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Cuvînt
de îaminorist
în cadrul întrecerii, lamino- 

riștii de la Uzina „Laminorul“ 
din Brăila s-au angajat să spo
rească lună de lună volumul 
economiilor realizate. în acest 
sens, s-au luat numeroase mă
suri: extinderea aplicării pro
cedeului de laminare la tole* 
ranțe negative, mecanizarea 
trenurilor de laminare, redu
cerea consumului specific de 
materii prime și materiale 
auxiliare. Cuvîntul a fost res
pectat — în primele 6 luni 
s-au economisit peste 430 000 
lei.

întrecerea continuă. Ziua de 
23 August va fi întîmpinată 
de harnicii laminoriști cu 
succese sporite.

Marea sărbătoare a eliberă
rii patriei noastre găsește co
lectivul Fabricii „Proletarul” 
din Bacău antrenat în între
cerea pentru produse mai 
multe, mai bune și mai iefti
ne. In prima lună a semestru
lui II, folosindu-se din plin 
capacitatea de lucru a mașini
lor, s-au produs peste plan 
9 900 mp țesături din care 
7 800 mp țesături din lină.

Pe graficul întrecerii săgea
ta a urcat și în dreptul capi
tolului calitate. Planul preve
de ca 75 la sută din produsele 
fabricii să fie de calitate foar
te bună. Un coeficient pe care 
muncitorii l-au depășit cu 2,8 
procente. Se oglindesc în a- 
ceste frumoase rezultate hăr
nicia și entuziasmul țesătoa
relor Varvara Potop, Elena 
Baltag, Ecaterina Poenaru, 
Eugenia Pascu care și-au de
pășit lună de lună angaja
mentele luate.
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Întrecere avîntată
în cinstea zilei I 

«

de 23
Pentru

e una din aleile 
umbroase ale Fa
bricii de confecții 
,6 Martie” din 
Curtea de Argeș, 
im grup de fete și 
băieți de la secto

rul 2 discuta cu secretarul co
mitetului U.T.M. pe întreprin
dere.

— Am făcut o vizită frunta
șilor, începu Mariana Popescu, 
o fată blondă, subțire, cu ochii 
vioi și albaștri. E drept, sînt 
mai bine organizați decît noi. 
Mașinile strălucesc de curățenie, 
pe jos nici un fir de ață.

— Și la noi e ordine, intră 
în vorbă Maria Ciubuc, respon
sabila postului utemist de con
trol, dar din cind in cind mai 
găsim cîte o mașină lăsată necu
rățată, fie de Badea Dumitru, 
fie de Tîmplaru Anica, Vlad 
Florica sau Nanu Ion.

Cîțiva din grup au roșit pînă 
în vîrful urechilor,

— Se mai întîmplă, încercă 
Nanu Ion să se dezvinovățească. 
Cu toate acestea, îndeplinim și 
depășim cu toții planul, multe 
din produsele noastre primesc 
calificativul „foarte bine”...

— Și cum îți explici că nu 
la noi se află drapelul de frun
tași în întrecerea socialistă ? — 
îl întrerupse cam supărată secre
tara comitetului U.T.M. pe sec
tor.

...Discuția ar fi continuat de-

ugust
steagul de fruntaș

sigur dacă fetele nu urmau să 
intre în schimb. Se vede că ele 
n-au uitat nici acum consfătui
rea de producție pe întreprin
dere în care s-au analizat rezul
tatele întrecerii socialiste pe pri
mul semestru. Sectorul lor și 
sectorul 4 au obținut cele mai 
bune rezultate în întrecerea so
cialistă: sectorul 4 a depășit pla
nul la producția globală și mar
fă cu 1,7 la sută — sectorul 2 
tot cu atît; calitatea produse
lor s-a îmbunătățit cu 2,1 la 
sută la sectorul 4, confecțiile sec
torului 2 au primit calificative 
de „foarte bine”. Economii la 
ulei, ace de cusut, la piesș de 
schimb aii făcut și unii și alții. 
In întrecerea socialistă muncito
rii celor două sectoare și-au sta
bilit însă și un alt obiectiv im
portant: disciplina în producție, 
reducerea absențelor nemotivate, 
a intîrzierilor. Dar tocmai aici, 
la disciplină, rezultatele celor 
două sectoare nu s-au mai potri
vit. Cum întrecerea o cîștigă în
totdeauna cel mai bun in toate 
privințele, cel care-și îndepli
nește cu strictețe angajamentele, 
steagul de sector fruntaș a reve
nit sectorului 4.

...în cinstea zilei de 23 Au
gust, întrecerea a pornit cu un 
avînt și mai mare pentru înde
plinirea sarcinilor stabilite în 
planul întreprinderii.

— Birourile organizațiilor 
spune secretarul corni-

totului U.T.M. pe întreprindere, 
«e preocupă acum în mod deo
sebit ca tot mai mulți tineri să 
ajungă la nivelul fruntașilor în 
întrecere. In adunările generale 
U.T.M., prin munca politică de 
agitație, prin gazeta de perete, 
cu sprijinul posturilor utemiste 
de control ne străduim să înde
plinim acest obiectiv.

Ni s-a povestit, de pildă, ur
mătorul caz: tinerii Manga Ion 
și Diaconescu Ion de la secto
rul 3 nu reușeau să-și îndepli
nească planul de producție, să 
dea lucru de calitate. Șefa de 
bandă, alți tovarăși de muncă 
au stat de vorbă cu ei, i-au aju
tat să devină muncitori buni.

In categoria celor rămași în 
urmă intrau și Nițu Elena, Turcu 
Constantin, Bobeanu Ioana. Dar 
la aceștia 
pregătire profesională. Pe lîngă 
faptul că 
cursul de 
operațiile mai grele au fost aju
tați de tinerele fruntașe Mihai 
Ioana, Munteanu Aurelia și La- 
zăr Elena. Fiecare fruntaș își a- 
jută vecinul de bandă.

Acestea sînt numai cîteva as
pecte ale muncii entuziaste pe 
care o desfășoară tineretul de la 
Fabrica „6 Martie” în cinstea 
zilei de 23 August, Numărul 
fruntașilor în întrecerea socia
listă este în continuă creștere,

era vorba de o slabă

U.T.M.,

Pe scurt
extras• Minerii de la mina Șotînga au 

de la începutul anului și pînă Ia 25 iulie 
16 176 tone de 
lizat economii

cărbune peste plan și au rea- 
în valoare de 21 000 lei.

• Colectivul întreprinderii forestiere din 
Onești a realizat planul producției globale pe 
primele 7 luni ale anului curent în propor
ție de 104,3 la sută și a depășit sarcina de 
creștere a productivității muncii cu 1,3 la 
sută. Beneficiile obținute peste plan se ci
frează la 287.000 Iei iar economiile la 371.000 
lei.

• în acest an, la Fabrica de confecții din 
Brăila s-au economisit țesături din care se

Angajamentul
a lost depășit
Prin aplicarea metodei de 

ștanțare în paralelogram, mun
citorii din brigada atelierului 
ștanță-talpă de Ia Fabrica de 
piele și încălțăminte din Rîm- 
nicu-Vîlcea. au economisit în 
ultima perioadă 204 kg. de 
talpă. La rîndul ei, briga
da de la croit, condusă de Ion 
Andronache și Alexandru Sin. 
gureanu, folosind metoda îm
binării complexe a tiparelor 
(numere mici cu cele mari), a 
economisit materie primă 
care se pot confecționa 
perechi încălțăminte. Sînt 
mele succese obținute în 
stea marii sărbători a poporu
lui nostru.

din 
118 

pri- 
cin-

pot fabrica peste 10 000 bucăți de confecții 
diferite. Totalul economiilor realizate peste 
sarcina 
valează

de reducere a prețului de cost echi- 
cu peste 940 000 Iei.

luna iulie colectivul de cocsari hu-• în
nedoreni a dat peste plan 905 tone cocs. Cu 
cocsul dat peste sarcinile planului în acest 
an, furnaliștii din secția a Il-a pot realiza 
aproape 10 000 tone de fontă.

• 11 690 tone de fontă peste plan au rea
lizat anul acesta și siderurgiștii de la Uzina 
„Victoria“-Calan.

Foto : N. STELORIAN

Unul din minerii fruntași — 
loan Ticu de la întreprinderea 

minieră Comănești,

Din activitatea unei

Succese ale minerilor
din trustul „Muntenia“

Minerii exploată
rilor carbonifere 
din trustul „Munte
nia” au îndeplinit 
angajamentul anual 
de a da peste plan 
31 500 tone cărbune. 
Mai mult de jumă
tate din această 
cantitate a fost ex
trasă de minerii de 
la exploatarea Șo
tînga. Acest succes 
a fost obținut prin 
creșterea indicelui 
de utilizare a agre-

gatelor în subteran, 
prin îmbunătățirea 
separării și sortării 
cărbunelui și prin 
aplicarea unor noi 
rețete de granulație. 
Pe această cale s-a 
înregistrat și o creș
tere simțitoare a 
calității cărbunelui. 
In primele 7 luni 
ale anului, colecti
vele de la minele 
Filipeștii de Pădu
re și Șotînga au re
dus procentul de

cenușă la cărbunele 
livrat cu aproape 
2 la sută.

Minerii au acor
dat o deosebită a- 
tenție și reducerii 
cheltuielilor de pro
ducție. Prin extin
derea sistemelor de 
armare cu prefabri
cate și folosirea ra
țională a utilajelor, 
s-au realizat econo
mii suplimentare la 
prețul de cost în 
valoare de 1 117 000 
lei.

(Agerpres)

Noi produse finite 
din lemn

Ministerul Economiei Forestiere 
omologat noi produse finite dina

lemn. Intre acestea se numără un 
nou tip de cameră combinată, o 
bibliotecă în trei variante, două 
noi tipuri de fotolii, o măsujă ser
vantă, o masă ovală extensibilă.

Pentru satisfacerea cerințelor 
cumpărătorilor, industria produse
lor finite din lemn a început anul 
acesta fabricația de serie a 18 
produse noi din care o bună parte 
au și apărut în magazinele de 
specialitate.

(Agerpres)

La G.A.C. „9 Mai“* din co
muna Spîncenata, regiunea 
Argeș, se lucrează în ritm in
tens la arăturile de vară. In 
fotografie : tehnicianul agricol 
Andrei Tase discutînd cu trac
toriștii despre calitatea arătu

rilor de vară.
Foto: AGERPRES

30 vagoane 
cu fier vechi

Organizațiile U.T.M. de la Fa
brica de confecții, gospodăria a- 
gricolă colectivă Măgureni, sfatul 
popular orășenesc, spitalul unifi
cat din Călărași au organizat nu
meroase aefiuni de colectare a 
metalelor vechi, la care au luat 
parte sute de tineri. La ultima ac
țiune de acest fel s-a colectat și 
expediat un vagon de fier vechi. 
De la începutul anului și pînă acum, 
tinerii din Călărași au trimis o/e- 
lăriilor patriei 30 de tone de fier 
vechi.

S. CONSTANTIN

A. POPESCU

au fost înscriși la 
ridicare a calificării, la

țW"

Studenți din anul II al Facultății de tehnologia șt chimizarea ți
țeiului® în practică la Rafinăria Teleajen.

Foto I AGERPRESbiblioteci
Biblioteca din comuna

Beica de Jos, raionul Re
ghin, regiunea Mureș- 

Autonomă Maghiară a luat 
ființă în martie anul trecut. 

Datorită muncii depuse de 
tinăra bibliotecară Roth Ilona 
și metodelor folosite de ea ca: 
difuzarea cărții la domiciliu, 
recenzii de cărți, organizarea 
de șezători literare, concursul 
„Iubiți cartea“ etc., numărul 
cititorilor depășește în pre
zent cifra de 800, iar numărul 
cărților citite în acest an este 
mai mare de 6 000.

MIRCEA BORDA 
student

IR a începutul ace
stei veri, peste 40 
de elevi de la șco
lile medii, medii 
tehnice și profe
sionale s-au reîn
tors lîngă părinții

și frații lor, din satul Popești, 
raionul-Focșani. Reîntâlnirea 
cu cei dragi, cu satul, cu școa
la în care au învățat a fost, 
de bună seamă, cit se poate 
de plăcută. După ce firul a- 
mintirilor co
mune și al im
presiilor, adu- V. >
nate în anul țaJ»
școlar încheiat, v© 1
s-a depănat, y 4i
toți cei sosiți 
s-au adunat în 
jurul tovarășei Pascu, direc
toarea școlii din sat, și al ce
lorlalte cadre didactice tre
când imediat la organizarea cît 
mai folositoare și interesantă 
a vacanței.

