Referitor 
la relațiile irano sovietice, pri
mul ministru a subliniat că 
țara sa tinde ..să aibă relații 
bune cu vecina sa de la nord 
— Uniunea Sovietică".
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