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m vizitat platoul 
de montaj al Uzi- 
neloP de utilaj pe
trolier din Ploiești 
ziua, dar și noap
tea. De mărimea 
unui stadion mo- 

(noaptea fiind. luminatdern (noaptea fiind luminat 
după același sistem), platoul de 
montaj, cu turlele metalice ri
dicate în picioare, cu platfor
mele și bancurile de probă pe 
care se încearcă agregatele îna
inte de a lua drumul șantierelor 
petroliere, amintește în același 
timp de spațiile vaste ale aero
porturilor și de echipajele de 
bord ce se pregătesc să porneas
că în cursă. De spațiu e nevoie, 
căci turlele metalice ale instala
țiilor de foraj ating, unele, pînă 
la 63 de metri în înălțime. Cele 
mai multe sînt rabatabile, se 
montează la sol și apoi sînt ri
dicate în picioare utilizîndu-se 
puterea propriilor motoare cu 
care mai tîrziu se va fora. Ope
rațiile de probare ale diferitelor 
agregate și subansamble cer mi
nuție și spirit de răspundere. De 
regulă totul este așa cum tre
buie să fie. Și, ca de regulă, o 
confirmare în plus t zîmbetul 
larg al oamenilor de pe platfor
mele de montaj.

In acest timp, alături, în bi
roul recepționerilor se centrali
zează rezultatele probelor, se'co- 
ihunică prin telefon cu secțiile 
productive șl cu magaziile pen
tru completarea seturilor de pie
se de schimb și scule ce vor 
însoți instalațiile în șantierele de 
foraj; delegații Ministerului Pe
trolului și Chimiei și cei ai 
„Ma.șinexport“-ului semnează, a- 
lături de șeful serviciului control 
tehnic de calitate din uzină, re
zultatul probelor; montorii și 
maiștrii ce vor însoți instalațiile 
destinate exportului se pregătesc 
de plecare.

Pe platoul de montaj se lu
crează fără încetare, ziua și noap
tea...

Șeful serviciului proiectări ezi
tă o clipă. A fost un ideal... și 
continuă să fie un ideal. In anii 
din urmă — în anii șesenalului 
— au fost asimilate 7 tipuri de 
instalații de foraj, 4 de turbine 
(tot pentru foraj), 5 tipuri de 
instalații de prevenire a erupții
lor cu acționare hidraulică și 
mecanică, mai multe tipuri de 
pompe de mare putere și de a-

i s-a adus la cunoștință că ulti
ma probă și cea mai dificilă a 
fost trecută cu bine de instala
ție.

— 4 DH 315 e ultima insta
lație în ordine cronologică pro
iectată și realizată în uzină, ulti
ma noastră realizare importantă...

In afară de instalația prototip, 
care a fost omologată, și pe care 
am văzut-o în fotografie (am a-

Participind cu entuziasm Ia înfăptuirea sarci
nilor trasate de partid, întregul colectiv al Uzi
nelor „1 Mai“ Ploiești înscrie rezultate deose
bite în muncă. Pe primele 7 luni ale anului au 
fost obținute următoarele realizări :

• Producția globală 101,4
• Producția marfă 100.8

in această perioadă au fost produse peste plan, 
între altele, 2 pompe de noroi, 150 sape de fo
raj cu role, 100 capete de carotiere, mai multe 
tone de piese de schimb. Constructorii ploieș- 
teni s-au angajat să-și sporească eforturile în 
întrecerea desfășurată în cinstea aniversării eli
berării patriei.

Instalații moderne. 
Instalații modernizate

— In momentul de față, ne 
spune șeful serviciului proiectări, 
inginerul Emilian Uleea, fabri
căm o gamă completă de insta
lații de foraj, de la adîncimi de 
1 200 pînă la 6 000 de metri.

— Pentru o uzină ca a dum
neavoastră acesta e, desigur, un 
ideal...

gregate de cimentare, 21 de tipo- 
dimensiurii de sape de foraj etc. 
Dar, pe de o parte, limita de a- 
dîncime atinsă pînă în prezent 
nu e și ultima : se va merge și 
mai departe. Apoi instalațiile și 
agregatele construite cu cîțiva 
ani în urmă urmează să fie mo
dernizate prin reproiectarea lor 
în parte sau în întregime; tre
buie aliniate din mers la nive
lul tehnicii actuale. Aceste îm
bunătățiri au de altfel loc în mod 
curent. Un exemplu : instalația 
4 LD 150, asimilată tn. produc
ția de serie în 1959, a cunoscut 
pînă acum patru variante sub
stanțial diferite.

Alături de sulurile de hîrtie 
de calc aflate pe biroul ingine
rului Petre Rață, șeful unuia din 
atelierele de proiectare din uzi
nă, am Văzut și cîteva fotografii. 
Una mi-a atras în mod deose
bit atenția. „Omologarea insta
lației 4 D.H. 315“. Pe fundal, 
turla de 63 de metri; în jur, a- 
gregate de tot felul, autocami
oane, tractoare puternice de 
schelă. In prim plan, un grup de 
oameni: comisia de omologare 
a instalației formată din specia
liști din uzină și reprezentanți 
ai beneficiarului. Instantaneul, 
ni se spune, a fost luat de un a- 
mator în momentul cînd comisiei

vut apoi prilejul s-o vedem și 
la lucru, la Tinosu, în apropie
rea Ploieștilor), nu de mult mi 
fost terminate probele la al doi
lea tip 4 DH 315. 4 DH-ul nos
tru, ne spune în continuare 
tînărul inginer — poate fi com
parat ca nivel tehnic cu insta
lațiile similare de pe piața mon
dială. In unele cazuri, parametrii 
tehnici și constructivi ai instala
țiilor românești sînt superiori in
stalațiilor străine asemănătoare. 
3 DH 200, instalația care a pre
cedat-o pe aceasta, a luat meda
lia de aur la Tîrgul internațional 
de la Leipzig. Dar interlocutorul, 
nostru — și nu numai el, între
gul colectiv al uzinei — știe că 
succesele obligă.

Înaltul nivel tehnic al produ
selor, îmbunătățirea în continua
re a parametrilor tehnici și con
structivi sînt obiective principa
le. Probleme de producție din
tre cele mai obișnuite se inter
ferează cu altele nu îndeajuns 
exploatate științific. Dar să arun
căm o privire și peste lista co
laboratorilor științifici ai uzinei. 
In momentul de față se colabo
rează cu Institutul politehnic din 
Timișoara (în vederea asimilării 
unor noi tipuri de turbine de 
foraj); cu Institutul politehnic 
din Cluj (determinarea uzurei

roților dințate cu ajutorul izo
topilor radioactivi); cu Institu
tul de cercetări metalurgice 
(studiul oțelurilor rezistente la 
temperaturi joase)... și lista poa
te fi continuată.

Înnoirile, chiar și cele mai ra
dicale, după părerea generală, 
sînt însușite într-un timp relativ 
scurt, sînt înțelese așa cum tre
buie. Ceea ce este foarte mult. 
E o dovadă în plus a maturiză
rii colectivului de aici. E în ace
lași timp o dovadă a tradiției în
delungate existente în acest do
meniu. (In acest dialog înțeles 
perfect de miile de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai uzinei se 
fac adesea simțite și unele aso- 
nanțe din afară. E vorba de 
menținerea unor STAS-uri vechi 
— mai bine zis, care nu țin pa
sul cu modernizările de ansam
blu — pentru o parte din mate
rialele și sculele de foraj. Așa e, 
de exemplu, cazul pistoanelor și 
supapelor de la pompele de no
roi și a unor tipuri de sape de 
foraj). Organizațiile U.T.C. din 
uzină și-au făcut o datorie de 
onoare din îndrumarea și spriji
nirea tineretului în însușirea noi
lor procese tehnologice, în asimi
larea organică și stăpînirea teh
nicii moderne.

Semnificația 
unei fotografii

Stelarii Teodorescu s-a născut 
într-un sat de lingă Ploiești, Se- 
ciu, veche localitate petrolieră. 
E la a doua sau a treia generație 
de petroliști. (Ca el mai sînt și

GHEORGHE BACIU

(Continuare in pag. a III-a)
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4 DH-315, la lucru

A FI MODERN în pagina 2 :

Rețeaua școlilor teh
nice de personal teh
nic și a școlilor tehni

ce de maiștri

Firul tradiționalei întreceri ar
tistice care se desfășoară la Ma
maia în fiecare vară este com
pletat în acest an cu ediția a 3-a 
a concursului și festivalului de 
muzică ușoară românească.