Întorși în sat, elevi ca Coar
că Costică, premiantul clasei 
a X-a de la Școala medie din 
Odobești, Spînu Constantin și 
alții, au muncit, alături de pă
rinții lor, pe ogoarele gospo
dăriei agricole colective, la

în regiunea Crișana

Elevi la școala
belșugului

mO

a gospodăria co
lectivă din Bălești 
muncile agricole 
de sezon se desfă
șoară într-un ritm 
susținut. Cît îi 
ziua de mare nu a 
să-1 întîlnesc pe 

gospodăriei — 
Spineanu. 

sediu, 
campaniei îl 

mod deosebit, 
despre o altă

fost chip i 
președintele 
tov. Gheorghe 
Seara l-am întîlnit la 
Deși treburile 
preocupau în 
am discutat 
problemă, dea- 
semenea actua
lă și importan
tă : pregătirile 
pentru desfă
șurarea învăță- 
mîntului agro
zootehnic de 
trei ani în ca
drul gospodă
riei.

— Vedeți, a 
început tovară
șul președinte, 
dăria noastră care a luat fiin
ță de curînd, pregătirea pro
fesională a colectiviștilor, îm
binarea experienței lor cu cu
noașterea celor mai avansate 
metode de lucrare a solu
lui, de îngrijire a culturilor, 
a pomilor, viței de vie, a ani
malelor au o deosebită im
portanță pentru ridicarea pro
ducției animale și vegetale. 
Ca participant la sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări 
Naționale am ascultat cu 
mare atenție indicațiile cu
prinse în Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
această direcție, indicații care 
izvorau dintr-o analiză științi
fică a problemelor econo
mice ce se ridică astăzi în 
fața agriculturii noastre socia
liste.

Sîntem cu toții 
pe viitor trebuie 
mare atenție 
științei agricole 
noastră de fiecare

Dat fiind numărul mare de 
colectiviști care vor participa 
la cursurile agrozootehnice de 
masă, acestea vor fi organi
zate pe sate. Aici, la centru, 
ele se vor ține în sala 
căminului cultural așa că nu 
este nevoie de amenajări spe
ciale, sala fiind destul de în
căpătoare și dotată cu o bună

Pregătiri 
pentru învățâmîntul 

agrozootehnic 
de trei ani 

la G.A.C. Bălești, 
regiunea Oltenia

pentru gospo-

convinși că 
să dăm o 
pătrunderii 

în munca 
zi.

A început recoltarea porumbului

regiunea Crișana a începutIn _ 
recoltarea porumbului pentru si
loz, Gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile colective din 
această regiune au însilozat pînă 
acum 13 000 tone de trifoi, po
rumb și alte nutrețuri.

In regiune au fost făcute intense 
pregătiri pentru buna desfășurare 
a recoltării și însilozării porum
bului. Au fost revizuite silozurile 
vechi și au fost construite noi si-

pentru siloz
lozuri. De asemenea au fost re
parate utilajele pentru tocatul 
nutrefurilor, iar unitățile au primit 
noi combine și tocători, dublîn- 
du-și capacitatea de însilozare 
față de anul trecut.

Gospodăriile agricole de stat 
și gospodăriile colective din a- 
ceastă regiune au prevăzut să 
însilozeze 680 000 de tone de nu
trețuri. In afară de porumb, uni
tățile agricole vor însilozai și alte

resurse furajere ca frunze ele sfe
clă, coceni de porumb în amestec 
cu borhot umed, dovleci — de pe 
cele 56 000 de hectare însămîn- 
țate în culturi duble, resturi din 
grădinile de legume etc. Se asi
gură astfel cîte 10 tone de siloz 
pentru fiecare vecă, cîte 5 tone 
pentru tineretul taurin și cita 0,3 
tone pentru ovine,

(Agerpres)

seceriș și treieriș. Bolovan 
Ionel, absolvent al Școlii pro
fesionale viticole de la Odo- 
bești, ajută personalului teh
nic al colectivei, iar Moldovea- 
nu Clotilda și Lupu Ștefania, 
care au terminat clasa a 
VIII-a, tot la Odobești, dau 
ajutor părinților în treburile 
casnice.

In cursul unei săptămâni, 
toată lumea a mers la strins 
spice (160 kg boabe valorifi-

cate prin cooperativă) și la 
depistarea gîndacului de colo
rado de pe 4 ha de cartofi.

In același timp, a luat fiin
ță și o brigadă artistică spe
cială, în care au intrat 20 de 
elevi, paralel cu brigada ar
tistica a femeilor, cu echipa 
de dansuri populare, cu echi
pa de teatru, cu orchestra ce
lor 40 de pionieri — deja 
ei atente in sat.
. Brigada se pregătește, ală-

7

turi de celelalte formații, 
pentru ziua de 23 August, în 
cinstea căreia se va inaugura 
și căminul cel nou din sat 
(„Cel mai frumos cămin cul
tural din tot raionul” — sus
țin cei din Popești). Progra
mul aflat acum în repetiție 
se intitulează „Viață nouă în 
sat la noi”. Dar nu
atît: la 1 august începe 
obicei în sat pregătirea ele-

A

e numai 
de

vilor corijenți din clasele 
V-VII. O parte din cadrele di
dactice sînt însă plecate acum 
la cursuri de perfecționare. 
Cei mai buni elevi din clasele 
mari s-au oferit să le țină lo
cul. Astfel, de trei ori pe săp
tămână, între orele 8-10, 
Coarcă Costică explică consă
tenilor lui mai mici — mate
matică, Apostoleseu Costel — 
istorie și geografie, Minoiu 
Alexandrina de la Școala mi-

die „Unirea” din Focșani și 
Badeaon Steluța — limba ro- 
mînă. Locțiitorii unor instruc
tori de pionieri care au fost 
chemați din sat pentru o pe
rioadă de timp sînt tot ei : 
Coarcă Costică la unitate, 
Georgescu Adriana, de la 
Școala medie „Unirea" Foc
șani la un detașament.

Cu foștii lor colegi rimași 
în sat sînt nedespărțiți: și la 

masa de ping- 
pong și pe te
renul de fot
bal și la repe
tițiile echipei 
de dansuri a 
tinerilor din 
sat, iar după 

la dans.repetiții —
Cind cineva le adresează cu

vinte de laudă pentru felul în 
care înțeleg ei să-și petreacă 
vacanța de vară, în numele 
tuturor, cîțiva elevi răspund 
cu modestie: „Sîntem mîndri 
și bucuroși că putem fi folo
sitori...”

EUGENIA GROSU 
studentă

parte din materialul necesar. 
Și în satele aparținătoare co
munei au fost stabilite sălile 
unde se vor desfășura cursu
rile și s-a trecut la pregătirea 
lor, lucrările fiind într-un sta
diu avansat. Va trebui să re- 
partizăm și acolo o parte din 
cărțile de popularizare a ști
inței agricole, care deocam
dată sînt concentrate în în
tregime la centru.

Deși am început să procu
răm o serie de 
materiale di
dactice, totuși 
în această di
recție am fă' 
cut încă destul 
de puțin așa că 
în perioada i- 
mediat urmă
toare vom lua 
măsuri mai 
concrete. Chiar 
am luat legătu- 
din Tg. Jiu 

toate
.ra cu librăria 
pentru a ne rezerva 
cărțile și revistele legate de 
problemele agricole.

Materialul ajutător, mate
rialul viu, dacă pot să-i spun 
așa, adică diversele exponate 
se vor păstra la sediul gospo
dăriei. Am pus la dispoziția 
tovarășei inginer o încăpere 
corespunzătoare. Deocamdată 
nu avem posibilități pentru 
mai mult.

— Vrem, interveni tînăra 
ingineră, ca lecțiile pe care 
le vom preda să fie atractive, 
ele fiind cu atît mai folosi
toare, mai accesibile, cu cît 
vor fi nemijlocit legate de ac
tivitatea desfășurată de 
cursanții înșiși în procesul 
muncii. De aceea materialul 
viu — semințe, plante, insec
tare, ierbare — îl pregătim 
încă de acum.

O atenție deosebită vom a- 
corda lecțiilor legate de legu
micultura, întrucît gospodăria 
noastră fiind situată în preaj
ma orașului Tg. Jiu și dispu- 
nînd de condiții pedoclimatice 
corespunzătoare, are un a- 
semenea profil care se va ac
centua și mai mult în anii vii
tori. în vederea asigurării 
unei dezvoltări rapide a pro
ducției legumicole, avem lo-, 
turi experimentale unde acti
vitatea se desfășoară respec- 
tîndu-se în mod riguros indi
cațiile științifice, aplicîndu-se 
cele mai avansate metode de 
prelucrare a solului și întreți- 
nere a plantelor. Deja Se ob
servă diferența care există în-, 
tre plantele cultivate pe aces
te loturi și cele de pe restul 
tarlalelor. îmi va fi mai ușor, 

'deci, să explic la cursuri efica
citatea metodelor agrotehnice 
înaintate deoarece am posibi-. 
litatea să fac comparații con
vingătoare între producțiile 
obținute ca rezultat al apli
cării acestora și cele reali-

V. BARAU 
corespondentul 

■„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a IlI-a)

cării

Elevi din „Tabăra voioșiei“ de 
la Snagov la o plimbare pe lac.

Foto: AGERPRES



VĂ PREZENTĂM 
ȘCOLI TEHNICE 

ȘI TEHNICE DE MAIȘTRI

Rețeaua școlilor Ministerului Metalurgiei

REGIUNEA BANAT

Arad

Școala tehnică, str. 
Poporului nr. 31 — 
3670 ; strungari în 
(muncitori calificefi) ; 
cieni pentru tehnologia 
(personal tehnic).

Reșița

Armata 
telefon 
metale 
tehni- 
sudurii

Grupul școlar, Piață V. I.
Lenin, nr. 1 — telefon 334

a) Școala tehnică-mecpnici 
pentru aparate de măsură și 
automatizare (muncitori califi
cați); electricieni pentru pro
tecția prin relee și automati
zare (muncitori calificați); de-

■

senatori tehnici pentru indus
trie (personzl tehnic); tehni
cieni metalurgiști pentru fur
nale, oțelării, turnătorii (per
sonal tehnic); tehnicieni pro- 
iectanți pentru industrie (per
sonal tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri
— maiștri modelori în turnă

torie ; maiștri pentru prelucra
rea metalelor prin turnare ; 
maiștri mecanici pentru cazzn- 
gerip, construcfii metalice și 
sudură ; maiștri mecanici pen
tru întreținerea, repararea 
montarea r 
lor.

metalelor prin așchiere ; mai
ștri mecanici montatori.

REGIUNEA BUCUREȘTI

rpașinilor și utilzje-

Timișoara

București (Raionul 23 
August).

Școala tehnică de muncitori 
calificați, E-dul Muncii nr. 47 
telefon 21.76.42 — strungari în 
metale ; frezori roți dințate ; 
mecanici pentru aparate de 
măsură și automatizare.

București (Raionul Tudor 
Vladimirescu).

Grupul școlar str. Zborului 
nr. 7—9 — telefon 22.04.00.

nicieni proiecfanți pentru in
dustrie ; tehnicieni mecanici 
pentru mașini unelte și scule.

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri mecanici montatori ; 
maiștri pentru prelucrarea me
talelor prin așchiere ; maiștri 
mecanici pentru cazangerie, 
construcții metalice și sudură; 
maiștri mecanici pentru con. 
strucții navale.

REGIUNEA 
HUNEDOARA

Hunedoara
Grupul școlar, str. 23 August 

nr. 1 — telefon 2687.

REGIUNEA BRAȘOV

Săcele — Brașov.

Sibiu

REGIUNEA BUCUREȘTI

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. 8 Mai nr. 17 
— telefon 29.74 — tehnicieni 
construcfii-instalații.

București (Raionul Tudor 
Vladimirescu).

Grupul școlar, Șoseaua Mi
hai Bravu nr. 428 — telefon 
21.76.99.

Rețeaua scdilor Ministerului 
-> -> 

Industriei Construcțiilor

Școala tehnică, str. Pedago
gilor nr. 5 — telefon 39.74 — 
mecanici utilaje construcții și 
terasamente (muncitori califi
cați); tehnicieni pentru con
strucții' civile și industriale 
(personal tehnic).

Rețeaua școlilor Ministerului
-> -*

Minelor și Energiei Electrice

tehnică, Piața Hunia- 
„ _ — telefon 2817.

— electricieni mașini electri
ce (muncitori calificați) ; teh. 
nicieni proiecfanți pentru in
dustrie (personal tehnic) ; teh
nicieni construcții de mașini 
(personzl tehnic).

REGIUNEA BRAȘOV

Școala
de nr. 3

Brașov

REGIUNEA BANAT

Anina (Raionul Oravița).

Școala tehnică de maiștri — 
maiștri pentru exploatări mi
niere.

a) Școala tehnică — electri
cieni instalații de lumină și 
forță (munciiori calificați) ; e- 
lectricieni centrale, stații și re
țele (muncitori calificați) ; teh. 
nicieni pentru exploatări mi
niere (personal tehnic).

REGIUNEA BUCUREȘTI
București (Raionul N. 

Bălcescu).
Grupul școlar „losif Ran. 

gheț“ str. Gh. Șincai nr, 8—10
— telefon 23.96.50.

a) Școala tehnică — electri
cieni pentru centrale, stații și 
rețele (muncitori calificați); e- 
lectricieni pentru protecție prin 
relee și automatizări (munci
tori calificați); tehnicieni e- 
nergetici, pentru termo-energe- 
tică (personal tehnic) ; tehni
cieni proiecfanți pentru in
dustrie (personal tehnic); tehni
cieni energetici pentru electro- 
energetică (personal tehnic).

b) Școala tefinică de maiștri
— maiștrr electricieni pentru 
centrale, stații și rețele ; 
ștri energetici 
tică.

b) Școela tehnică de maiștri 
— maiștri pentru exploatări mi
niere ; maiștri electromecanici 
minieri.

REGIUNEA 
MARAMUREȘ

Baia Mare

Grupul școlar str. Victoriei 
nr, 154 — telefon 1868.

mai-
termo-energe-

a) Școala tehnică pentru 
personal tehnic — tehnicieni 
pentru exploatări miniere ; 
tehnicieni electromecanici pen
tru mașini și utilaje.

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri pentru exploatări 
miniere ; maiștri electromeca
nici de mină.

Grupul școlar str. Poenelor 
nr. 5 — telefon 1996.

a) Școala tehnică — frezori 
roți dințate (muncitori califi
cați) ; strungari în metale 
(muncitori calificați) ; operatori 
tratamente termice (muncitori 
calificați) ; tehnicieni electro
mecanici pentru mașini și uti
laje (personal tehnic); tehnici
eni proiecfanți pentru industrie 
(personal tehnic) ; tehni
cieni mecanici pentru mașini 
unelte și scule (personal teh
nic) ; tehnicieni construcții de 
mașini (personal tehnic) ; teh
nicieni mecanici automobile și 
tractoare (personal tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri pentru prelucrarea 
metalelor prin așchiere ; mai
ștri pentru prelucrarea meta
lelor prin forje și tratamente 
termice ; maiștri mecanici pen
tru scule și dispozitive ; mai
ștri mecanici pentru automo
bile și tractoare ; maiștri pen
tru prelucrarea metalelor prin 
presare ; maiștri pentru prelu
crarea metalelor prin turnare.

a) Școala tehnică — electri
cieni pentru aparate de radio 
și televiziune (muncitori cali
ficați) ; electricieni mașini e- 
lectrice (muncitori calificați) ; 
electricieni aparate telecomu
nicații (muncitori calificați); e- 
lectricieni pentru instalații for. 
ță și lumină (muncitori califi
cați) ; electricieni aparate elec
trice de măsură (muncitori ca
lificați) ; electricieni mașini e- 
lecfrice (muncitori calificați) ; 
tehnicieni proiecfanți pentru 
industrie (personal tehnic); de
senatori tehnici pentru indus
trie (personal tehnic) ; tehni
cieni electromecanici pentru 
mașini și utilaje (personal teh
nic) ; tehnicieni construcții de 
mașini (personal tehnic) ; teh
nicieni laboranți mecano-mefa- 
lurgie (personal tehnic) ; teh
nicieni construcții lucrări tele
comunicații (personal tehnic) ; 
tehnicieni tehnologia sudurii 
(personal tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri mecanici montatori; 
maiștri pentru prelucrarea me
talelor prin așchiere ; maiștri 
mecanici pentru scule și dis
pozitive ; maiștri pentru prelu- 

' ' ■ și
e- 
și

a) Școala tehnică — mecanici 
pentru aparate de măsură și 
automatizeze (muncitori califi
cați) ; tehnicieni siderurgiști 
pentru lucrări de laborator 
(personal tehnic) ; tehnicieni 
metalurgiști pentru furnale, o- 
țelării și turnătorii (personal 
tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri în industria materiale
lor de construcții pentru mate
riale refractare; maiștri meta
lurgiști pentru oțelărie; maiștri 
pentru prelucrarea metalelor 
prin laminare ; maiștri meta
lurgiști pentru furnale ; maiștri 
electromecanici pentru mașini 
și aparate electrice.

REGIUNEA OLTENIA
Craiova

a) Școala tehnică de mun
citori calificați — mecanici uti
laje construcții și terasamente ; 
electricieni instalații lumină și 
forță.

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri electricieni insta lății 
lumină și forță; maiștri cons
tructori pentru exploatarea ca
rierelor de materiale de con
strucții ; maiștri constructori 
pentru construcții civile și in
dustriale; maiștri mecanici 
pentru utilaj construcții și fe- 
rasamente; maiștri constructori 
pentru instalații fehnico-sani- 
tare și încălziri centrale ; 
maiștri mecanici pentru mașini 
și utilaj din industria materia
lelor de construcții; maiștri în 
industria materialelor de con
strucții pentru prefabricate 
pentru construcfii; maiștri con
structori pentru exploatarea 
carierelor de materiale de 
construcții.

Rețeaua școlilor Ministerului-> ->

transporturilor și Telecomunicațiilor

Rețeaua școlilor
Ministerului

telefon

REGIUNEA PLOIEȘTI Sibiu

CRIȘANA 
Petru Groza.

REGIUNEA
Orașul Dr.

Grupul școlar.
a) Școala tehnică de perso

nal tehnic — tehnicieni geo
logi.

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri pentru exploatări mi
niere.

Cîmpina (Raionul Cîm- 
pina).

Școala tehnică pentru mun
citori calificați, str. Griviței 
nr. 1 — telefon 622 ; electri
cieni pentru centrale, stații și 
rețele ; mecanici pentru tur
bine cu aburi și hidraulice.

Grupul școlar, str. Fr. En- 
gels nr. 1 — telefon 3787.

a) Școala tehnică — strungari 
în metale (muncitori calificați); 
tehnicieni 
industrie 
tehnicieni construcții de mașini 
(personal tehnic).

b) Șcqala tehnică de maiștri 
— maiștri pentru prelucrarea

proiecfanți pentru 
(personal tehnic) ;

Grupul școIzt
2218.

a) Școala tehnică — mecanici 
pentru mecanica de 
(muncitori calificați) ;

crarea metalelor prin forje 
trztamente termice ; maiștri 
lectricieni instalații lumină 
forță.

REGIUNEA CLUJ

precizie 
t____  _ _ . electri
cieni pentru centrale, stații și 
rețele (muncitori calificați) ; 
tehnicieni proiecfanți pentru 
industrie (personzl tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri electromecanici pen
tru mașini și aparate electrice.

REGIUNEA PLOIEȘTI
Ploiești

REGIUNEA BANAT
Timișoara

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. 23 August 
nr. 2 — telefon 53.39 — tehni
cieni electromecanici pentru 
întreținere telecomunicații.

Școala tehnică de 
sonal tehnic, 
lescu nr. 1 ■ 
129 
pentru drumuri

tehnică de per- 
sîr. C-tin Rădu- 
- telefon 49.50/ 

tehnicieni constructori 
și poduri.

BUCUREȘTI
(Raionul 23

Cluj

Școala tehnică pentru mun
citori calificați, str. Moților nr. 
78 — mecanici pentru mecani
că de precizie ; strungari în 
metale.

REGIUNEA GALAȚI

Galați

Grupul școlar str. Traian
125 — telefon 2464.

nr.

a) Școala tehnică pentru 
personal tehnic — desenatori 
tehnici pentru industrie ; teh-

Grupul școlar, str. Traian nr.
28 — telefon 2859.

a) Școala tehnică de perso
nal tehnic — tehnicieni construc
ții de mașini.

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri pentru prelucrarea 
metalelor prin așchiere; maiștri 
mecanici 
construcții 
dură.

Sinaia (Raionul Cimpina).
Școala tehnică pentru perso

nal tehnic. Calea Bucureștilor 
nr. 13 — telefon 353 — dese
natori tehnici pentru industrie.

pentru cezangerie, 
metalice și su-

REGIUNEA
București 

August).
Grupul școlar, str. Voiniceni 

nr. 29 — telefon 21.33.60 — 
21.62.49.

a) Școala tehnică pentru 
personal tehnic — tehnicieni 
pentru exploatare și întreține
re auto.

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri mecanici pentru între
ținerea și repararea autovehi
culelor.

București (Raionul Grivi- 
ța Roșie).

Grupul școlar, Calea Grivi
ței nr. 343 -—telefon 17.20.60, 
interior 32.45.

a) Școala tehnică — electro
mecanici pentru semnalizare, 
centralizare bloc (muncitori ca
lificați); electromecanici pen
tru telefon, 
muncitori calificați); 
cieni pentru instalații 
și lumină (muncitori calificați); 
tehnicieni constructori pentru

telegraf, radio, 
eleçtri- 

forță

drumuri și poduri (personal 
tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri mecanici pentru între
ținerea și repararea vagoane
lor; maiștri mecanici pentru 
întreținerea și repararea loco
motivelor; maiștri 
pentru 
maiștri 
sfalații 
călziri 
nici pentru utilaj construcții fe
roviare.

București (Raionul Tudor 
Vladimirescu).

Școala tehnică pentru perso
nal tehnic, Calea Victoriei nr. 
12 — telefon 14.29.72 — tehni
cieni de exploatare pentru 
poștă și telecomunicații ; ofi- 
cianți telefoniști—telegrafiști 
(P.T.T.R.); tehnicieni electro
mecanici pentru întreținere te
lecomunicații ; tehnicieni con
strucții pentru lucrări de te
lecomunicații.

București 
Leordeni.

Școala tehnică de muncitori 
calificați — mecanici aparate de 
bord; piloți. aviație; mecanici 
pentru radiofehnică și radiote- 
lecomunicații; electricieni pen
tru aparatură de aviație.

REGIUNEA OLTENIA
Craiova

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Al. Petoffi nr. 
14 — telefon 39.42 — tehnicieni 
exploatare și întreținere auto.

Industriei Alimentare
REGIUNEA BUCUREȘTI

București (Raionul N.
Bălcescu).

constructori 
construcții feroviare ; 
constructori pentru in- 
tehnico-sanitare și în- 
centrale ; maiștri meca-

Centrul școlar, str. Spăfaru
Preda nr. 16—telefon 23.37.01.

a) Școala tehnică — tehnicieni 
'rigotehniști (personal tehnic); 
tehnicieni în industria alimen
tară pentru prepararea mezelu
rilor și a conservelor din carne 
(personal tehnic); laboranți 
pentru industria morăritului 
(muncitori calificați).

Popești

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri în industria alimentară 
>en)ru fabricarea mezelurilor și 
conservelor din carne; maiștri 
mecanici pentru 
mașini frigotehnice ; 
in industria alimentară 
tru fabricarea uleiurilor 
fale și a furfurolului; 
în industria alimenlară 
industrilaizarea laptelui; 
în industria alimentară 
fabricarea produselor zaharoase 
și de cofetărie; maiștri aba
toare ; maiștri mecanici ma
șini și utilaje din industria a- 
iimentară.

instalații și 
maiștri 

pen- 
vege- 

maiștri 
pentru 
maiștri 
pentru

Armășești (Raionul Urzi- 
ceni).

Școala tehnică pentru perso
nal tehnic — telefon 32.34 — 
tehnicieni pentru conservarea 
cerealelor.

REGIUNEA 
HUNEDOARA

Brad (Raionul Brad).
Grupul școlar str. Avram lan 

cu nr. 51 — telefon 24.

z) Școala tehnică de perso
nal tehnic — tehnicieni topo
grafi minieri.

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri pentru exploatări mi
niere ; maiștri electromecanici 
de mină.

Petroșani. (Raionul Petro
șani).

Grupul școlar

Rețeaua școlilor Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei
REGIUNEA BACĂU Piatra Neamț

Bacău

Grupul școlar, »fr. Mărășeșfi 
nr. 250 — telefon 1100/70,

Școala tehnică de muncitori 
calificați — mecanici pentru a- 
parete da măsură și auto
matizare.

parate de măsură și automa
tizare.

REGIUNEA BUCUREȘTI
București (Raionul 30 

Decembrie).

tori chimiști pentru fabricarezi 
celulozei, hîrtiei și cartonului; 
mecanici pentru aparate de 
măsură și automatizare ; ope
ratori chimiști pentru febrica. 
rea și prelucrarea fibrelor chi
mice.

Rețeaua școlilor Ministerului
Economiei forestiere

a) Școala tehnică — opera,- 
tori chimiștri la fabricarea ce
lulozei, hîrtiei și cartonului 
(muncitori calificați) ; tehni
cieni chimiștri pentru fabrica
rea celulozei, hîrtiei și fibre
lor artificiale (personal teh-

c).

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri chimiști pentru fa
bricarea celulozei, hîrtiei și a

a) Școala tehnică de munci
tori calificați — mecanici pen
tru mecanică de precizie.

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri electricieni pentru 
instalații de lumină și forță ; 
maiștri mecanici pentru între
ținere, reparații, 
de mașini și utilaje ; 
petroliști pentru utilaj 
le petrolifere.

REGIUNEA ARGEȘ
Curtea de Argeș (Raionul 

Curtea de Argeș).
Centrul școlar, B-dul. Repu

blicii nr. 21 — telefon 104.
a) Școala tehnică pentru 

personal tehnic — tehnicieni In 
industria lemnului pentru pro
duse semifinite din lemn.

b) Școala tehnică de maiștri
— maiștri în industria lemnului 
pentru produse semifinite din 
lemn.