Concertul inaugural care va 
avea loo astă seară a fost prece
dat de obișnuita febrilitate a 
pregătirilor. Numărul impresio
nant de repetiții, imprimări, cău
tări înfrigurate ale unor soluții re
gizorale și scenografice, cît mai 
interesante, atestă grija cu care a 
fost pregătit festivalul. Cele din
ții elemente care te introduc în 
lumea festivalului sînt nenumă
ratele afișe care au inundat pa
nourile de pe întregul litoral. 
De bunele tradiții ale festivalu
lui țin și prezența în cadrul ace
stuia a unui concert din succesele 
mai vechi ale muzicii ușoare ro
mânești (prilej de verificare a 
durabilității rezultatelor festi
valurilor anterioare), dubla inter
pretare în care se prezintă fie
care melodie, punerea la dispo
ziția publicului a discurilor și al
bumelor cu melodiile festivalului 
chiar în . timpul desfășurării a- 
cestuia etc. Pe linia noutăților, 
se cere amintit mai întîi marele 
număr de debuturi: compozitorii 
Petre Mihăescu, Ion Stavăr, Radu 
Zaharescu și alții, interpreții Anca 
Agemolu, Cristian Popescu, Ale
xandru lula, Ionel Miron, Horia 
Moculescu etc. Nouă este și parti
ciparea unui număr sporit de 
orchestre. Pe lingă orchestra 
Electrecord și cea a Radiotelevi- 
ziunii, veterane ale festivalului, 
anul acesta participă cîteva for
mații orchestrale mici: orchestra 
Horia Moculescu, Septetul „Ti
nerii“, formația de jazz condusă 
de Jancst Korosi, cvartetul „Ma
maia“. Una dintre cele mai im
portante noutăți este apariția în 
palmaresul festivalului a unor 
premii noi oferite de O.N.T. Car- 
pați și U.C.F.S.

C.C. al U.T.C. va acorda, de 
asemenea, un premiu subliniind 
astfel caracterul tineresc al festi
valului, nevoia de cintece vesele, 
optimiste, melodii de excursii și 
sport pe care le îndrăgește atît 
de mult tineretul. Cititorii zia
rului nostru au luat cunoștință 
acum cîteva zile din interviul 
luat maestrului emerit al artei 
Gherase Dendrino, președintele 
juriului, de conținutul și amănun
tele organizatorice ale festivalu
lui. Cîteva cifre pot fi însă grăi
toare: cele 27 de melodii ale 
concursului sînt create de 18 
compozitori. La festival participă 
6 orchestre, 21 de soliști. Cereri
le de bilete au întrecut de 5 ori 
numărul locurilor la cele patru 
concerte. Sugerăm de aceea orga
nizatorilor, să mediteze la posi- 

i bilitatea repetării unora dintre 
concerte pentru a da astfel sa
tisfacție măcar unei părți a nu
meroșilor amatori de muzică u- 
șoară.

GEORGE MIHĂESCU 

SEBASTIAN COSTIN

- -1

La G.A.S. Baia, regiunea Dobrogea, arăturile se desfășoară lntr-un ritm intens. Mai mult de 
jumătate din miriște a Îmbrăcat 'haina ogorului de vară.

Foto : AGERPRBS

iscuția deschisă de
„Scinteia 
lui“ este 
înscrisă
„modernității“ — una dintre 
preocupările cele mai moderne 
fiind acea de a fi modern, adică 

în consonanță cu esența epocii în care trăim. 
Aș fi rău înțeles dacă această afirmație ar fi 
socotită ca un joc de cuvinte. Mai mult decît 
în oricare altă epocă istorică, astăzi, un nu
măr din de în ce mai mare de oameni încear
că acut sentimentul că ne aflăm într-o pre
facere continuă, că progresul omenirii este în 
accelerație accentuată, că nu putem deci sta 
pe loc, că nu putem fi aceiași ca acum un 
veac, și nici chiar ca acum un deceniu. Sen
timentul acesta îl putem observa în toată lu
mea contemporană. Imensa revoluție tehnico- 
științifică, despre care nu poate să nu ia cu- 

_ noștință fiecare, datorită dezvoltării actuale 
a civilizației umane și a mijloacelor de co
municație, face ca pretutindeni — așa cum o 
arată o parcurgere cît de superficială a 
blicațiilor care ne vin de peste hotare — 
meni de cele mai diverse categorii, să 
preocupați de definirea modernității.

La noi, într-o țară socialistă, această pro
blemă este firesc să fie abordată, numai ți- 
nînd seama de complexitatea țelurilor pe 
care le urmărim, de multitudinea de proble
me legate de făurirea unui OM NOU, într-o 
orînduire din care exploatarea o fost radical 
și definitiv înlăturată.

A spune că setea de cunoaștere este o tră
sătură a modernității este încă prea puțin. 
Tînărul scriitor care face afirmația citată,

tineretu- 
ea însăși 
pe linia 

;« _

Prof. univ. 
Marcel Breazu

pu- 
oa- 
fie

lapornește el însuși tocmai de 
Ulisse... A avea pasiune pentru 
meseria pe care o îndeplinești 
— cum spune entuziast, un tînăr 

matematician, — este îndeobște recomanda
bil, dar această pasiune era necesară totdeau
na, nu numai astăzi, dacă voiai să realizezi 
lucruri importante în meseria aleasă. A te 
îmbrăca și a dansa nu ca „pe vremea bunicii“, 
ci așa cum, păstrînd decența, ne îngăduie mo
ravurile zilelor noastre — face parte fără în
doială dintre trăsăturile aceluia ce nu rămîne 
nici din punctul de vedere al înfățișării sale 
exterioare, în urma vremii lui — dar a ne 
opri aici pentru a caracteriza modernitatea, 
înseamnă a minimaliza această foarte tulbu
rătoare întrebare. Atunci ?

Pentru a putea înțelege ce înseamnă a fi 
modern astăzi și aici, la noi trebuie să încer
căm să vedem prin ce se caracterizează în 
esență epoca și orînduirea noastră, pe melea
gurile pe care trăim. Răspunsul nu poate fi 
dat în cîteva rînduri de ziar și el nu poate 
fi epuizat de către un singur om. Dar, împre
ună, am putea încerca să jalonăm începutul 
de drum pe care trebuie găsit un răspuns, 
gindit cu seriozitate.

Poate că ar fi util să ne întrebăm întîi, 
ce se opune modernității epocii noastre, să 
vedem ce trebuie să înlăturăm din cale, pen
tru a putea porni mai departe. De la început, 
răsare răspunsul: tot ceea ce a fost gene
rat de orînduirile străine totalmente de esen
ța. aceleia pe care o făurim. Care sînt aceste 
trăsături umane străine modernității noas-

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Și antrenorul
a căzut la ♦ ♦♦
maturitate!

cuprinde un sentiment

UN „DE CE?“ CARE OBLIGĂ'A1

SUBIECTUL: în ce măsură actuala practică a studenților anului IV este folositoare 
pentru alcătuirea proiectelor din anul de studii următor ?

LOCUL: Fabrica de mașini-unelte și agre gate București, unde fac practică 50 de stu
denți ai institutelor politehnice din București și Iași.

INTERLOCUTORII: șef de lucrări TABĂ RĂ VICTOR, asistent SANDU ION de la In
stitutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, asistent COZMÎNCĂ MIRCEA de la Insti
tutul politehnic din Iași, IACOBESCU ION, inginer Ia Fabrica de mașini-unelte și agre
gate, FINȚESCU ELENA și MIHĂILESCU ȘERBAN, studenți ai secției „mașini-unelte“ 
a Facultății de tehnologia construcțiilor de mașini București, PAVLI CONSTANTIN și 
DELESCU RĂZVAN, studenți ai secției „teh nologia construcțiilor de mașini“ a Facultății 
de mecanică Iași.

REPORTER: ION TRONAC.

— Pentru proiectul de an la disciplina „hi
draulica mașinilor-unelte“ li s-a dat studen
ților să urmărească pe perioada prac
ticii, în mod deosebit, pompe, serta
re, distribuitoare, drosele și supape, elemen
te componente ale instalațiilor hidraulice, 
asemănătoare cu cele pe care le vor proiecta 
în facultate. Calculînd acum astfel de ele
mente, studenții iau cunoștință în biroul de 
proiectare cu modul practic de calcul folosit 
în uzină, se familiarizează cu aspectul eco
nomic al proiectării. Apoi, în sectoarele de 
prelucrare, studenții văd aceste elemente și 
chiar mașina agregat, realizate. Totodată, ur
măresc pe parcurs modul în care sînt execu-

tate. în. final la sectorul montaj, au prilejul 
să verifice și exactitatea calculului făcut 
(Sandu Ion).

Același lucru și pentru proiectul de la 
„tehnologia construcțiilor de mașini“. Ne-am 
ales 2—3 repere pe care le urmărim din faza 
proiectării tehnologice pînă în secțiile pre
lucrătoare. Avem de studiat în primul rînd 
înșiruirea operațiilor și caracteristicilor teh
nice de lucru ale mașinilor, pe cît e posibil 
cu simț critic, pentru a sesiza corelația din
tre procesul tehnologic și posibilităților ma
șinilor. în schimb, specificul înzestrării teh
nice a uzinei nu ne permite studii în vederea 
celui de al treilea proiect din anul y, cel de

prese,, așa că... n-avem ce învăța ! (Fințescu 
Elena).

Am cunoscut pînă acum felul în care este 
organizat studiul studenților bucureșteni. 
Să vedem însă cum au procedat și ieșenii...

— La începutul practicii a fost aici, ca în
drumător, un tovarăș asistent de la. catedra 
de tehnologia construcțiilor de mașini. Fie
care dintre noi, a primit tema viitorului pro
iect de an: un reper care să corespundă 
unui număr cît mai complex de operații. 
De pildă, mie mi s-a dat să proiectez axul 
principal de la cutia de avansuri a strungului 
S.C.-1250. Proiectele nu vor fi, însă simple 
copii ale celor întocmite de inginerii uzinei, 
ci vor trebui să propună soluții noi, alte 
înșiruiri ale operațiilor.

Pentru proiectul de „hidraulică“ n-am pri
mit indicații să studiem ceva în mod deose
bit, aparte. (Pavli Constantin).

Așadar Bucureștiul și lașul au procedat 
diferit. Cum este mai bine ?

— Cred că trebuie urmat exemplul Bucu- 
reștiului, în sensul că este necesară orien
tarea studenților spre studierea unor anumi
te repere, asemănătoare celor pe care le vor 
avea ca temă de proiect. în acest fel li se 
solicită și li se formează mai devreme șl mal

complex studenților simțul informării, gln- 
direa economică. (Cozmîncă Mir cea).

— Pe de altă parte, mă gîndesc că e mai 
bine din punct de vedere pedagogic să se 
procedeze cum a făcut Politehnica bucureș- 
teană lăsînd studentului libertatea de a alege 
2—3 repere, urmînd ca proiectul să aibă ca 
temă unul din ele, decît să i se indice de 
la început, tema viitorului proiect de 
an. De ce spun aceasta ? Pentru că indicarea 
exactă a temei unilateralizează exclusiv pre
ocupările de studiu și interesul pentru prac
tică. (Iacobescu Ion).

— în schimb, aș sublinia faptul că în a- 
tenția Institutului politehnic din lași a stat 
șl orientarea în vederea proiectului de „pre
se“. 10 dintre noi au vizitat secția forjă a 
Uzinelor „23 August“ iar o parte dintre a- 
ceștia âu fost și la „Autobuzul“ sau „Se
mănătoarea“, culegînd date despre cele mai 
importante prese. (Delescu Răzvan).

Informîndu-ne mai îndeaproape asupra 
acestui aspect am aflat însă că, de fapt, este 
vorba de un, studiu în vederea... proiectului 
de diplomă. Cei 10 studenți care au vizitat 
întreprinderile amintite vor avea de susținut 
la proiectul de diplomă teme legate de dis-

Te 
de mîndrie cînd vezi în aceste 
zile o animație deosebită la 
porțile facultăților. Sînt tinerii 
care se pregătesc să ocupe 
locurile în amfiteatrele și la
boratoarele facultăților, sînt in
ginerii, profesorii, savanții de 
mîine.

Sînt 
lipsesc, 
drum și privesc din urmă spre 
colegii lor dintr-a Xl-a. Sînt 
oare singurii vinovați și răs
punzători de aceasta ?

Cu numai un an în urmă, în 
orașul Tr. Măgurele, eleva Cor
nelia Cula era bine cunoscută. 
Se număra printre elevele emi
nente ale școlii medii unde 
urma cursurile clasei a X-a. 
Cornelia era și o sportivă desă- 
vîrșită, o deosebit de talentată 
handbalistă, voleibalistă și bas- 
chetbalistă.

în vara anului 1964, în viața 
tinerei sportive din Tr. Măgu
rele a intervenit un eveniment 
deosebit. Factorul poștal i-a a- 
dus o scrisoare din București, 
îi scria antrenorul echipei de 
handbal al clubului Dinamo, 
Iile Alexandru. O văzuse ju- 
cînd și cu ochiul experimentat 
i-a întrevăzut talentul său ex-

însă și tineri care 
care au rămas pe

cepțional. Părinții nu au fost de 
acord. Dar alte scrisori au so
sit de la alți adresanți. 
Și după multe discuții în fami
lie, Cornelia Cula a părăsit o- 
rașul natal, colegii de școală și 
de echipă și a răspuns invitați
ei antrenorului Clubului Rapid, 
Fr. Spier. Venită la București, 
Cornelia 
în prima 
maestrele 
Maria
Botan, Elena Hedeșiu, a deve
nit repede membră a lotului 
reprezentativ ’ " ■ — ■
este vorba 
talent
rat cu multă grijă, supra
vegheat și în activitatea sa în 
afara stadionului. Cum au răs
puns Clubul Rapid, antrenorul 
Spier acestei cerințe ? Cornelia 
Cula a fost repartizată la un 
cămin, i s-au dat bonuri de masă 
la Căminul C.F.R. și a fost în
scrisă în clasa a Xl-a a Școlii 
medii Mihai Viteazu. Antreno
rul era mulțumit de evoluția 
elevei sale, ÎI satisfăceau pro-

a și fost promovată 
formație, alături de 

emerite ale sportului 
Constantinescu, Ana

de tineret. Deci 
de un autentic 

care trebuie înconju- 
cu multă grijă,

PETRE CONSTANTIN

(Continuare în pag. a III-a)

TELEGRAMA

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Excelenței Sale 
Domnul CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române 

București
Am primit cu plăcere mesajul prin care ați binevoit să-mi 

adresați în numele Dumneavoastră, al Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Române și al poporului român amabile felici
tări și bune sentimente cu ocazia celei de a XIII-a aniversări a 
revoluției din iulie.

Adfesîndu-vă Dumneavoastră, precum și Consiliului de Stat 
și poporului român cele mai vii mulțumiri, urez ca relațiile prie
tenești care unesc cele două țări să se dezvolte necontenit în in
teresul popoarelor noastre și al apărării păcii mondiale. împre
ună cu sincerele mele omagii vă transmit cele mai bune urări 
de sănătate și de fericire și urez poporului român măreție și 
bunăstare.

GAMAL ABDEL NASSER



REȚEAUA ȘCOLILOR TEHNICE DE PERSONAL TEHNIC
Șl A ȘCOLILOR TEHNICE DE MAIȘTRI

CONCURSUL DE ADMITERE LA ȘCOLILE TEHNICE DE 
PERSONAL TEHNIC, în care se primesc absolvenți ai școlii 
medii de cultură generală, se va ține între 24—30 septembrie 
1965. ------------ *

înscrierile pentru concurs se fac între 1—23 septembrie 
1965.

CONCURSUL DE ADMITERE LA ȘCOLILE TEHNICE DE 
MAIȘTRI se va ține între 1—10 septembrie 1965.

înscrierile pentru concurs la aceste școli se fac între 15—31 
august 1965.

Informații referitoare la condițiile de admitere pot fi ob
ținute direct de la școli.

REGIUNEA

— Ministerul Economiei 
Forestiere: Școala teh
nică de personal tehnic, 
Curtea de Argeș, B-dul Re
publicii nr. 211 Școala teh
nică de personal tehnic, 
Rimnicu-Vîlcea, str. V. I. 
Lenin nr. 311; Școala teh
nică de maiștri, Curtea de 
Argeș, B-dul Republicii nr. 
21; Școala tehnică de mai
ștri, Rimnicu-Vîlcea, str. 
V. I. Lenin nr. 311.

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini : 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Cîmpulung, str. Ne- 
gru-Vodă nr. 13i Școala 
tehnică de maiștri, Colibași- 
Ștefănești; Școala tehnică 
de maiștri, Cîmpulung, str. 
Ncgru-Vodă nr. 131.

— Sfatul populat regio
nal : Școala tehnică de per
sonal tehnic. Pitești, str. 
Violetelor nr. 17 ; Școala 
tehnică sanitară, Pitești, 
str. Exercițiului nr. 225 -, 
Școala tehnică de maiștri, 
Pitești, str. Violetelor ir. 
17; Școala tehnică sanitară, 
Rîmnicu-Vllcea, str. Gene
ral Praporgescu nr. 36.

REGIUNEA

— Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei : 
Școala tehnică de maiștri, 
Piatra NCamt ; Școala teh
nică de personal tehnic, o- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej ; 
Școala tehnică de maiștri, 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej ; 
Școala tehnică de maiștri, 
Bacău, str. Mărășești nr. 
250.

— Ministerul Economiei 
Forestiere : Școala tehnică 
de personal tehnic, Piatra 
Neamț, str. Ștefan cel Ma
re nr. 29 ; Școala tehnică 
de maiștri, Piatra Neamț, 
str. Ștefan cel Mare nr. 29.

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor : Școala teh
nică de maiștri. Roman.

— Ministerul Comerțului 
Interior : Școala tehnică de 
personal tehnic, Bacău, str. 
Cuza-Vodă nr. 1.

— Sfatul popular regio

nal : Școala tehnică sanita
ră, Bacău, str. Grivița Ro 
șie nr. 25 (cu secție în ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej) ; 
Școala tehnică sanitară, 
Roman, str. Soldat Porojan 
nr. 5 ; Școala tehnică de 
maiștri, Bacău, str. Eliberă
rii nr. 18.

REGIUNEA

— Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor : 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Timișoara, str. 23 
August nr. 2 ; Școala tehni
că de maiștri, Timișoara, 
str. Gării nr. 2.

— Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei : 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Timișoara, str. Pe- 
neș Curcanul nr. 5.

— Ministerul Industriei 
Ușoare : Școala tehnică de 
personal tehnic, Timișoara, 
Piața Muncii nr. 2 ; Școala 
tehnică de maiștri, Timișoa
ra, Piața Muncii nr. 2.

— Ministerul Economiei 
Forestiere : Școala tehnică 
de personal tehnic, Timi
șoara (Pădurea Verde) ; 
Școala tehnică de maiștri, 
Arad, str. Karl Marx nr. 
29—31 ; Școala tehnică de 
maiștri, Caransebeș ; Școa
la tehnică de maiștri, Ti
mișoara (Pădurea Verde).