Rîmnicu Vîlcea (Raionul 
Rîmnicu Vîlcea).

Centrul școlar, str. V. I. Le- 
nin, nr. 311 — telefon 467.

a) Școala tehnică pentru per
sonal tehnic — tehnicieni sil
vici pentru ameliorări silvice ; 
tehnicieni In industria lemnului 
pentru produse semifabricate 
superioare din lemn; tehnicieni 
silvici pentru cultura și protec
ția pădurilor.

b) Școala tehnică de maiștri
— maiștri în industria lemnului 
pentru fabricarea panelului, 
placajului și furnirului ; maiștri 
pentru exploatări și transpor
turi forestiere.

telefon 130 — tehnicieni in
dustria lemnului pentru pro
duse finite din lemn.
REGIUNEA BUCUREȘTI

București (Raionul 23 
August).

Școala tehnică de maiștri, 
str. Elev Ștefănescu nr. 9 — 
telefon 12.02.10 — maiștri In 
industria lemnului pentru pro
duse finite din lemn.

Brănești (Raionul Lehliu).
Școala tehnică de personal 

tehnic — telefon 5 — tehnicieni 
silvici pentru cultura și pro
tecția pădurilor.

REGIUNEA 
MARAMUREȘ

Sighet (Raionul Sighet).
Școala tehnică de maiștri — 

str. Mihai Roșu nr. 1, telefon 
429 — maiștri pentru exploatări 
și transporturi forestiere.

REGIUNEA
MUREȘ—AUTONOMA 

MAGHIARA
Miercurea Ciuc (Raionul 

Ciuc).
Școala tehnică pentru per

sonal tehnic, str. G. Coșbuc 
nr. 80, telefon 473 — tehnicieni 
silvici pentru cultura și pro
tecția pădurilor.

Tîrgu Mureș
Școala tehnică de maiștri, 

Piața Eroilor Sovietici nr. 15— 
telefon 43.40 — maiștri în in
dustria lemnului pentru pro
duse finite din lemn.

REGIUNEA SUCEAVA
Cîmpulung (Raionul Cîm- 

pulung).
Centrul școlar, str. 7 Noiem

brie nr. 65 — telefon 178.
a) Școala tehnică pentru 

personal tehnic —tehnicieni sil
vici pentru cultura și protec
ția pădurilor.

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri pentru exploatări și 
transporturi forestiere.

REGIUNEA BANAT 
Timișoara

Școala tehnică pentru mun
citori calificați, str. Peneș 
Curcanul nr. 5 — telefon 2574
— operatori chimiștri la sinteze 
organice și extracte.

REGIUNEA BRAȘOV
Copșa Mică (Raionul Me

diaș).

a) Școala tehnică de perso
nal tehnic — tehnicieni chi
miști pentru metalurgie 
roasă.

b) Școala tehnică de
— maiștri metalurgiști 
metale neferoase.

Făgăraș (Raionul 
raș).

Școala tehnică pentru mun
citori calificați — telefon 849
— operatori chimiști la fabri
carea maselor plastice, cau
ciucului și a fibrelor sintetice; 
mecanici pentru aparate de 
măsură și automatizare.

Orașul Victoria (Raionul 
Făgăraș).

Școala tehnică de muncitori 
calificați — mecanici pentru a- 
parate și instalații în industria 
chimică ; mecanici pentru a-

Tg.(Raionul

210.

bricarea celulozei, hîrtiei 
fibrelor artificiale.

telefon

nefe-

Făgă-

meiștri 
pentru

Grupul școlar str. N. Fiii- 
pescu nr. 26 — telefon 12.68.61. REGIUNEA IAȘI

Onești. 
Ocna).

Grupul școlar — telefon
a) Școalzi tehnică de munci

tori calificați — operatori chi
miști la prelucrarea cauciucu
lui și a maselor plastice ; 
mecanici pentru aparate de 
măsură și automatizare ; ope
ratori chimiști la fabricarea 
maselor plastice, cauciucului 
și a fibrelor sintetice.

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri electromecanici a- 
parate de măsură și automati
zare ; maiștri chimiștri pentru 
fabricarea maselor plastice, 
cauciucului și fibrelor sintetice; 
maiștri chimiștri pentru fabri
carea produselor șodice 
clorosodice.

a) Școala tehnică — opera
tori chimiști la fabricarea și 
condiționarea' medicamentelor 
(muncitori calificați) ; mecanici 
pentru aparate de măsură și 
automatizare (muncitori cali
ficați) ; operatori chimiști pen
tru fabricarea maselor plastice, 
cauciucului și a fibrelor sinte
tice (muncitori calificați) ; teh
nicieni chimiști pentru sinteze 
organice (personal tehnic) ; 
tehnicieni proiecfanți pentru 
industrie (personal tehnic) ; 
tehnicieni chimiști pentru fa
bricarea și prelucrarea mase
lor plastice, cauciucului și fibre
lor sintetice (personal tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri chimiști pentru sin
teze și extracte organice.

REGIUNEA CLUJ

(personal tehnic) ;

(personal tehnic) ;

Ocna Mureșului (Raion 
Aiud).

Școala tehnică de maiștri 
str. Războieni nr. 1 — telefon 
33 ; maiștri mecanici pentru 
întreținerea utilajului chimic și 
de rafinării.

REGIUNEA DOBROGEA

Năvodari

Școala tehnică de maiștri — 
telefon 2641 — maiștri chimiști 
pentru fabricarea acidului sul
furic, a sărurilor și îngrășămin
telor chimice ; maiștri meca
nici pentru întreținerea' utila
jului chimic și de rafinării.

REGIUNEA GALAȚI

Brăila

Școala tehnică de 
calificați — Șoseaua 
1 — telefon 2601

muncitori 
Viziru nr.

— opera-

Iași

NegriGrupul școlar str. C. 
•. 46 — teîefon 2267, 
a) Școala tehnică pentru 

muncitori calificați — mecanici 
pentru aparate de măsură și 
automatizare ; operatori chi
miști la fabricarea și condițio
narea medicamentelor.

nr.

Ploiești

montare 
maiștri 

de sche-

Grupul școlar B-dul Petrolu
lui nr. 59 — telefon 4115.

b) Școala tehnică de maiștri, 
— maiștri chimiști pentru fz- 
bricarea maselor plastice, cau
ciucului și fibrelor sintetice.

(muncitori

REGIUNEA OLTENIA

Craiova

Școala tehnică de muncitori 
calificați — mecanici pentru se
parate de măsură și automa
tizare.

REGIUNEA
MUREȘ—AUTONOMA 

MAGHIARA

Tîrnăveni (Raionul Tîr- 
năveni).

Școala tehnică de maiștri, 
str. Republicii nr. 30 — telefon 
221 — maiștri metalurgiști pen
tru metale neferoase.

REGIUNEA PLOIEȘTI

Bușteni (Raionul Cîm
pina).

Școala tehnică de muncitori 
calificați, str. Caraiman nr, 40 
— telefon 101 — operatori 
chimiști la fabricarea celulo
zei, hîrtiei și cartonului.

Cîmpina (Raionul Cîm
pina).

Grupul școlar str. Griviței 
nr. 91 — telefon 365.

a) Școala' tehnică — meca
nici pentru aparate de măsu
ră și automatizare 
calificați); tehnicieni chimiști —
petrochimie (personal tehnic) ; 
tehnicieni laboranți pentru lu
crări mecano-metalurgice (per
sonal tehnic) ; planificatori 
(personal tehnic).

b) Școala tehnică 
— maiștri petroliști 
rafinatori ; maiștri
canici pentru aparate de mă
sură și automatizare.

de maiștri 
distilatori- 
electrome-

Tîrgoviște

Grupul școlar, str. I. C. Fri
mu nr. 50 — telefon 1489.

a) Școala tehnică de perso
nal tehnic — tehnicieni petro
liști pentru exploatarea zăcă
mintelor de țiței și gaze.

b) Școala tehnică de maiștri 
— maiștri petroliști pentru foraj 
și extracții.

REGIUNEA BACĂU
Piatra Neamț

Școala tehnică pentru perso
nal tehnic, str. Ștefan cel Mare 
nr. 29 — telefon 111 — tehni
cieni silvici pentru instalații 
și construcții forestiere; tehni
cieni industria lemnului pentru 
produse semifinite din lemn.

REGIUNEA SUCEAVA

Suceava

Școala tehnică de muncitori 
calificați — mecanici pentru a- 
parzte de măsură și automa
tizare.

REGIUNEA BRAȘOV
Blaj (Raionul Mediaș).
Școala tehnică pentru mun

citori calificați, str. Dr. Petru 
Groza nr. 25 — telefon 60 — 
mecanici pentru utilaje din fa
bricile de plăci fibrolemnoase.

Codlea
Școala tehnică pentru perso

nal tehnic, str. Laterală nr. 60,

Rețeaua completă este publicată în îndrumarul pentru ad
miterea în școlile tehnice șl tehnice de maiștri — anul 
școlar 1962 1963 editat de Ministerul învățământului.



PREGĂTIRI PENTRU DESCHIDEREA ANULUI
DE INVAȚAMÎNÎ POLITIC U.T.M.A. u u

Unde duce pripeala
înscriere a tinerilor 
de învățămînt poli*

rganizațiile de bază 
și comitetul U.T.M. 
de la Atelierele de 
reparat material 
rulant din Iași au 
fost preocupate de 
pregătirea noului

an de învățămînt politio încă 
de la închiderea cercurilor 
din anul trecut. In luna iunie, 
aproape toate organizațiile de 
bază au analizat în adunări ge
nerale modul în care și-au des
fășurat activitatea cele 19 cercuri 
în anul de învățămînt politic 
1961-1962 și au stabilit primele 
măsuri în vederea unei și mai 
bune organizări în anul 1962- 
1963. (Excepție au făcut doar 
organizațiile de la „Vagoane” și 
de la „Turnătorie” care, din 
cauza unor condiții obiective, 
au discutat această problemă în 
adunările generale din luna ur
mătoare). Iri cursul lunii iulie, 
cu sprijinul comitetului de 
partid al atelierelor, comitetul 
U.T.M, și secretarii organizații
lor de bază au recrutat propa
gandiștii. S-a acordat atenția cu
venită acestei acțiuni, astfel că 
tinerii recrutați pentru 
muncă de răspundere 
locul lor de producție, 
cei mai stimați pentru 
rea lor profesională și 
pentru comportarea lor.
mulți sînt muncitori. Jumătate 
sînt membri și candidați de 
partid, iar ceilalți — utemiști 
fruntași. Șapte — dintre cei 20 
de tineri care vor fi propagan
diști — au participat, între 
20-29 iulie a.c., la cursul de pre
gătire organizat de 
regional U.T.M. Iași.

In această perioadă, 
în întreaga țară, în 
de reparat material rulant din 
Iași se desfășoară, de asemenea,

această 
sînt, la 
printre 

pregati- 
politica, 
Cei mai

comitetul

la fel ca 
Atelierele

acțiunea de 
în cercurile 
tic U.T.M. încă din primele săp- 
tămîni ale lunii iulie, cîte un 
membru din comitetul U.T.M. al 
atelierelor a fost repartizat să 
sprijine direct, pe această linie, 
fiecare organizație de bază in 
parte. Peste 200 de utemiști și 
circa 40 de tineri ce nu sînt 
încă membri U.T.M., din cele 9 
organizații de bază ale ateliere
lor, vor activa într-unul sau altul 
dintre cercuri. Această acțiune 
>e apropie de sfîrșit.

Dacă ținem seama de ritmul 
înscrierilor la învățămîntul poli
tic și de faptul că, în marea 
lor majoritate ele s-au făcut 
respectîndu-se principiul optării 
tinerilor pentru unul sau altul 
dintre cercuri, se poate aprecia 
că această însemnată acțiune se 
desfășoară bine la această între
prindere, Dar, s-ar putea desfă
șura foarte bine. Pentru că, a- 
cum, ea mai este totuși — în 
unele privințe — superficială. 
Să exemplificăm. E adevărat că 
în toate organizațiile de bază s-a 
discutat individual cu fiecare 
tînăr asupra cercului în care ar 
dori să se înscrie. Dar, cîte o 
dată, s-a neglijat condiția „unde 
ar avea nevoie” să se înscrie 
respectivul tînăr. S-a cedat, une
ori, prea ușor în fața comodi
tății cursantului și, astfel, a- 
cesta a fost înscris tot la același 
cerc pe care-l absolvise cu succes 
anul trecut. Exemple pentru 
ilustrarea acestei afirmații se 
găsesc în mai toate secțiile. A- 
legem cîteva de la „Montaj-Lo- 
comotive”, 
înscrierile.
Ilie Ianoș s-au evidențiat anul 
trecut în
Statutul U.T.M. Dar, fiindcă le-a 
fost mai ușor, au optat tot pen
tru această formă. Mihai Vasi-

lache, Nicolaie Moraru, Florea 
Burlacu, Mihai Gheorghiu și 
alții — 11 din totalul de 23 în
ăcriși la cercul „Să ne cunoaș
tem patria socialistă”— repetă 
și ei forma de învățămînt poli
tic. Așa au cerut, așa au fost re
partizați. înscrierea în cerc, 
însă, nu trebuie să fie o acti
vitate formală, ci o muncă poli
tică, cu un rol bine definit în 
formarea și lărgirea orizontului 
ideologic, politic, științific și 
cultural al tinerilor. Firesc și 
necesar ar fi fost să se stea de 
vorbă mai pe îndelete cu tinerii 
de mai sus. Celor ce intenționau 
să se reînscrie în cercul care

■tudiază Statutul U.T.M. trebuia 
să li se explice necesitatea, im
pusă de propria lor pregătire, 
de a face parte anul acesta din 
o altă formă de învățămînt. Din
tre ceilalți, mulți puteau fi re
comandați pentru învățămîntul 
de partid. Dar, se pare, comite
tul U.T.M., urmărind prea mult 
realizarea unui ritm rapid în în
scrieri, a pierdut uneori din ve
dere conținutul politic al acestei 
acțiuni. Timpul, însă, nu este 
trecut. In săptămînile ce urmea
ză pot — și trebuie — să fie 
revizuite înscrierile formale.

G. MITROI

O preocupare
permanentă

unde s-au terminat 
Constantin Sbingu și

cercul care studiază

ZIUA ȘI

Ca în foaie organi
zațiile de bază U.T.M. 
din raionul Aleșd și la 
Fabrica de sticlă din 
Pădurea Neagră pre
gătirile în vederea 
deschiderii învătămîn- 
tului politic U.T.M. 
sînt în plină desfășu
rare. Potrivit îndrumă
rilor date de comite
tul raional U.T.M., în 
toate secțiile fabricii 
s-au constituit colec
tive de recrutare a 
cursantilor. Tovarășii 
care fac parte din a- 
cesle colective au 
stat de vorbă cu fie
care fînăr în parte, 
îndrumîndu-l, finind 
seama de pregătirea 
sa, spre una din for
mele de învăfămînt. 
In urma acestor dis
cuții individuale sau 
colective, organizația 
U.T.M. de la Fabrica 

sticlă Pădurea

Neagră a hotărîf ca 
în acest an în cadrul 
întreprinderii să func- 
fioneze 7 cercuri din 
care 2 „Să ne cu
noaștem patria socia
listă" și 5 de studiere 
a Statutului U.T.M. 
Bineînfeles că înca
drarea tinerilor într-u- 
nu| din aceste cercuri 
s-a făcut 
seama de 
lor.

O altă 
în aceste 
ganizajiei

și -finind 
preterinfele

preocupare 
zile a or- 
U.T.M. a 

fost recrutarea propa
gandiștilor. Cu spriji
nul organizației de 
partid, organizația

U.T.M. s-a orientat în 
alegerea propagan
diștilor spre tovarăși 
cu o bună pregătire 
politică și profesiona
lă, membri și candi
dati de partid, ufe- 

prșstigiu,

Cei 7 propagan
diști au fost
stabiliti. Printre 
numără, de 
șlefuitorii de 
Ioan Szigyarfo 
Gheorghe Moraru, in
ginerul losif Kohan și 
alții.

Pentru buna desfă
șurare a cursurilor, 
organizația U.T.M. a 
discutat cu conducerea 
întreprinderii posibili
tatea organizării cercu
rilor pe schimburi. In 
acest fel, fiecare tînăr 
poate participa la 
toate ședinfele cercu
lui.

In prezent, comite
tul organizației U.T.M. 
împreună cu cei 7 
propagandiști se preo- 
cupă de primirea ma
terialului și manuale
lor necesare cursurilor.

deja 
ei se 
pildă, 
sticlă

hrana animalelor 
(Agerpres)

P. Polonă, 
Ungară și 
referate și 

legătură cu 
expe-

încheierea Consiâtuirfl

®------

Informații

calificarea profesională

Copii din comuna Rona de Jos — 
Maramureș — la culesul plantelor 

medicinale.

internaționale privind 
.Măsuri agrotehnice 

și chimice pentru sporirea 
conținutului de proteine 

In nutrețuri"
Miercuri au luat sfîrșit în Ca-* 

pitală lucrările Consfătuirii inter
naționale privind „Măsuri agro
tehnice și chimice pentru sporirea 
conținutului de proteine în nutre
țuri".

Timp de 8 zile, specialiști din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. 
R. P. Romînă, R. P. 
U.R.S.S. au prezentat 
au purtat discuții în 
rezultatele cercetărilor și 
riența dobîndită în țările respec
tive în mărirea conținutului de 
proteine în nutrețuri.

Din referatele prezentate de 
delegația țării noastre, s-a des
prins concluzia că prin cultura 
intercalată de porumb și soia fura
jeră producția de proteine crește 
în medie cu 200—400 kg la hectar, 
față de cea realizată la culturile 
obișnuite de porumb sau soia. A 
reieșit, de asemenea, că în con
diții de irigare există posibilități 
mari pentru sporirea conținutului 
de proteine la hectar la culturile 
de lucernă. Au fost apreciate me
todele aplicate în țara noastră, cu 
privire la folosirea ureii și a apei 
amoniacale în 
rumegătoare.

In ultimele zile, la cursuri
le de vară de limbă și lite
ratură, istorie și artă a po
porului romîn, organizate la 
Sinaia de Universitatea din 
București au sosit noi parti- 
cipanți din Cuba, Danemar
ca, Grecia și Iugoslavia.

★
la amiază, deputa- 

Konni Zilliacus, 
partidului laburist, 

în

Miercuri 
tul englez 
membru al 
care-și petrece concediul 
țara noastră, a făcut o vizită 
președintelui Comitetului 
conducere al 
țional Romîn al Uniunii 
terparlamentale, Mihail 
lea.

La întrevedere, care 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost de față de
putății 
lomon

Grupului
de 

Na- 
In- 
Ra-

s-a

Ion Pas, Barbu So- 
și Stoian Stanchi.

(Agerpres)

ontribuția tinerilor la cali
tatea lucrărilor la con
strucțiile industriale și 

cele de locuințe, la predarea 
acestora într-un termen cît mai 
scurt, sînt probleme care pre
ocupă permanent organizațiile 
U.T.M. de pe șantierele de con
strucții din Săvinești și Piatra 
Neamț. De pildă, organizațiile 
de bază U.T.M. din sectoarele 
instalații și montări au analizat 
în adunările generale calitatea 
lucrărilor efectuate de munci
torii tineri. Pe lingă unele rea
lizări însemnate în ceea ce pri
vește calitatea, în aceste adunări 
s-a constatat că există și o se
rie de lucrări de calitate infe
rioară. Acest lucru se datora, în 
primul rînd, insuficientei califi
cări a tinerilor. constructori. 
In urma adunărilor respective 
s-au organizat cursuri de ridicare 
a calificării pentru zidari, zu
gravi, izolatori și sudori. Ingi
nerii și maiștrii cei mai pri- 
cepuți au fost solicitați să predea 
lecții teoretice și mai ales prac-

y. CLONDA

loc

pentru

MMdar ingine-zboară 
pe Șo- 
deasu- 

centrul

■ ■■■■' - < 

î . “1; : j- >■

de
pe 

in
Ministerul

la el 
un 
re- 

pac ! 
cranț !

tice, la locul de muncă. Odată 
cu aceasta, s-a urmărit ca fie
care muncitor tînăr să se specia
lizeze în meseria pe care o prac
tică pe șantier și să nu fie 
schimbat de la o specialitate la 
alta așa cum se mai obișnuia îna
inte.

Experiența utemiștilor fruntași 
Vili Popa, Șerban Păun, Vlad 
Ioan (sudori) și Paraschiva 
Amăriuței, Gh. Hanganu (vopsi
tori), care dau mare atenție ri
dicării continue a calificării lor, 
a fost popularizată în rindul tu
turor constructorilor de aici.

Ridicarea continuă a calificării 
profesionale a permis ca pe a- 
ceste șantiere să se introducă

metode noi de lucru cum ar fi : 
zugrăveala și vopsirea pe bază 
de vinacet, înlocuirea tuburilor 
Bergman în instalațiile electrice, 
cu tuburi din material plastic 
etc.

Pentru însușirea temeinică a 
noilor metode de lucru, pe lingă 
ceea ce se predă la cercurile 
de ridicare a calificării profesio
nale, s-a organizat ținerea unor 
conferințe cu caracter tehnic. 
Astfel, s-a vorbit despre între
buințarea maselor plastice în 
construcții, despre folosirea ju
dicioasă a materialelor și altele.

T. STA VĂR
mecanic

...O încăpere cu patru bi
rouri. Unul dintre funcțio
nari și, mai ales unul dintre 
birouri, nu seamănă de 
cu celelalte.

Ba, un timp, uite că sea
mănă. Biroul e birou și 
scrie, parcă mîncînd foc, 
tînăr. Repede, cît mai 
pede. Pam-pam-pam... 
(o ștampilă). Cranț, 
(mașina care aplică numărul 
de înregistrare). Asta înseam
nă că hîrtia e gata. Din mo
mentul acesta începe miraco
lul: biroul — obișnuit ca 
orice birou — începe să se 
cutremure, îl apucă niște tre- 
murături colo
sale, tăbliile i 
se înmoaie și 
în fața funcțio
narului se tran
sformă într-un 
Omul ia repede 
înăuntru, trage de sfoară și...

— Buummm!
O „ghiulea" albă, ștampilată, 

vizată și paravizată 
cu viteza cosmică 
șeaua Giurgiului, 
pra caselor, pînă 
Bucureștiului, la 
Industriei Construcțiilor.

Ce se întîmplă acolo unde 
cade 
aude, 
dează 
să fie 
masă 
tocul.

„Către Ministerul 
Construcțiilor, scrie

După cum v-am 
format în zeci și zeci de alte 
adrese, și ale căror copii 
sînt clasate la noi în 3 do
sare uriașe, pe la mijlocul lu
nii iulie 1961, s-au prezentat 
la serviciul ce cu onoare con
ducem, un grup de tineri 
muncitori, care au cerut ca și 
în întreprinderea noastră să 
se organizeze cursuri de ridi
care a calificării. Drept care 
noi — și chiar eu, Isidor Sim
șa, șeful serviciului învăță
mînt — am fost de acord. Ne
voie de învățătură este bere
chet. Cursanți sînt. Dar lec
tori? Aici e aici! Cine să pre
dea la aceste cursuri și, mai 
ales, cu ce să-i plătim? 
După lungi și adinei medita
ții, după îndelungate cerce
tări de-a lungul și de-a latul 
camerei în care lucrăm, ne-a 
venit Marea Idee: să ne adre
săm dumneavoastră, 
rului Industriei 
să ne alocați o 
o nimica 
70 000

Dar 
nister 
Am trimis o 
nouă, zece, o sută, și 
mic! De aceea, chiar eu, Isi
dor Simșa, am luat hotărî- 
rea să vă bombardez cu a- 
drese din cinci în cinci mi
nute. Primul dosar cu copii 
după adrese era arhiplin în 
noiembrie 1961, cel de-al doi
lea in martie, 1962, iar a- 
cum, de curînd, am dat la 
clasat dosarul cu nr. 3. Și mai 
urmează! Băieții trebuie aju
tați, cursuri trebuie orga
nizate, de-aceea declar sus și 
tare: îmi consacru întregul 
meu talent în a scrie și ex
pedia aceste adrese.

Drept care semnez adresa 
cu nr. 19.741.

P. S. Victorie ! Ultima adre
să v-am trimis-o acum 3 mi
nute, dovadă că timpul din
tre „ghiulele” se poate reduce. 
Așa că, păz'ți-vă ! Același".

Miracolul s-a repetat: bl

roul s-a prefăcut tn tun și... 
— Buummm!

Un văl de fum a acoperit 
totul. Cînd a deschis ochii 
să-și reia activitatea, Simșa 
a zărit parcă intrînd pe ușă 
același grup de tineri, care-l 
solicitaseră cu mai bine, de un 
an în urmă. Dar, n-avea timp 
de ei.

— Ei, tovarășe Simșa! 
încercat tinerii. Alo!

— Ssst! Le-au făcut semn 
ceilalți funcționari din birou 
și chiar șeful lui Simșa, to
varășul Vasile Arhire, șeful 
serviciului organizarea mun
cii, i-a țintuit cu privire mus
trătoare.

fel de... tun. 
hîrtia, o vira

„ghiuleaua” — nu se 
Dar omul care bombar- 

nici nu încearcă măcar 
atent. Iată-l din nou la 
apucînd cu febrilitate

Industriei 
el.
mai in-

Ministe- 
Construcțiilor, 
sumă mititică, 
vreo 60 000—

electrificate

Consfătuire rodnică

de 
la 

ce

toată,
lei.
minister, ah, 
fel de oameni 

adresă,

la mi
or fi? 
două, 

— ni-

— Nu vedeți 
că se chinuie 
pentru vpi? De 
un an întreg se 
chinuie.

— Dar ce fa-

— Cere bani 
tori!

Un rîs general a pornit din 
grupul tinerilor.