— Comitetul de Stat al 
Apelor ; Școala tehnică de 
personal tehnic, Arad, str. 
N. Grigorescu nr. 8—10 ; 
Școala tehnică de maiștri, 
Arad, str. N. Grigorescu 
nr. 8—10.

— Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice : Școala 
tehnică de maiștri, Anina.

— Ministerul Finanțelor : 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Timișoara, str. Si- 
mion Bărnuțiu nr. 9.

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini : 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Reșița, Piața Lenin 
nr. 1 i Școala tehnică de 
personal tehnic, Timișoara, 
Piața Huniade nr. 3 ; Școa
la tehnică de personal teh
nic, Arad, Uzina de vagoa
ne ; Școala tehnică de mai
ștri, Reșița, Piața Lenin nr. 
1 ; Școala tehnică de mai
ștri, Timișoara, Piața Huni
ade nr. 3 ; Școala tehnică 
de maiștri, Arad, Uzina de 
vagoane.

— Ministerul Comerțului 
Interior ; Școala tehnică de 
personal tehnic, Arad, Piața 
George Enescu nr. 2.

— Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale ; Școa
la tehnică sanitară, Arad, 
B-dul Republicii nr. 77.

— Sfatul popular regio
nal : Școala tehnică de mai
ștri, Timișoara, B-dul Tine
reții nr. 11.

REGIUNEA

Brasov
— Ministerul Transportu

rilor și Telecomunicațiilor : 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Brașov, str. Carierei 
nr. 18 , Școala tehnică de 
maiștri, Brașov, Șoseaua 
Hărmanului nr. 19 ; Școala 
tehnică de maiștri, Brașov, 
str. Carierei nr. 18.

— Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei : Școa
la tehnică de personal teh
nic, Copșa Mică ; Școala 
tehnică de personal tehnic, 
Făgăraș ; Școala tehnică de 
personal tehnic, orașul 
Victoria ; Școala tehnică de 
maiștri, Mediaș ; Școala 
tehnică de maiștri, Copșa 
Mică ; Școala tehnică de 
maiștri, Făgăraș ; Școala 
tehnică de maiștri, orașul 
Victoria.

— Ministerul Industriei 
Ușoare : Școala tehnică du 
personal tehnic, Sibiu, str. 
Dealului nr. 2—4 ; Școa’a 
tehnică de maiștri, Cisnă- 
die, str. Proletarilor nr. 16; 
Școala tehnică de maiștri, 
Sibiu, str. Dea’ului nr. 2.

— Ministerul Economiei 
Forestiere : Școala tehnică 
de personal tehnic, Codice, 
str. Laterală nr. 60 ; Școa
la tehnică de maiștri, Blaj, 
str. dr. Petru Groza nr. 
25 ; Școala tehnică de mai
ștri, Codlea str. Laterală 
nr. 60 ; Școala tehnică de 
maiștri, Sibiu, str. Avram 
Iancu nr; 13.

— Ministerul Industrie! 
Construcțiilor : Școala teh
nică de personal tehnic, Si
biu, str. Pedagogilor nr. 5; 
Școala tehnică de maiștri, 
Săcele, B-dul 8 Mai nr. 17.

— Consiliului Superior al 
Agriculturii ; Școala teh
nică de personal tehnic, 
Sibiu, str. Banatului nr. 2; 
Școala tehnică de maiștri, 
Sibiu, str. Banatului nr. 2.

— Ministerul Finanțelor : 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Brașov, str. Lurtgă 
nr. 198. •

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini : 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Brașov, str. Poene* 
lor nr. 5 ; JBcoala tehnică 
de persomV tehnic, Sibiu, 
str. Fr. Engels nr. 1; Școa
la tehnică de Dersona! teh
nic Brașov, st-, Karl Marx 
nr. 48 ; Școala tehnică de 
maiștri, Brașov, str. Poene- 
lor nr. 5 ; Școala tehnică 
de maiștri, Brașov, str. 
Karl Marx nr. 48 ; Școala 
tehnică de maiștri, Sibiu, 
str. Fr. Engels nr. 1.

— Ministerul Sănătății Și 
Prevederilor Sociale . Școa
la tehnică sanitară, Sibiu, 
str. Dealului nr. 4 ; Școala 
tehnică sanita-ă, Brașov, 
str. Maiakovski nr. 19.

— Sfatul popular regio
nal : Școala tehnică de mai
ștri, Sibiu, str. Dr. Rațiu 
nr. 7—9.

ORAȘUL

— Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor : 
Școala tehnică de personal 
tehnic, București, Calea 
Grivițgl nr. 343 ; Școala 
tehnică de telecomunicații, 
București, Calea Victoriei 
nr. 12 ; Școala tehnică de 
personal tehnic, București, 
str. Voiniceni nr. 29 ; Școa
la tehnică de maiștri, Bucu
rești, Calea Grivitei nr. 
343; Școala tehnică de mai
ștri, București, str. Voini
ceni nr. 27.

— Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei : 
Școala tehnică de personal 
tehnic, București, str. Sna- 
gov nr. 26 ; Școala tehnică 
de maiștri, București, str, 
Snagov nr. 26.

— Ministerul Industrie' 
Ușoare : Școala tehnică de 
personal tehnic. București, 
str. Poet Cerna nr. 1 ; Școa
la tehnică de maiștri, Bucu
rești, str. Poet Cerna nr. 1.

— Ministerul Tnvătămtn- 
tului: Școala tehnică de 
personal tehnic, (stenodacti
lografie), București, B-dul 
Lacul Tei nr. 63.

— Ministerul Economiei 
Forestiere: Școala tehnică
de maiștri, București, str. 
Elev Ștefănescu nr. 9.

— Comitetul de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare: Școala teh
nică de personal tehnic, 
București, str. Occidentului 
nr. 10—14.

— Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugă
rești: Școala tehnică de
personal tehnic, București, 
str. Economu Cezărescu nr. 
47.

— Comitetul Geologic: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, București, str. Jus
tiției nr. 55.

— Ministerul Minelor șl 
Energiei Electrice: Școala 
tehnică de personal tehnic, 
București, str. Gh. Șincai 
nr. 8—10. Școala tehnică de 
maiștri, București, str. Gh. 
Șincai nr. 8—10,

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor: Școala teh
nică de personal tehnic, 
București, șos. Mihai Bravu 
nr. 428; Școala tehnică de 
maiștri, București, șos. Mi
hai Biavu nr. 428; Școala 
tehnică de maiștri, Bucu
rești, întreprinderea de pre. 
fabricate Militari.

— Ministerul Industriei 
Alimentare: Școala tehnică 
de personal tehnic, Bucu
rești, str. Spătaru Preda nr. 
16; Școala tehnică de maiș
tri, București, str. Spătaru 
Preda nr. 16.

— Institutul de Fizică A- 
tomică: Școala tehnică de 
personal tehnic, București, 
comuna Măgurele (Raionul 
Lenin).

— Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă: Școala 
tehnică de personal tehnic, 
București, str. Argeș nr. 7; 
Școala tehnică de maiștri, 
București, str. Argeș nr. 7.

— Direcția generală de 
metrologie, Standarde și In
venții: Școala tehnică de
personal tehnic, București, 
Șoseaua Vitan-Bîrzești nr. 
11.

— Ministerul Finanțelor: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, București, Calea 
Grivitei nr. 2 bis.

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, București, B-dul 
Muncii nr. 47; Școala teh
nică de personal tehnic, 
București, str. Zborului nr. 
7—9; Școala tehnică de 
maiștri, București, str. Zbo
rului nr. 7—9; Școala teh
nică de maiștri, București, 
B-dul Muncii nr. 47; Școala 
tehnică de maiștri, Bucu
rești, str. Samuel Vulcan 
nr. 8.

— Ministerul Comerțului 
Interior: Școala tehnică de 
personal tehnic, București, 
B-dul Hristo Botev nr. 17.

— Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale: Școa
la tehnică sanitară, Bucu
rești, str. Pitar Moș nr. 15.

— Sfatul popular al Ca
pitalei: Școala tehnică de 
maiștri, București, str. Dru
mul Murgului nr. 108—110.

REGIUNEA

București
— Ministerul Industriei 

Petrolului și Chimiei: Școa
la tehnică de personal teh
nic, Tumu-Măgurele; Școa
la tehnică de maiștri, Tur- 
nu-Măgurele.

— Ministerul Economiei 
Forestiere: Școala tehnică 
de personal tehnic, Brănești 
(Raionul Lehliu); Școala teh. 
nică de maiștri, Brănești 
(Raionul Lehliu).

— Consiliul Superior al 
Agriculturii: Școala tehnică 
de personal tehnic, Brănești 
(Raionul Lehliu); Școala teh
nică de maiștri, Roșiori de 
Vede.

REGIUNEA

— Ministerul Industriei 
Metalurgice: Școala tehni
că de maiștri, Cîmpia Tur- 
zii.

— Ministerul Industriei 
Ușoare: Școala tehnică de 
personal tehnic, Cluj, str. 
Einștein nr. 12—14; Școala 
tehnică de personal tehnic, 
Turda, str. M. Velicicov nr. 
48; Școala tehnică de maiș
tri, Turda, str. M. Velici
cov nr. 48.