— Bani? Bine, 
rii noștri, mulți dintre ei fi
ind tineri, și-au asumat el 
înșiși această răspundere. Sînt 
luni de atunci. în toate în
treprinderile din țară se pro
cedează la fel...

Un nou bubuit le-a acope
rit însă vocea. Apoi altul și 
altul. Bombardamentul cu a- 
drese continua. Și continuă și 
acum. Nici Simșa, nici to
varășul Arhire n-au auzit ni
mic. Nici nu aud. Trece și al 
doilea ăn și uite că în pro
blema ridicării calificării nu 
se face nimic.

Drept care, ne-am încordat 
noi arcul, și-am pus această 
săgeată critică pe care o ex
pediem în direcția: întreprin
derea de prefabricate „Pro
gresul”.

In ultima vreme. în regi
unea Bacău, alte b sate, prin
tre care Pirvulești, Malu, Bîr- 
găoani și altele au fost electri
ficate.

Intr-un stadiu avansat se 
află lucrările de electrificare 
a satelor Sănduleni, Frunzani, 
Ferestrău, Ciorani, Dumbrava 
și altele. La lucrări, o contri
buție de seamă aduc tinerii. 
Ei au fasonat numeroși stîlpi, 
au săpat gropile respective, au 
întins cablul.

ION ARHIRE 
funcționar

Acum cîteva zile, 
Comitetul orășenesc 
U. T. M. Brăila a 
organizat o consfă
tuire a colectivelor 
posturilor utemiste 
de control din în
treprinderile ora
șului.

Atît referatele 
prezentate cît și 
discuțiile purtate pe 
marginea acestora, 
au scos în evidență 
faptul că majorita
tea posturilor ute
miste de control, și 
îndeosebi cele de 
la Uzinei» de utilaj 
greu, de la „Lami
norul" și C. I. L., 
desfășoară o activi-

tate rodnică în spri
jinul îndeplinirii 
sarcinilor de plan 
și îmbunătățirii ca
lității produselor. 
Balcan Tudorel, 
responsabilul postu
lui utemist de con
trol de la Uzinele 
„Laminorul" a ară
tat — de pildă — 
cum sînt organizate 
raidurile, cum este 
folosită gazeta „Vor
bește postul utemist 
de control” pentru 
a aduce la cuno
ștință lipsurile con
statate și propune
rile făcute etc. Co
lectivul folosește 
din plin și stația

de amplificare, bri- 
ganda artistică de a- 
gitație etc.

Postul utemist a 
adus o contribuție 
serioasă la lichida
rea lipsurilor ne
motivate, a rebutu
rilor. în cadrul con
sfătuirii, colectivul 
postului utemist de 
control de la sec
ția bobinaj a între
prinderii „I. C. Fri- 
mu" a primit dra
pelul de post ute
mist de control 
fruntaș pe oraș.

ALEXANDRU 
COADĂ 
lăcătuș

Elevi Ea școala
înaintea unei curse de yahting pe lacul Herăstrău.

Concurs internațional 
motociclist de viteză PE SCURT

EUGEN FLORESCU

Duminică dimineața 
cu începere de la ora 
10 pe clasicul traseu 
de la Arcul de Triumf 
se va desfășura un in
teresant concurs inter
național motociclist de 
viteză pe circuit orga
nizat de clubul spor
tiv Dinamo București. 
La acest concurs în 
afara celor mai buni

alergători romîni vor 
fi prezenți Ia start $i 
unii dintre cei mai va
loroși motocicliști din 
R. P. Ungară. Pe lista 
participanților figurea
ză numele cunoscuți- 
Ior campioni Gh. Voi- 
culescu, M. Dănescu, 
Gh. Ion (Steaua), M. 
Cernescu, M. Pop (Di-

namo), Gh. IancovicI 
(Metalul), Puiu Ovi- 
diu (Steagul Roșu Bra
șov) și alții. Echipa 
maghiară urmează să 
fie selecționată astăzi.

In cadrul concursu
lui se vor desfășura 
întreceri la clasele 
125, 175, 250, 350, 500 
li 750 cm.

• Comitetul de organizare al 
campionatului mondial de volei 
care, după cum se știe, se va des
fășura în cursul lunii octombrie 
în U.R.S.S. a primit înscrierile de 
participare din partea a 19 țări 
ale lumii. La masculin vor evolua 
echipele R. D. Germane, R. S. 
Cehoslovace, Italiei, Olandei, Bel
giei, Braziliei, R. P. Mongole, R.P. 
Chineze, R. P. Polone, Turciei, 
Libanului, Japoniei, S.U.A., R. P. 
Bulgaria, Austriei, R. P. Albane,

R. P. Ungare, R.P.F. Iugoslave,
R. P. Romîne și U.R.S.S., iar la 
feminin : R. D. Germană, R. S. 
Cehoslovacă, Olanda, Brazilia, 
R. P. Chineză, R. P. Polonă, Tur
cia, Japonia, S.U.A., R. P. Bul
garia, Austria, R. P. Ungară, R.P. 
Romînă și U.R.S.S.

belșugului
(Urmare din pag. I)

croitor

grasă,

® Duminică pe stadionul Repu
blicii echipa de fotbal Dinamo 
București va susține primul său 
joc cu echipa Levski Sofia din 
cadrul turneului balcanic. Meciul 
se va desfășura la lumina reflec
toarelor și va începe Ia ora 21. 
In acest joc dinamoviștii vor ali
nia formația completă în irunte 
cu Datcu, Nunweilier III, Pircălab, 
Popa, Varga și Ene.

modul în 
lucrările 

este des- 
exemple

comercial — pro- 
o comedie de situa

ții burlești, în care eroii 
exasperați de avatarurile unei 
vieți conjugale pline de peri
peții, ar încerca să scape de 
niște legături devenite din 
vina unuia ori a celuilalt insu
portabile. Și cum cineaștii ma
ghiari ne-au deprins de cele 
mai multe ori cu tratarea se
rioasă, profundă, a unor aspec
te ale familiei din zilele noas
tre, ne-am fi așteptat ca și în 
cadrul acestei povestioare ci
nematografice să răzbată ceva 
din tonul lor polemic față de 
rămășițele vechii mentalități 
despre căsătorie.

Dar nimic din toate acestea. 
Ne întrebăm la sfîrșitul filmu
lui, derutați, cu ce scop a fost 
realizată plicticoasa istorioară 
a doi tineri îndrăgostiți, proas
păt căsătoriți, care își plimbă 
capriciile timp de 60 de minu
te prin fața noastră fără să 
înțelegem un moment ce vor, 
de ce se ceartă ori măcar de 
ce se iubesc. Că dragostea — 
mai ales la 20 de ani 
pricioasă și cărările 
greu de înțeles, s-ar 
Dar ca să prăpădim mii 
metri de peliculă pentru a de
monstra acest fapt — pe cît 
de discutabil pe atît de lipsit 
de însemnătate în clipa în

care nu-i descoperi și o fina
litate, o intenție educativă — 
e regretabil. Mai ales pentru o 
cinematografie care s-a afir
mat îndeosebi prin spiritul ei 
energic, combativ.

Deficiența noului film ma
ghiar nu stă atît în faptul că 
se ocupă de o temă importan
tă fără să știe încotro s-o dez-

inexistentă. O soacră 
certăreață, preocupată exclu
siv de compoturi, un 
particular care se autoexploa- 
tează muncind zilnic cîte 13 
ore, un ginere care comite cu 
ostentație adulterul și o soție 
ipocrită care se face că nu-1 
vede, o bunică obsedată de că
sătoria nepoatei sale și un bă-

— e ca- 
ei sînt 

putea, 
de

volte, ce concluzie să tragă din 
expunerea ei, ci mai ales în 
puținătatea ideilor vehiculate, 
în îngustimea orizontului a- 
fectiv și spiritual al eroilor ei 
— un tînăr cofetar și o coafe
ză răsfățată cu vorbe galante 
de un tată aventurier și cu 
bacșișuri bune de la cliente 
frivole. întâlnim în această co
medie, datată în zilele noastre, 
o lume întreagă de vechi apu
cături și oameni față de care 
intenția satirică a scenaristu
lui și regizorului e palidă sau

cînd 
aca-

trîn care închide ochii 
fata nu petrece noaptea 
să. Pînă și personajul copilei 
de 4 ani e construit după ti
parele filmelor de odinioară : 
duioasă cu curtezanul mătușii 
ei, spionînd acțiunile îndrăgos- 
tiților, intervenind prompt în
tru împăcarea celor certați. 
Un „etern uman“ — ar găsi 
explicația partizanii teoriei 
improvizației. O lipsă totală 
de ancorare în realitatea so
cialistă, o ignorare a elemen
telor noi apărute în peisajul 
moral ăl poporului maghiar,

am preciza noi. Și daca macar 
tinerii eroi ar da semnele unei 
astfel de înțelegeri a proble
melor de viață și familie ! Dar 
conservatorismului bunicii i se 
opune un liberalism revelator 
al fetei ce preferă aventura 
cu băiatul pe care — se zice 
în film, dar noi nu credem — 
îl iubește. Cînd, presată de fa
milie, se decide totuși să se 
mărite, nu existența boemă din 
cabana de la marginea orașu
lui ne îngrijorează, ci totala 
derută morală a tinerei femei, 
lipsa oricăror preocupări în a- 
fara dansului și a bacșișuri
lor de la cooperativă.

Talentata actriță Torocsik 
Mary nu poate salva (și avem 
impresia că nici n-a încercat 
s-o facă probabil) scenariul, 
foarte slab, neinteresînd-o cî- 
tuși de puțin acest rol fără 
contur Și culoare.

Acțiunea trenează (e și fi
resc, dacă personajele n-au 
ce-și spune și ce ne spune), 
replicile n-au duh și, în gene
ral, filmului îi lipsesc prea 
multe ca să poată trece ram
pa, la public. în special, la pu
blicul nostru tînăr, însetat de 
o dezbatere artistică inteligen
tă, pe problemele dragostei și 
ale căsătoriei.

ALICE MANOIU

• Ieri, in nocturnă, pe stadionul 
Republicii din Capitală a avut loc 
intilnirea internațională de iotbal 
dintre echipele Rapid București și 
selecționata orașului Leipzig. Vic
toria a fost repurtată de fotbaliștii 
romi ni cu scorul de 8—2 (4—1).

Cinematografe

zate după metode obișnuite. 
Prin urmare strîngerea expo
natelor îmi va fi de un real 
ajutor.

O altă problemă asupra că
reia voi insista destul de mult 
este necesitatea executării 
muncilor agricole la timp și 
de o ireproșabilă calitate. 
Pentru aceasta îmi notez dife
rite aspecte privind 
care se desfășoară 
agricole (și caietul 
tul de voluminos),
concrete de echipe sau oameni. 
Munca îmi este oarecum ușu
rată prin faptul că terenul a- 
gricol este repartizat pe bri
găzi și echipe, iar calitatea 
muncii reflectîndu-se direct în 
rezultatele obținute poate fi 
ușor ilustrată chiar și numai 
prin simpla comparare a pro
ducției realizate. însemnările 
se referă la fiecare lucrare 
în parte. Pentru ca ele să fie 
cît mai complete, să îmbrace 
o gamă variată de probleme

mi-am creat un colectiv de 
tineri care mă sprijină foarte 
mult în această direcție, sesi- 
zîndu-mi aspecte importante 
pe care eu adesea nu le ob
serv.

— într-una din adunările 
noastre generale, intervine se
cretarul U.T.M. pe gospodărie 
(care asistase la discuție), cînd 
am prelucrat sarcinile ce 
ne-au fost trasate de recenta 
plenară a C.C. al U.T.M., tot 
tineretul și-a manifestat do* 
rința de a frecventa aceste 
cursuri. Organizația de bază 
U.T.M. se va preocupa per
manent de participarea lor la 
cursuri, de felul în care se 
pregătesc, de felul în care ci
tesc literatura de specialitate 
recomandată. Asemenea pro
bleme le vom analiza în șe
dințele de comitet și în ca
drul unor adunări generale 
deschise.

Considerăm antrenarea ti
nerilor 
mîntul 
ani ca 
noastre

colectiviști la învăță« 
agrozootehnic de trei 
una din principalela 
îndatoriri.

PLANETA FURTUNILOR: Pa
tria, E. Pavel, înfrățirea între po
poare, Miorița ; UN PUMN DE 
NOTE : Lumina, 23 August ; LĂ
SAREA NOPȚII : Magheru, Bucu
rești ; UN OM TRECE PRIN ZID : 
V. Alecsandri ; FRUMOASA AME
RICANĂ : I. C. Frimu, Republica, 
Gh. Doja, G. Coșbuc ; CINCI ZILE 
ȘI CINCI NOPȚI : Tineretului -, AL 
NOUĂLEA CERC : Victoria, 30 
Decembrie ; PESCARII DIN ARHI
PELAG: Central; PROGRAM PEN
TRU COPII ; (dimineața) 13 Sep
tembrie ; NUMAI O GLUMĂ: 
(după amiază) 13 Septembrie, 
Popular; MICHEL ȘI MIȘUTKA — 
ÎNTRE RIURILE METAURO ȘI 
MARECCHIA — RĂȚUȘTELE ÎN
ȚELEPTE — SAPA FERMECATĂ 
— ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ NR. 
5/1962 : Timpuri Noi ; POMPIERUL 
ATOMIC : Maxim Gorki ; MON
GOLII : 1 Mai, Floreasca; POVES
TE SENTIMENTALĂ : Cultural ; 
CIELITO LINDO : Alex. Popov ; 
PLĂCERILE ORAȘULUI ; 8 Mar
tie ; PERLE 
MAI TARE 
C-tin David ;
DE CĂSNICIE : V. Roaită, Flacă
ra; SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTĂ : Unirea >

NEGRE : Grivița ; 
CA URAGANUL :
M-AM SATURAT

DIRECT
ASIMILABILĂ
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Tratativele
pentru dezarmare

de la Geneva

Intîlnire
între reprezentanți 

ai armatelor sovietică
și americană

s-au de
in prima 
să înfăp- 
domeniul 
să-și re- 

să înfiin-

GENEVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 au
gust, V. A. Zorin și A. Dean, 
copreședinții Comitetului ce
lor 18 pentru dezarmare, au 
prezentat spre examinare tu
turor membrilor comitetului 
proiectul de lucru al art. 4 
din tratatul cu privire la de
zarmarea generală și totală, 
care stabilește principalele 
sarcini și obligații din prima 
etapă de dezarmare, precum 
și termenele înfăptuirii lor.

După cum reiese din docu
ment, copreședinții 
clarat de acord că 
etapă statele trebuie 
tuiască măsuri în 
dezarmării nucleare, 
ducă fbrțele armate, 
țeze o organizație internațio
nală de dezarmare, să adopte 
măsuri pentru micșorarea pe
ricolului de izbucnire a unui 
război, să ia măsuri îndrep
tate spre menținerea păcii și 
securității internaționale.

înțelegerea asupra acestor 
puncte are o anumită însem
nătate. Totodată, a spus V. A. 
Zorin, care a luat cuvîntul la 
ședință, 
consideră 
că între 
ajuns la 
punctelor

delegația sovietică 
necesar să declare 

copreședinți nu s-a 
o înțelegere asupra 
principale din art. 

4, referitoare la cele mai im
portante măsuri de dezarmare 
pentru prima etapă.

Uniunea Sovietică consideră 
drept sarcină principală a pri
mei etape înlăturarea perico
lului de război nuclear. Din 
această cauză ea a propus să 
se lichideze în această etapă 
toate mijloacele de transpor
tare la țintă a armei nucleare 
cu încetarea totală a produ
cerii ei și, concomitent, să se 
lichideze toate bazele militare 
străine de pe teritorii străine, 
să se retragă toate trupele 
străine de pe aceste teritorii.

Delegația S.U.A. — a arătat 
V. A. Zorin — a obiectat și 
continuă să obiecteze cu îndă
rătnicie împotriva lichidării 
tuturor mijloacelor de trans
portare a armei nucleare și 
împotriva încetării producerii 
ei, împotriva lichidării bazelor 
militare străine de pe terito-

Ședința Comitetului 
executiv al F. M. T. D.

Din albumul
unui participant

la Festival

★★

O Doi tineri soli ei Africii.
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Adunarea 
a R.P.D.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scìnteli“, Tel. 17.60.10, Tiparul j Combinatul Poli grafic „Casa Scìnteli“.

CAPE CANAVERAL. — A- 
genția France Presse anunță

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
PAP, Ia 8 august la Palatul de 
cultură și știință din Varșo
via a început ședința Comite
tului executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat. Ședința a fost deschisă 
de președintele F.M.T.D., Pie- 
ro Pieralli.

La ședință participă repre- 

Festivalul de Ia Helsinki s-a încheiat. Ecoul nobilelor 
sale idei răsună cu putere în întreaga lume. Festivalul s-a 
înscris ca o minunată manifestare a năzuinței tinerilor din 
toate țările de a se cunoaște mai bine, de a lupta uniți pen
tru apărarea celui mai de preț bun al omenirii — pacea. 
Am ales, din albumul unui participant Ia Festival cîteva 
fotografii de la marea sărbătoare a păcii, prieteniei și tine
reții. Iată-le reproduse aici.

1
 Dansurile populare rominești au stârnit admirația și aplauzele par- 
■ ticipanfilor la Festival.

g lolznda Balaș discută prietenește cu o tînără atletă cubaneză.

rii străine, împotriva retrage
rii trupelor străine de pe a- 
ceste teritorii.

După ce a subliniat că o 
asemenea poziție a S.U.A. nu 
are nimic comun cu interesele 
unei dezarmări reale, V. A. 
Zorin a arătat că din același 
motiv au rămas nerezolvate și 
un număr de alte probleme.

Printre altele, delegația 
S.U.A. stăruie asupra inclu
derii în textul art. 4 din tra
tat a propunerii „de a se în
ceta producerea materialelor 
fisionabile pentru a fi folosite 
în arma nucleară". înfăptuirea 
unei asemenea măsuri n-ar 
face decît să creeze o iluzie 
că în domeniul dezarmării au 
fost întreprinși anumiți pași, 
în timp ce statele ar fi păs
trat toate stocurile lor de arme 
nucleare și uriașele stocuri de 
materiale fisionabile, de care 
dispun. Totodată, S.U.A. au 
explicat că ele au în vedere 
să se instituie, sub aparența 
verificării îndeplinirii obliga
ției cu privire la încetarea 
producției de materiale fisio
nabile, un control asupra în
tregii industrii atomice a sta
telor. Aceasta însă, a subliniat 
,V. A. Zorin, înseamnă control 
fără dezarmare, adică o formă 
nedisimulată de spionaj mili
tar.

V. A. Zorin a arătat, de ase
menea, că s-au ivit greutăți 
serioase cu prilejul punerii de 
acord a punctului referitor la 
înființarea unei organizații 
internaționale de dezarmare, 
care este chemată să asigure 
verificarea obligațiilor asuma
te în domeniul dezarmării. De
legația S.U.A. a refuzat inclu
derea în text a cuvîntului „în 
domeniul dezarmării“. Aceasta, 
a subliniat V. A. Zorin, se 
poate înțelege numai în sen
sul că S.U.A. vor să-și asigure 
posibilitatea de a verifica nu 
numai măsurile de dezarmare, 
ci și ceva mai mult, adică ur
măresc instituirea controlului 
fără dezarmare.

în problema termenului pri
mei etape, deși U.R.S.S. a 
mers în întâmpinarea S.U.A. 
și a acceptat prelungirea ter
menului propus de ea de la 

zentanții celor mai mari or
ganizații de tineret — mem
bre ale federației.

Comitetul executiv al FMTD 
va discuta documentele care 
vor fi prezentate la cea de-a 
6-a Adunare Mondială a 
F.M.T.D. și în special rapor
tul program și raportul con
sacrat problemelor organizato
rice.

15 luni la 2 ani, delegația 
S.U.A. insistă asupra terme
nului de 3 ani, cu nimic jus
tificat.

După ce a scos în evidență 
o serie de alte puncte care 
nu au fost puse de acord, 
,V. A. Zorin a spus că aseme
nea rezultate ale lucrărilor 
celor doi copreședinți nu pot 
fi socotite drept promițătoare 
și că această situație este un 
rezultat al faptului că măsu
rile întreprinse de guvernul 
U.R.S.S. pentru a veni în în
tâmpinarea puterilor occiden
tale nu au fost urmate de con- 
tramăsuri.

în cursul ședinței de miercuri 
reprezentanții Braziliei, Indiei 
și Etiopiei — state neangajate 
— au relevat necesitatea de 
a se ajunge cît mai grabnic 
la un acord cu privire la în
cetarea experiențelor nuclea
re. Totodată, ei au amintit o 
dată mai mult că memoran
dumul celor 8 țări neutre con
stituie singura bază pe care 
cele trei puteri nucleare tre
buie să ducă tratative.

GENEVA 8 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 8 august, 
șeful delegației U.R.S.S. la 
conferința Comitetului celor 
18 pentru dezarmare, V. A. 
Zorin, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.,' 
a oferit un dejun în cinstea 
delegațiilor Etiopiei, Braziliei 
și Nigeriei.

Dejunul s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

în-
tr.o

9

A. F. Sobrînm—Rusk
WASHINGTON 8 (Ager

pres). TASS transmite : La 8 
august, la Departamentul de 
Stat a avut loc o nouă întâl
nire a ambasadorului U.R.S.S. 
în S.U.A., A. F. Dobrînin, cu 
secretarul de stat D. Rusk. La 
întâlnire s.a continuat discu
tarea problemelor asupra că
rora s-au purtat convorbiri la 
Geneva între ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., A. 
A. Gromîko, și secretarul de 
stat al S.U.A., D. Rusk.

HEIDELBERG 8 (Agerpres). 
— TASS transmite : Răspun- 
zînd invitației generalului 
Freeman, comandantul forțe
lor armate americane din Eu
ropa, generalul de armată 
I. I. Iakubovski, comandantul 
suprem al grupului de trupe 
sovietice în R. D. Germană, a 
făcut la 8 august o vizită ofi
cială la cartierul general de 
la Heidelberg al trupelor ame
ricane.

Generalul 
soanele care îl 
fost primiți cu 
rile militare la 
neral 
salva 
semn 
tară 
imnurile de stat ale Uniunii 
Sovietice și S.U.A.

Pentru primirea generalului 
I. I. Iakubovski și a persoa
nelor care îl însoțesc a fost 
aliniată o gardă de onoare. Co-

sovietic și per- 
însoțesc au 
toate onoru- 
cartierul ge- 
S.U.A. După 

trasă în
al armatei
de artilerie
de salut, fanfara mili- 
americană a executat

al spiritului
elaborării

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
TASS transmite : Referindu-se 
recenta conferință consultativă

la 
a 

țărilor participante la Tratatul cu 
privire la Antarctica, cunoscutul 
cercetător polar sovietic Evgheni 
Tolstikov scrie în „Izvestia“ că 
trăsătura caracteristică a acestei 
conferife a constifuit-o spiritul co
laborării.

împreună cu ceilalți membri ai 
delegafiei sovietice, E. Tolstikov 
a participat la elaborarea reco
mandărilor în vederea înfăptuirii 
practice pe viitor a acestui tratat.

Succesele conferinfei, a spus 
Tolstikov, se datoresc neîndoielnic 
și faptului că la lucrările ei au 
parlicipat numeroși cunoscu|i cer
cetători ai Anfarcticei.

Lucrările conferinței, a subli
niat Tolstikov, constituie un exem
plu de modul cum se pot rezolva 
în mod pozitiv problemele inter
nationale pe baza colaborării și 
a respectării diferitelor punefe de 
vedere.

0 măsură...
WASHINGTON 8 (Agerpres). 

Politica anticubană a guvernu
lui S.U.A. și îndeosebi înce
tarea importului de zahăr Cu
ban. care pină în luna decem
brie 1960 acoperea o mare par
te din necesitățile acestei 
țări, începe să-și arate efec
tele negative în Statele Uni- 

mandantul suprem al grupu
lui de trupe sovietice în R. D. 
Germană a rostit o scurtă cu- 
vîntare în fața ofițerilor și 
soldaților americani.

întâlnirea dintre reprezen
tanții armatelor sovietică și 
americană, care au luptat 
împreună în războiul împotri
va Germaniei hitleriste, a 
stîrnit un mare interes în 
cercurile politice și ale vieții 
publice din R. F. Germană.

Dedesubturile așa-zisului
„plan occidental“

cu privire la Katanga Un act
samavolnic

na a 
care, 
occi- 

punc. 
să-l 

pună

ELISABETHVILLE 8 (Ager
pres). — Zarva în jurul așa-zisu- 
lui „plan occidental" cu privire 
la Katanga, cunoscut și sub nu
mele de „plan de convingere“ (al 
lui Chombe — N. R.), continuă. 
Este vorba de rezultatele unor 
convorbiri neoficiale, care au loc 
la Washington la sediul Depar
tamentului de Stat, între repre
zentanți ai S.U.A., Angliei și Bel
giei, în prezența unui „observa
tor" francez. Planul, care 
fost încă definitivat și 
după relatările agențiilor 
dentale, ar cuprinde 21 de 
te, este menit, chipurile, 
determine pe Chombe să 
capăt secesiunii kătangheze. E- 
sența acestui plan rezidă în a- 
ceea că se exclude folosirea 
forței. Maximul care se prevede 
în cazul cînd Chombe ar refu
za să accepte un Congo unificat 
este exercitarea de „presiuni e- 
conomice". Dar chiar și în a- 
ceasta privință există divergențe 
între participanjii la tratativele 
de la Departamentul de Stat, An
glia și Belgia opunîndu-se orică
ror măsuri cu caracter de con- 
strìngere economică. In ce pri
vește Franța, după cum se re
latează într-un comentariu cu 
caracter oficios al agenției 
France Presse, ea este în gene
ral împotriva oricărui plan în

bumerang
te. După cum transmite agen
ția Reuter, Departamentul A- 
griculturii S.U.A. a recunoscut 
la 7 august că Statele Unite 
„întîmpină mari dificultăți în 
procurarea zahărului din străi
nătate". Țările străine unde 
s-au făcut comenzi de zahăr 
după ruperea relațiilor comer
ciale cu Cuba — scrie agen
ția — nu au expediat decît 
25 la sută din cantitățile co
mandate, deși acestora li s-au 
aplicat cote preferențiale la 
tarife mai ridicate. In același 
timp — adaugă agenția — ho
tărârea Departamentului Agri
culturii de a mări suprafețele 
cultivate cu trestie de zahăr 
din S.U.A. pentru a rezolva, 
în parte, lipsa de zahăr, nu a 
adus rezultatele așteptate.