— Ministerul Economiei 
Forestiere: Școala tehnică 
de personal tehnic, Năsăud, 
str. Gării nr. 1; Școala teh
nică de maiștri, Năsăud, 
str. Gării nr. 1.

— Ministerul Industriei 

Construcțiilor: Școala teh
nică de personal tehnic, 
Turda, str. A. Vlaicu nr. 1; 
Școala tehnică de maiștri, 
Turda, str. A. Vlaicu nr. 1.

— Ministerul Finanțelor: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Cluj, str. 1 Mai nr. 
19.

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Cluj, str. Moților 
nr. 78—80; Școala tehnică 
de maiștri. Cluj, str. Moți
lor nr. 78—80.

— Ministerul Comerțului 
Interior: Școala tehnică de 
personal tehnic, Cluj, str. 
Decebal nr. 2.

— Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale: Școala 
tehnică sanitară, Bistrița, 
str. Republicii nr. 20; Școa
la tehnică sanitară, Cluj, 
B-dul Lenin nr. 7.

— Sfatul popular regio
nal: Școala tehnică de per
sonal tehnic, Cluj; Școala 
tehnică de maiștri. Cluj.

REGIUNEA

— Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice: Școaia 
tehnică de personal tehnic, 
orașul Dr. Petru Groza.

— Consiliul Superior al 
Agriculturii: Școala tehnică 
de maiștri, Oradea, str. 
General Magheru nr. 26.

— Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale; Școala 
tehnică sanitară, Oradea, 
str. Transilvaniei nr. 13.

— CENTROCOOP. Școa
la tehnică de personal teh 
nic. Oradea, str. Orșovel 
nr. 5.

— Sfatul popular regio
nal: Școala tehnică de per
sonal tehnic, Oradea, str. 
Karl Marx nr. 33; Școala 
tehnică de maiștri, Oradea, 
str. Karl Marx nr. 33.

REGIUNEA

— Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei: Școa
la tehnică de maiștri, Tul- 
cea; Școala tehnică de 
maiștri, Năvodari.

— Ministerul Comerțului 
Interior: Școala tehnică de 
personal tehnic, Constanta, 
str. Decebal nr. 15.

— Sfatul popular regio
nal: Școala tehnică sanita
ră, Constanta, B-dul Lenin 
nr. 42; Școala tehnică de 
maiștri, Constanta, str. To- 
mis nr. 153.

REGIUNEA

— Ministerul industriei 
Metalurgice: Școala tehni
că de maiștri a Combinatu
lui siderurgic, Galați.

— Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei: Școa
la tehnică de personal teh
nic, Brăila, șos. Vizirului 
nr. 1; Școala tehnică d» 
maiștri, Brăila, șos. Viziru
lui nr. 1.

— Ministerul Industriei 
Alimentare: Școala tehnică 
de maiștri, Galați, str. Re
publicii nr. 169.

— Ministerul Finanțelor: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Brăila, str. Bolinti- 
neanu nr. 16.

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Galați, str. Traian 
nr. 125; Școala tehnică do 
maiștri, Galați, str. Traian 
nr. 125.

— Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale: Școa
la tehnică sanitară, Galați, 
str. Mihai Bravu nr. 46.

— Sfatul popular regio
nal: Școala tehnică sanita
ră, Brăila, B-dul Cuza nr. 
71; Școala tehnică de maiș
tri, Brăila, str. Pietății nr. 1.

REGIUNEA

— Ministerul Industriei 
Metalurgice: Școala tehnică 
de personal tehnic, Hune
doara, str. 23 August nr. 1; 
Școala tehnică de maiștri; 
Hunedoara, str. 23 August 
nr. 1.

— Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice: Școala 
tehnică de personal tehnic, 
Petroșeni, str. Gh. Gheor
ghiu-Dej nr. 5; Școala teh
nică de personal tehnic, 
Brad, str. Avram Iancu nr. 
51; Școala tehnică de maiș
tri, Petroșeni, str. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 5; Școala 
tehnică de maiștri Lupeni, 
str. Ella nr. 40, Școala teh
nică de maiștri, Deva, str. 
Horea nr. 201; Școala teh
nică de maiștri, Brad, str. 
Avram Iancu nr. 51.

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Cugir, str. 11 Iunie 
nr. 5; Școala tehnică de 
maiștri, Cugir, str. 11 Iu
nie nr. 5.

— Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale; Școa
la tehnică sanitară, Hune
doara.

— Sfatul popular regio
nal: Școala tehnică de 
personal tehnic, Deva, str. 
Al. Sahia nr. 3; Școala teh
nică de maiștri, Deva, str. 
Al. Sahia nr. 3.

REGIUNEA

—■ Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei: Școala 
tehnică de personal tehnic, 
Iași, str. C. Negri nr. 46.

— Consiliul Superior al 
Agriculturii: Școala tehni

că de personal tehnic. Iași, 
str. Viticultori nr. 2.

— Ministerul Finanțelor: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Iași, str. Sărăriei 
nr. 35.

— Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale: Școala 
tehnică sanitară, Iași, str. 
N. Bălcescu nr. 28.

REGIUNEA

— Ministerul Economiei 
Forestiere: Școala tehnică 
de personal tehnic, Sighe- 
tul Marmatiei, str. Mihai 
Roșu nr. 1; Școala tehnică 
de maiștri, Sighetul Marma
tiei, str. Mihai Roșu nr. 1

■— Ministerul Minelor ți 
Energiei Electrice: Școala 
tehnică de personal tehnic, 
Baia Mare, str. Victoriei 
nr. 154; Școala tehnică de 
maiștri, Baia Mare, str. 
Victoriei nr. 154.

— Ministerul Finanțelor: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Baia Mare, str. Pro
gresului nr. 45.

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Satu-Mare, str. M. 
Eminescu nr. 1.

— Ministerul Sănătății si 
Prevederilor Sociale: Școa
la tehnică sanitară, Satu- 
Mare, Piața Calvin nr. 10.

— Sfatul popular regio
nal: Școala tehnică de 
personal tehnic, Baia Mare, 
str. Progresului nr. 10; 
Școala tehnică de maiștri, 
Baia Mare, str. Progresu
lui nr. 10.

REGIUNEA

— Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei: Școa
la tehnică de personal teh
nic, Tîrnăveni, str. Repu
blicii nr. 30.

— Ministerul Industriei 
Ușoare: Școala tehnică de 
personal tehnic, Tg. Mureș, 
Str. Gh. Doja nr. 13.

— Ministerul Economiei 
Forestiere: Școala tehnică
de maiștri, Gurghiu (Raio
nul Reghin); Școala tehnică 
de maiștri, Tg. Mureș.

— Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice: Școala 
tehnică de personal tehnic, 
Luduș; Școala tehnică de 
maiștri, Luduș.

— Ministerul Comerțului 
Interior: Școala tehnică de 
personal tehnic, Tg. Mureș, 
str. Călimanului nr. 1.

— Sfatul popular regio
nal: Școala tehnică de 
personal tehnic, Tîrgu-Mu- 
reș, str. Victor Babeș nr. 
11; Școalș tehnică de maiș
tri, Tîrgu-Mureș, str. Victor 
Babeș nr. 11; Școala tehni
că sanitară, Tîrgu-Mureș, 
str. Vorâsmarty nr. 8; 
Școala tehnică sanitară, 
Odorhei, str. V. I. Lenin 
nr. 2.

REGIUNEA

— Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor: 
Școala tehnică de maiștri, 
Craiova, str. Unirii nr. 132; 
Școala tehnică de maiștri, 
Craiova, str. Lotrului nr. 14.

- Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei: Școa
la tehnică de personal teh
nic, Craiova, str. Cornițoiu 
nr. 28; Școala tehnică de 
maiștri, Craiova, str. Corni- 
toiu nr. 28.

— Ministerul Economiei 
Forestiere: Școala tehnică 
de personal tehnic, Tg. Jiu; 
Școala tehnică de maiștri, 
Tg. Jiu.

— Comitetul de Stat al 
Apelor: Școala tehnică de 
personal tehnic, Craiova, 
str. Islaz nr. 40; Școala teh
nică de maiștri, Craiova, 
str. Islaz nr. 40.

— Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice: Școala 
tehnică de personal tehnic 
de pe lîngă I.C.T. Craiova; 
Școala tehnică de maiștri 
de pe lîngă I.C.T. Craiova.

— Consiliul Superior al 
Agriculturii: Școala tehnică 
de maiștri, Craiova, Str. 
Castanilor nr. 13.

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Craiova, str. Silo
zului nr. 220; Școala tehni
că de maiștri, Craiova, str. 
Silozului nr. 220.

— Ministerul Comerțului 
Interior: Școala tehnică de 
personal tehnic, Craiova, 
Calea Brestei nr. 22—24.

— Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale: Școa
la tehnică sanitară, Craiova, 
str. Silozului nr. 131.

— Sfatul popular regio
nal: Școala tehnică sanitară, 
Turnu-Severin, str. Karl 
Marx nr. 5, Școala tehnică 
de personal tehnic (steno
dactilografie), Craiova, Ale
ea Păltiniș nr. 2; Școala 
tehnică de maiștri, Craiova, 
Aleea Păltiniș nr. 2.

REGIUNEA

— Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor: 
Școala tehnică de maiștri, 
Ploiești, str. Văleni nr. 144.

— Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei: Școa
la tehnică de personal teh
nic, Bușteni, str. Caraiman 
nr. 40; Școala tehnică de 

personal tehnic, Ploiești, 
i-dul Poporului nr. 59; 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Cîmpina, str. Grivi. 
tei nr. 91; t-Școala tehnică 
de personal tehnic, Tîrgo- 
viște, str. I. C. Frimu nr. 
50; Școala tehnică de maiș
tri, Cîmpina, str. Grivitei 
nr. 91; Școala tehnică de 
maiștri, Ploiești, B-dul Po
porului nr. 59, Școala teh
nică de maiștri, Tîrgoviște, 
str. I. C. Frimu nr. 50.

— Ministerul Minelor si 
Energiei Electrice: Școala 
tehnică de personal tehnic, 
Cîmpina, str. Griviței nr. 1; 
Școala tehnică de maiștri, 
Cîmpina, str. Griviței nr. 1.

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor: Școala teh
nică de maiștri, Scăieni; 
Școala tehnică de maiștri, 
Fieni.

— Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini: 
Școala tehnică de personal 
tehnic, Ploiești, str. Traian 
nr. 28, Școala tehnică de 
personal tehnic, Plopeni, 
str. V. I. Lenin nr, 6; Școa
la tehnică de maiștri, Plo
iești, str. Traian nr. 28; 
Școala tehnică de maiștri. 
Sinaia, Calea București nr. 
13; Școala tehnică de maiș
tri, Plopeni, str. V. I. Le
nin nr. 6.

— Ministerul Comerțului 
Interior: Școala tehnică de 
personal tehnic, Ploiești, 
str. Vomlcu Boldur nr. 3.

— Sfatul popular regio
nal: Școala tehnică de per
sonal tehnic, Ploiești, str. 
Rudului nr. 24; Școala teh
nică de maiștri, Ploiești, 
str. Rudului nr. 24; Școala 
tehnică sanitară Ploiești, 
str. N. Bălcescu nr. 35; 
Școala tehnică sanitară, Bu
zău, str. Cuza-Vodă nr. 
63.

REGIUNEA

— Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei: Școa
la tehnică de personal teh
nic, Suceava, str. Unirii; 
Școala tehnică de maiștri, 
Suceava, str. Unirii.

— Ministerul Economiei 
Forestiere: Școala tehnică 
de personal tehnic, Cîmpu- 
lung-Moldovenesc, str. 7 
Noiembrie nr. 65; Școala 
tehnică de maiștri, Cîmpu- 
lung-Moldovenesc, str. 7 
Noiembrie nr. 65; Școala 
tehnică de personal tehnic, 
Suceava, Str. Unirii.

— Ministerul Comerțului 
Interior: Școala tehnică de 
personal tehnic, Botoșani, 
str. Marțian nr. 64.

— Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale: Școala 
tehnică sanitară, Botoșani, 
str. Maxim Gorki nr. 1.

OBIECTELE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA ȘCOLILE
TEHNICE DE PERSONAL TEHNIC, ANUL ȘCOLAR 1965-1966

Industria energiei electrice șl termice

— Tehnician electroenergetic — Matematică (scris și oral), Fizică 
(oral).

— Tehnician construcții și exploatarea instalațiilor hidroenergetice — 
Matematică (scris și oral), Fizică (oral)

— Tehnician proiectant pentru industria energiei electrice și termice 
— Matematică (scris și oral) Desen (lucrare grafică), Fizica (oral).

— Tehnician termoenergetic — Matematică (scris și oral), Fizică (oral).

Industria extractivă și de prelucrare a cărbunelui șl minereurilor

— Tehnician geolog pentru industria minieră — Matematică (scris și 
oral), Geografia fizică generală și a R.P.R. (oral), Geologie (oral).

— Tehnician hidrogeolog — Matematică (scris și oral), Fizică (oral), 
Geologie (oral).

— Tehnician pentru prepararea cărbunelui șl minereurilor — Chimie 
(scris și oral), Matematică (oral), Fizică (oral).

— Tehnician proiectant pentru industria minieră — Matematică (scris 
și oral), Fizică (oral), Desen (lucrare grafică).

— Tehnician miner — Matematică (scris și oral), Fizică (oral).
— Tehnician topograf miner — Matematică (scris și oral). Fizică 

(oral).

Lucrări geologice, foraje, Industria pentru extracție, prelucrarea și trans
portul țițeiului șl gazelor

— Tehnician de laborator pentru foraj-extracție — Chimie (scris și 
oral), Matematică (oral), Fizică (oral).

— Tehnician la foraje pentru explorări geologice — Matematică (scris 
și oral), Fizică (oral).

— Tehnician geofizician — Fizică (scris și oral), Matematică (oral), 
Geologie (oral)

— Tehnician geolog pentru prospecțiuni și explorări geologice — 
Geografia fizică generală și a R.P.R. (scris și oral), Geologie (oral), Bio
logie generală (oral).

— Tehnician pentru exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze — Chi
mie (scris și oral), Matematică (oral). Fizică (oral).

— Tehnician topograf pentru prospecțiuni și explorări geologice — 
Matematică (scris și oral), Fizică (oral).

Industria metalurgiei feroase, neferoase șl cocso-chimlce
— Tehnician de laborator pentru siderurgie — Chimie (scris și oral), 

Matematică (oral), Fizică (oral).
— Tehnician pentru furnale și oțelării — Chimie (scris și oral), Ma

tematică (oral), Fizică (oral).
— Tehnician pentru laminare-trefilare — Fizică (scris și oral), Mate

matică (oral), Chimie (oral).
— Tehnician pentru forjă și tratamente termice — Chimie (scris și 

oral), Matematică (oral). Fizică (oral).
— Tehnician pentru turnătorii — Chimie (scris și oral), Matematică 

(oral), Fizică (oral).
— Tehnician proiectant pentru metalurgie — Matematică (scris și 

oral), Fizică (oral), Desen (lucrare grafică).

Industria construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor

— Tehnician de laborator mecano-metalurgic — Chimie (scris și oral), 
Matematică (oral), Fizică (oral).

-----Tehnician pentru construcții de mașini — Matematică (scris și 
oral), Fizică (oral).

— Tehnician electromecanic mașini și utilaje — Matematică (scris și 
oral), Fizică (oral).

— Tehnician mecanic pentru automobile șl tractoare — Matematică 
(scris și oral), Fizică (oral).

— Tehnician mecanic pentru producția bunurilor de consum metalice 
— Matematică (scris și oral), Fizică (oral).

— Tehnician pentru tehnologia sudurii — Chimie (scris șl oral) Ma
tematică (oral), Fizică (oral).

— Tehnician proiectant pentru industria construcțiilor de mașini și a 
prelucrării metalelor — Matematică (scris șl oral), Fizică (oral), Desen 
(lucrare grafică).

— Tehnician electronist pentru mașini electronice de calcul — Mate
matică (scris și oral), Fizică (oral).

— Tehnician electromecanic pentru aparate de măsură și automati
zare — Matematică (scris și oral), Fizică (oral).

— Tehnician electronist montator reglor aparate de radio și televi
ziune — Matematică (scris și oral), Fizică (oral).

Industria chimică

— Tehnician chimist pentru industria chimică anorganică — Chimie 
(scris și oral), Matematică (oral), Fizică (oral).

— Tehnician chimist petrochimie — Chimie (scris și oral), Matema
tică (oral), Fizică (oral).

— Tehnician chimist pentru metalurgie neferoasă — Chimie (scris și 
oral), Matematică (oral), Fizică (oral).

— Tehnician de laborator pentru industria chimică și de rafinării — 
Chimie (scris și oral), Matematică (oral), Fizică (oral).

— Tehnician proiectant pentru industria chimică — Matematică (scris 
și oral), Fizică (oral), Desen (lucrare grafică).

Industria produselor refractare, abrazive din cărbune șl grafit

— Tehnician pentru fabricarea produselor refractare și abrazive — 
Chimie (scris și oral), Matematică (oral), Fizică (oral).

Industria materialelor de construcții

— Tehnician electromecanic pentru industria materialelor de con
strucții — Matematică (scris și oral), Fizică (oral),

— Tehnician pentru industria materialelor de construcții — Matema
tică (scris și oral). Fizică (oral).

— Tehnician electromecanic pentru întreținerea și exploatarea agre
gatelor automatizate în industria materialelor de construcții — Matema
tică (scris și oral), Fizică (oral).

Silvicultură șl industria de prelucrare a lemnului
— Tehnician pentru exploatări și transporturi forestiere — Matema

tică (scris și oral), Fizică (oral).
— Tehnician pentru instalații și construcții forestiere — Matematică 

(scris și oral), Fizică (oral).
— Tehnician pentru produse finite din lemn — Matematică (scris și 

oral), Fizică (oral).
— Tehnician pentru produse semifabricate superioare din lemn — Ma

tematică (scris și oral), Fizică (oral).
— Tehnician pentru produse semifinite din lemn — Matematică (scris 

și oral), Fizică (oral).

— Tehnician silvic — Botanică (scris și oral). Chimie (oral), Biologie 
generală (oral).

Industria sticlei, porțelanului și faianței

— Tehnician pentru tehnologia fabricării sticlei și ceramicii fine — 
Matematică (scris și oral), Chimie (oral).