Eteclarațaa unor conducători

RIO DE JANEIRO 8 (Ager
pres). — La 7 august, miniștrii 
brazilieni ai marinei, amira
lul Pedro Paulo Suzane, și a- 
viației, generalul Renaldo Car- 
valho, au dat publicității o 
declarație în care își exprimă 
sprijinul față de poziția adop
tată de ministrul de război, 
generalul Nelson de Mello, în 
favoarea unui referendum a- 
supra instituțiilor țării. Refe- 
rindu-se la această acțiune, 
agenția France Presse subli
niază că conducătorii armatei 
braziliene sprijină în felul a- 
cesta cererea președintelui 
Braziliei, Joao Goulart, de a 
se organiza un referendum,

IALTA. — La 8 august, Mu- 
hammed Zahir Șah, regele 
Afganistanului, a făcut o vi
zită Iui Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care se află 
Ia odihnă pe litoralul sudic al 
Crimeei.

Șeful guvernului sovietic a 
oferit un dejun în cinstea 
înaltului oaspete. La dejun au 
participat persoanele care-1 
însoțesc pe rege, iar din 
partea sovietică au fost pre- 
zenți Leonid Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., și alte 
persoane oficiale.

BUDAPESTA. — După cum 
transmite agenția MTI, Ia 7 
august, Vasile Moldovan, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.P.R. la Budapesta, a ofe
rit o recepție în cinstea scrii
torilor romîni Șerban Nedel- 
cu, Dumitru Ignea și Dumitru 
Radu Popescu care vizitează 
R. P. Ungară. La recepție au 
participat Josef Darvas, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor 
Unguri, dr. Bela Kopeczl, șeful

Portul Rostok din R.D. Ger
mană se dezvoltă necontenit. 
In fotografie cargobotul de 
10.000 de fone „Dresdau“ a- 
ducînd un transport de zahăr 

din tuba.

( Agenția 
aceasta 

pe care 
de

problema katangheză.
France Presse explică 
prin interesele speciale 
le are Franța în Katanga, 
unde importă aproape întregul 
său necesar de cupru).

In realitate, „planul occiden
tal“ este de inspirație america
nă. S.U.A. caută să se erijeze în 

a Con- 
> să-și

postura de „salvatoare“ < 
go-ului și în același timp 
taie partea leului din bogățiile 
acestei țări, rezervate pînă acum 
numai monopolurilor belgiene, 
franceze și engleze. Sub pretex
tul necesității menținerii unității 
congoleze, S.U.A. l-au determi-

„Politica marii bîte

în acțiune
WASHINGTON 8 (Agerpres). 

—- După cum relatează ziarul 
„Washington Post and Times He
rald”, „Statele Unite creează fără 
prea mult zgomot o „brigadă de 
stingere a incendiilor“ în zona 
canalului Panama, care va putea 
fi folosită pentru o intervenție 
rapidă în caz de dezordini în 
America Latină'.

După cum reiese din relatările 
ziarului, în ciuda tuturor decla
rațiilor de la Washington cu 
privire la „noile metode“ ale po
liticii S.U.A. în America Latină 
cu ajutorul „Alianței pentru 
progres', cercurile guvernante 
ale Statelor Unite continuă să se 
«prijine pe vechea „politică a 
marii bîte“.

Comandantul suprem al for
țelor armate americane din bazi
nul Caraibilor, generalul locote
nent Andrew O’Meara, «crie zia
rul, este omul care răspunde de 
toate „operațiunile de litoral" 
din America Latină, pe lîngă o- 
bligația „apărării canalului Pa
nama* atribuită, de asemenea, 
trupelor «ale. Recent, continuă 
ziarul, generalul O’Meara l-a con-

înaintea alegerilor legislative 
de la 7 octombrie, cu scopul 
de a se acorda din nou puteri 
depline președintelui țării.

După cum se știe, cercurile 
reacționare din Brazilia, folo
sind criza politică creată în 
țară ca urmare a demisiei fos
tului președinte Janio Qua- 
dros, au reușit să treacă anul 
trecut prin parlament un a- 
mendament la constituție, prin 
care puterile președintelui au 
fost restrînse, o parte dintre 
ele fiind trecute în seama pri
mului ministru al țării. Dezba
terile asupra organizării refe
rendumului urmează să în
ceapă săptămâna aceasta în 
Congresul brazilian.

PHENIAN. — După cum 
transmite Agenția Coreeană 
de Știri, la 8 
diul Adunării 
preme a R.P.D. 
publicității un 
care stabilește i

I august Prezi- 
Populare Su- 

Coreene a dat 
i decret prin 
data de 8 oc

tombrie 1962 pentru alegerea 
de deputați în 
Populară Supremă 
Coreene.

ALGER. — La 8 „____
portul Alger a sosit motonava 
sovietică „Ugleuralsk“. Ea 
transportă 6 500 tone griu, pri
mul lot de alimente oferite de 
Uniunea Sovietică drept aju
tor poporului algerian. In cu- 
rînd din U.R.S.S. în Algeria 
vor fi trimise și alte alimen
te : griu, conserve de pește, 
zahăr, ulei, lapte condensat.

In portul Alger a avut loc 
ceremonia transmiterii încăr
căturii.

CAIRO. — La 6 august, la 
Alexandria s-a deschis Festi.
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nat, după cum se știe, pe Adoula 
să facă însemnate concesii lui 
Chombe, prezentînd un proiect 
de constituție care prevede crea
rea unui stat de tip federal, adi
că tocmai ceea ce a pretins din- 
totdeauna căpetenia secesioniști- 
lor katanghczi. Acesta este un 
prim rezultat al „planului occi
dental“. Un alt rezultat este că 
s-a reușit să se împiedice convo
carea Consiliului de Securitate 
pentru a examina situația din 
Congo. De altfel, pentru a da 
mai multă greutate planului lor, 
S.U.A. încearcă să-l prezinte sub 
egida O.N.U.

4 (

fi

vin« pe McNamara, ministrul de 
război al S.U.A., „că este nece
sar să i se pună la dispoziție 
forțe mobile pentru ca în caz 
de nevoie să nu trebuie să aș
tepte pînă cînd acestea vor 
aduse din S.U.A.“.

Unitățile mobile sînt deja în 
curs de formare și sînt trimise 
în zona canalului Panama. Po
trivit relatărilor ziarului „Wa
shington Post and Times Herald“, 
acestor unități li se atașează de
tașamente de aviație militară de 
transport și mijloace maritime de 
desant. Sarcina acestor detașa
mente de pedepsire este de a 
apare „după cîteva ore în orice 
loc unde se comit dezordini în 
America Latină“.

La Pentagon — «crie ziarul ,— 
«e consideră că în America Lati
nă pot izbucni oricînd noi 
„dezordini“ și că „unele armate 
latino-americane nu prezintă 
prea mari garanții“.

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Tabăra fascistă internațională 
de la Gloucestershire, organi
zată de conducătorul fasciști
lor englezi Jordan, a fost dis
trusă la 7 august.

Fermierii locali, indignați 
de refuzul autorităților engle
ze de a adopta măsuri împo
triva organizării adunărilor 
fasciste cu participarea „Fuh- 
rerului" fasciștilor americani 
Rockwell și a altor fasciști de 
peste hotare sosiți special în 
Anglia, s-au îndreptat în sea
ra zilei de 7 august spre 
bără“.

De data 
hitleriștilor au fost lipsiți de 
apărarea polițienească și unii 
din ei au fugit înspăimântați 
cînd au început să se apropie 
de tabără mari grupuri de 
țărani.

Fasciștii au încercat să-i o- 
prească pe fermieri, dar rezis- 

valul internațional al filmelor 
pentru televiziune.

La festival participă 15 țări 
printre care R.A.U., Uniunea 
Sovietică, Japonia, Ceho
slovacia, Anglia, R.D.G., Ar. 
gentina.

Televiziunea din R. P. Ro. 
mină participă cu filmele: 
„Fumatul oprit”, „Elevii în 
vacanță”, „Căldură mare”, 
„Dl. Goe”, „Izvoare ferme
cate".

NEW YORK. — In numărul 
său din 7 august ziarul „New 
York Herald Tribune” consta
tă cu amărăciune că lucră, 
rile pentru elaborarea siste
mului de sateliți secreți de 
spionaj „Midas” „s-au lovit 
de greutăți tehnice care vor 
întârzia realizarea lor”. Ge. 
neralul de aviație Bernard 
Schriever a fost nevoit să re
cunoască că pentru realizarea 
sistemului „Midas” va fi ne
voie de mai mult timp decît 
„se prevedea inițial”.

BERLIN 8 (Agerpres). — Otto 
Winzer, prim-locțiilor al ministru
lui afacerilor externe al R.D.G., a 
adresat lui Schroeder, ministrul 
afacerilor externe al R.F.G., o 
scrisoare în legătură cu provocă
rile organelor de frontieră vest- 
germane împotriva personalului 
feroviar al R.D.G., care deser
vește trenul care circula pe linia 
dintre Berlinul occidental și Aus
tria. Reținerea abuzivă a perso
nalului trenului este calificată d® 
O. Winzer drept un act de sa
mavolnicie, care contravine drep
tului internațional.

Dacă, pină în 8 august, guver
nul nu va da garanții că aseme
nea acțiuni nu se vor mai repeta, 
trenul nu va mai circula pe teri
toriul Germaniei occidentale. în
treaga 
rovine 
liniază

răspundere pentru aceasta 
guvernului R.F.G., se sub- 
în scrisoare.

tarile neutre
BONN 8 (Agerpres). — Cercu

rile guvernante ale R. F. Ger
mane, care se pronunță împotri
va încheierii tratatului de pace 
german, se străduiesc, de aseme
nea, să împiedice semnarea tra
tatului de pace cu R. D. Ger
mană. In numărul din 7 au
gust al buletinului de presă 
„Deutschland Union-Dienst”, Ma- 
jonica, deputat în bundestag din 
partea Uniunii creștin-democrate, 
proferează amenințări directe 
la adresa statelor neangajate 
care sînt dispuse să semneze 
tratatul de pace cu R. D. Ger
mană, Afirmînd în mod fățarnic 
că guvernul R. F. Germane n-ar 
fi legat niciodată ajutorul eco
nomic acordat altor țări de con
diții politice, Majonica a ame
nințat fără echivoc cu sistarea 
ajutorului acordat statelor nean
gajate care vor semna tratatul 
de pace cu R. D. Germană,

tența lor a fost repede înfrîn- 
tă. Fermierii au dărimat cor
turile și au smuls drapelul cu 
zvastică care de cîteva zile 
flutura deasupra taberei.

După cum rezultă din rela
tările presei engleze „vizita“ 
lui Rockwell în Anglia înce
pe să se transforme într-un 
mare scandal politic. Majori
tatea ziarelor își pun întreba
rea cum acest fascist ameri
can și alții de teapa lui au 
putut pătrunde nestingheriți 
în Anglia în pofida interdic
ției autorităților. Deputatul 
laburist Norman Dods, care 
cerînd guvernului expulzarea 
lui Rockwell, a declarat că 
„este dezgustat“ de atitudi
nea autorităților. Împotriva în
găduinței autorităților față de 
fasciști s-au pronunțat de a- 
semenea deputății laburiști 
Barnet Janner, Alice Bacon și 
Fenner Brockway.

că o rachetă ,.Polaris” de un 
tip nou care a fost lansată 
la 7 august la Cape Canave
ral nu și-a atins ținta din cau
za proastei funcționări a ce
lei de-a doua trepte. Racheta 
a căzut in ocean la cîteva sute 
de kilometri distanță de punc
tul stabilit.

ACCRA. — Peste 100 000 de 
locuitori ai Accrei au întîmpi- 
nat cu entuziasm pe președin. 
tele Republicii Ghana, Kwame 
Nkrumah, care s-a reîntors în 
capitală din orașul Tamale din 
nordul țării, unde s-a odihnit 
după atentatul nereușit comis 
împotriva sa de un grup de 
complotiști.

Populația Accrei și-a expri. 
mat indignarea față țle acțiu
nea complotiștilor și a cerut 
pedepsirea lor aspră.

TOKIO. — Potrivit cifrelor 
date publicității la 8 august 
de Consiliul municipal din 
Tokio, populația capitalei Ja
poniei a fost în iulie a.c. de 
10 168 958 oameni.