Industria textilă

— Tehnician filator — Matematică (scris și oral), Fizică (oral).
— Tehnician pentru finisarea produselor textile — Matematică (scris 

și oral), Chimie (oral).
— Tehnician pentru structura și proiectarea tricoturilor — Matema

tică (scris și oral), Fizică (oral), Desen ornamental (lucrare grafică).
— Tehnician pentru structura și proiectarea țesăturilor — Matematică 

(scris și oral), Fizică (oral), Desen ornamental (lucrare grafică).
— Tehnician țesător — Matematică (scris și oral), Fizică (oral).

Industria confecțiilor

— Tehnician pentru confecții din țesături și tricotaje — Matematică 
(scris și oral), Fizică (oral), Desen ornamental (lucrare grafică).

Industria pielăriei, blănăriei și tncălțămintei

— Tehnician pentru confecții din piele și încălțăminte — Matematică 
(scris și oral), Fizică (oral), Desen ornamental (lucrare grafică).

Industria alimentară

— Tehnician pentru industrializarea laptelui — Chimie (scris și oral), 
Matematică (oral), Fizică (oral).

Industria poligrafică

— Tehnician pentru industria poligrafică — Matematică (scris și oral), 
Chimie (oral).

— Tehnician fotopoligraf — Chimie (scris și oral), Matematică (oral), 
Fizică (oral).

Alte activități Industriale

— Tehnician electromecanic pentru aparatură de studio — Matema
tică (scris și oral), Fizică (oral).

Prestații pentru servirea populației

— Tehnician electronist depanator de aparate de radio și televi
ziune — Matematică (scris și oral), Fizică (oral).

Lucrări de construcții montaj

— Desenator arhitectură șl construcții — Matematică (scris și oral), 
Desen liniar (lucrare grafică), Desen ornamental (lucrare grafică).

— Tehnician atașamente și devize — Matematică (scris și oral), Fi
zică (oral).

— Tehnician decorator de interioare și vitrine — Matematică (scris 
și oral), Desen liniar (lucrare grafică), Desen ornamental (lucrare 
grafică).

— Tehnician de laborator pentru construcții și industria materialelor 
de construcții — Fizică (scris și oral), Chimie (oral), Matematică (oral).

— Tehnician pentru arhitectură și sistematizare — Matematică (scris 
și oral). Fizică (oral), Desen liniar (lucrare grafică), Desen ornamental 
(lucrare grafică).

— Tehnician pentru construcții civile și industriale — Matematică 
(scris și oral), Fizică (oral).

— Tehnician pentru instalații electrice In construcții și instalații in
dustriale — Matematică (scris și oral), Fizică (oral).

— Tehnician pentru încălziri centrale, instalații tehnico-sanitare, ven
tilații și condiționarea aerului — Matematică (scris și oral), Fizică (oral).

— Tehnician topograf pentru construcții și sistematizare — Matema
tică (scris și oral), Fizică (oral).

Agricultură

— Tehnician cadastral și de organizarea teritoriului — Matematică 
(scris și oral), Fizică (oral), Desen (lucrare grafică).

— Tehnician pentru conservarea cerealelor — Chimie (scris și oral), 
Fizică (oral).

Transporturi și telecomunicații

— Tehnician electromecanic pentru telecomunicații — Matematică 
(scris și oral), Fizică (oral).

— Tehnician pentru exploatare și întreținere auto — Matematică 
(scris și oral), Fizică (oral).

— Tehnician pentru drumuri și poduri — Matematică (scris și oral), 
Fizică (oral).

— Tehnician pentru lucrări de telecomunicații — Matematică (scris 
și oral), Fizică (oral).

— Tehnician electromecanic aparatură de aviație — Matematică (scris 
și oral). Fizică (oral).

— Tehnician electromecanic S.C.B. — Matematică (scris și oral), Fi
zică (oral).

— Tehnician electromecanic stații și rețele electrice de tracțiune — 
Matematică (scris și oral), Fizică (oral).

— Tehnician electromecanic telefon, telegraf, radio — Matematică 
(scris și oral), Fizică (oral).

— Oficiant telefonist, telegrafist — Limba română (scris și oral), Ma
tematică (scris și oral), Geografie (oral).

— Tehnician radiotelegrafist — Matematică (scris și oral), Fizică 
(oral).

Alte ramuri

a) Sănătate și prevederi sociale

— Tehnician pentru optică medicală — Matematică (scris și oral), 
Fizică (oral).

— Tehnician pentru utilaj medical — Matematică (scris și oral), Fi
zică (oral).

b) Cultură și artă

— Tehnician pentru rețeaua cinematografică — Matematică (scris și 
oral), Română (scris și oral).

— Tehnician laborant fotoprocese și prelucrarea peliculei - Chimie 
(scris și oral), Matematică (oral), Fizică (oral).

— Vînzător în librării —- Limba română (scris și oral), Istoria Româ
niei (oral).

c) Ape

— Hidrotehnician agricol — Matematică (scris și oral), Fizică (oral).
— Tehnician construcții hidrotehnice — Fizică (scris și oral), Matema

tică (oral), Geologie (oral).
— Tehnician meteorolog — Fizică (scris și oral), Matematică (oral). 

Geografie (oral).
— Tehnician pentru protecția calității apelor — Fizică (scris și oral), 

Matematică (oral), Chimie (oral).



Se poate ara mai repede ! Comemorarea a 75 de ani
de la moartea

I a în fiecare seară, 
mecanizatorii care 
lucrează la coope
rativa agricolă din 
comuna Valea Sea
că, raionul Bacău, 
fac bilanțul zilei 

care a trecut și iau cunoștință de 
obiectivele pentru ziua următoa
re. în încheiere, șeful brigăzii 
reamintește:

— A rjgnas stabilit. La noapte 
vom ara miriștea de la Bîhnița 
cu 6 tractoare...

Cu numai 5 zile înainte de 
data la care avea loc această dis
cuție o asemenea hotărîre ar fi 
fost imposibil de înfăptuit. Cele 
255 hectare de miriște erau a- 
proape toate acoperite cu paie, 
iar atelajele care ar fi putut să 
le transporte erau ocupate la 
arie la căratul snopilor, al sacilor.

Poate fi suplinită lipsa atela
jelor de la evacuarea paielor de 
pe miriști ?

S-ar putea spune că această 
întrebare a făcut ocolul raionului 
pentru că peste tot paiele ne- 
strînse la timp de pe tarlalele 
proaspăt recoltate, împiedicau 
executarea operativă a arăturilor 
adînci. în funcție de posibilități
le din fiecare cooperativă agrico
lă, de relieful terenului, deci de 
condițiile specifice locului, s-au 
găsit mai multe soluții practice.

(Urmare din pag. I)

încheierea CampionatuluiMMM

Săptămina trecută, s-au disputat 
la Poiana Brașov, Campionatele 
republicane de atletism pentru 
Juniori și junioare. In fotografie: 
finiș in proba de 80 m.g. fete 
unde Sanda Angelescu (in prim 
plan), reușește să egaleze re

cordul țării
Foto: S. DUMITRESCU

Primire la Consiliul de Miniștri
Luni seara, Emil Bodnaraș, 

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit la Con
siliul de Miniștri pe prof. dr. 
Ruslan Abdulgani, ministru 
coordonator al relațiilor pu
blice din Indonezia, care se 
află în țara noastră pentru a 
participa la lucrările celui 
de-al III-lea Seminar privind 
dezvoltarea națională a Indo
neziei și a celei de-a Vl-a 

d) Metrologie

— Tehnician metrolog mărimi electrice — Matematică (scris 
Fizică (oral).

— Tehnician metrolog mărimi mecanice — Matematică (scris 
Fizică (oral).

și oral),

Mecanizatorii aveau ca punct de 
plecare unele recomandări făcute 
de consiliul agricol raional, de că
tre conducerile celor două S.M.T. 
din raion — de la Hemeiuș și de 
la Răcăciuni. Pe baza acestor re
comandări au fost folosite pentru 
scosul paielor de pe tarlale re
morcile din dotarea brigăzilor 
(cînd nu transportau griul), gra
pele cu discuri la care s-au ame
najat platforme de seînduri etc. 
Deosebit de utilă s-a dovedit 
confecționarea cu mijloace foarte 
simple a unui strîngător de paie 
alcătuit dintr-o uriașă greblă 
tractată de două tractoare. Vă- 
zînd această unealtă la lucru pe 
miriștea cooperativei agricole ve
cine din comuna Săucești, ute- 
ciștii din brigada de mecaniza
tori de la Valea Seacă au pro
pus să se procedeze și aici la fel. 
S-a cerut sprijinul conducerii co
operativei agricole pentru a con
fecționa unul asemănător. Pro
punerea a fost acceptată, iar pen
tru înfăptuirea ei au fost repar
tizați să lucreze alături de meca
nizatori cei mai buni meseriași 
de la atelierul de fierărie al coo
perativei. Urmarea: în cîteva zile 
s-au strîns paiele de pe mai bine 
de 100 hectare, treabă care alt
fel ar fi necesitat mobilizarea a 
35—40 de atelaje și a circa 100 
de brațe de muncă. Tractoarele

Scinhia 
h neretului

Și antrenorul a căzut
maturitate !

Conferințe a studenților indo
nezieni din Europa, care are 
loc la București.

La primire au fost de față 
acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, precum și ge
neral Sambas Atmadinata, 
ambasadorul Indoneziei la 
București.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială. 

(Agerpres)
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aveau acum cale liberă pentru 
ambele schimburi. Bilanțul după 
5 zile: 150 de hectare de arătură 
adîncă — lucrare ce se execută 
în continuare în același ritm in
tens.

Rolul grupei U.T.C. în prelua
rea experienței bune a fost la fel 
de activ și în alte brigăzi de 
tractoare ale S.M.T. Răcăciuni. 
Observînd că arăturile se execu

INIȚIATIVE BUNE 
IN REGIUNEA BACĂU

tă mai greu ziua din cauza căl
durii neobișnuite, tinerii mecani
zatori de la brigada din Fara- 
oani au luat hotărîrea ca în 
timpul nopții să lucreze cu toate 
cele 12 tractoare disponibile. In 
răcoarea nopții se lucra măi bine, 
în prezent, în această comună nu 
a mai rămas nici un petec de 
miriște neogorît, recoltatul și tre- 
ierișul încheinșlu-se, totodată, cu 

decalai doar de 2—3 zile.

mondial universitar de sah
J

SINAIA. — (prin telefon de la 
trimisul nostru) :

Clasamentul campionatului — 
care timp de mai bine de două 
siiptămlni se schimba zilnic de 
cile două ori — și-a îmbrăcat 
acum forma definitivă, care, din 
păcate pentru noi, nu corespunde 
speranțelor și pretențiilor justifica- 
te ce le aveam.

Echipa studențească a U.R.S.S., 
fără discuție cea mai puternică și 
constantă din campionat, ocupă In
cul I și cucerește titlul de campi
oană mondială universitară (pen
tru a 7- a oară în cele 12 edilii). 
Echipa Izraelului a reușit loco’ 
II. 11 merita, bineînțeles, pentru 
comportarea constantă bună și 
pentru partidele deosebite jucate 
de cel mai buni reprezentanți ai 
săi: Bleiman (un tinăr de 18 ani 
toarta talentat) șl Kagan..

Dintre locurile Iruntașe, locul 
III a fost cel mai disputat. Dane
zii, românii și cehii l-au atacat pe 
rlnd, pentru ca p)nă la urmă să-l 
ocupe Cei maiiriorocoși — danezii, 
în ceea ce ne privește, încercăm 
un lustiflcaf regret pentru că din
tre toate'cele trei echipe angrenate 
in lupta pentru acest loc, a noastră 
a fost la un moment dat cea mai 
apropiată. Avea sîmbătă seara 13 
puncte (fată de cele 13,5 cîte acu
mulaseră pînă atunci danezii și ce
hii) iar Florin Gheorghiu între- 
rupsese o partidă cu maghiarul 
KOvacs lntr-o poziție clară de cis- 
tig. Perspectiva celui de-a! 14-lea 
punct și meciul relativ mai ușor 
ce ne aștepta în ultima rundă (cu 
Anglia — pe cită vreme ceilalți 
doi adversari jucau între ei) ne 
Îndreptățeau Insă multe speranțe. 
Dar... duminică dimineața. Florin a 
venit grăbit Ia sală, a făcut rapid 
cîteva mutări, a greșit una șl... a

La Turnu Măgurele, s-au des
fășurat duminică Întrecerile 
etapei a IV -a a Spartachiadei 
de vară a tineretului. In fo
tografie : imagine din turul 

masculin de volei.

Foto : GH. NEAGOE

Explicația trebuie căutată și în 
colaborarea perfectă între cei 
care recoltau și cei care arau. La 
recoltat cu secerile, la cărat sno
pii pe arie, la strînsul paielor, la 
transportatul sacilor de pe ate
laje, au lucrat zilnic în această 
perioadă peste 400 de tineri.

Dar alături de aceste coopera
tive agricole unde experiența 
bună a găsit uși larg deschise, 

în raionul Bacău sînt și altele 
unde ritmul în care se execută 
arăturile de vară este încă foar
te lent. La Răcătău, în zilele de 
3-4-5 august nu se strînseseră 
paiele de pe nici un hectar din 
cele 400 cîte sînt planificate pen
tru arături de vară. Pe tinerii 
mecanizatori din brigada care 
lucrează, aici ca și pe tinerii co
operatori inițiativele bune îi în
conjoară din toate părțile; le pot

pierdut, spre stupefacția publicu
lui, a noastră a tuturor și chiar 
a adversarului. Apoi, după-amiază 
reprezentanții noștri au pierdut un 
punct și jumătate la englezi și... 
locul IV.

Insuficienta mobilizare a jucăto
rilor pentru întîlnirile ușoare, con
ducerea tactică greșită a echipei 
irt unele perioade, Îngăduința prea 
mare a antrenorilor fată de aba
teri, viata nu prea sportivă dusă 
aici la Sinaia de clfiva jucători, 
dezinteresul pentru competiție (ca 
dovadă, doi dintre reprezentanții 
noștri nici nu au participat aseară 
la festivitatea de premiere) — sini 
tot atltea puncte de plecare în 
analiza care se așteaptă din partea 
Federației române de șah șl a 
U.A.S.R.

Aseară a avut loc festivitatea de 
premiere. Premiile pentru cele mai 
hune rezultate individuale au fost 
atribuite următorilor jucători, în 
ordinea celor 6 mese : Savon 
(U.R.S.S.), Spiridonov (Bulgaria), 
Sloth (Danemarca), Kagan (Izraell, 
Skrob (Austria), Sipov (U.R.S.S.).

Premiul special pentru cea mai 
frumoasă partidă a fost decernat 
cehoslovacului Kavalek, pentru 
partida In care a Învins pe sovie
ticul Hodov. 
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găsi, așa cum arătam, la Fara- 
oani, la Valea Seacă, în comuna 
Nicolae Bălcescu. La cooperati
va agricolă din comuna Sărata, 
pe o tarla de aproximativ 50 de 
hectare de pe care griul a fost 
recoltat la 15 iulie, paiele erau 
încă neridicate în ziua de 5 au
gust. Din același motiv întîrzie 
arăturile în alte cooperative agri
cole de producție. îndeosebi în 
zona de deal — din comunele 
Lozinca, Plopana, Secuieni etc. 
în ziua de 5 august în întreg ra
ionul, din cele 14 000 de hectare 
cîte vor trebui arate nu se exe
cutase această lucrare decît pe 
6 200 de hectare. în alte raioa
ne din regiune, procentul este și 
mai scăzut: 4 965 de hectare din 
19 000 în raionul Roman. 4 895 
ha arate din 16 000 planificate în 
raionul Adjud. Principala piedică 
c. constituie faptul că paiele încă 
nu au fost strînse de pe cea mai 
mare parte a terenului de pe care 
au fost recoltate păioasele. în 
multe locuri, din acest motiv 
una din măsurile bune luate de 
consiliile agricole raionale — a- 
ceea cu privire la redistribuirea 
tractoarelor și utilajelor pe unități 
— rămîne numai pe hîrtie. în 
ziua de 7 august, de pildă, în 
raza de activitate a S.M.T. Ră
căciuni 3 brigăzi de tractoare 
care terminaseră arăturile nu pu- 

gresele evidente și rapide pe 
care Ie făcea. în afara acestor 
preocupări pur sportive, pentru 
el, pentru antrenorul și pedago
gul Fr. Spier, handbalista Cor
nelia Cula nu mai prezenta nici 
un fel de interes. Nici colegele 
mai mari de echipă nu s-au in
teresat de preocupările Corne
liei, cum învață, cum își petre
ce timpul liber etc. Timpul a 
trecut repede. Cornelia a absol
vit clasa a Xl-a, deși nu atît de 
eminent ca la Tr. Măgurele și 
s-a trezit în fața examenului 
de maturitate. înaintea exame
nului de maturitate, Cornelia 
Cula a plecat cu echipa într-un 
turneu la Petroșeni și apoi la 
Turneul final al campionatului 
republican de la Tr. Severin. 
Examenul de maturitate era 
trecut pe planul doi și pe pla
nul doi a rămas. Cornelia nu a 
luat examenul de maturitate și 
se gîndește să nu se prezinte 
anul acesta la facultate.

Am Intilnit-o zilele trecute 
acasă la Tr. Măgurele. Se sim
țea bine în tovărășia prieteni
lor de copilărie. Mulți dintre 
aceștia se pregătesc pentru 
examene la facultate. Lor, prie
tenilor, Cornelia le-a ascuns <?- 
șecul său la examenul de ma
turitate.

— Dar părinților le-ai spus ?
— Le-am spus și nu m-au 

certat. Dar mă pregătesc să 

teau fi folosite în altă parte de
oarece în unitățile cooperativelor 
agricole care au încă suprafețe 
întinse de arat terenul nu fu
sese curățat de paie. în lumina 
acestor fapte, organizațiilor 
U.T.C. din cooperativele agrico
le de producție, grupelor U.T.C. 
din brigăzile de tractoare, le re
vin cîteva sarcini foarte impor
tante:

• să fie antrenați zilnic toți 
tinerii țărani cooperatori la strîn- 
gerea paielor; contribuția lor este 
cu atît mai necesară acum cu a- 
tît mai mult cu cît atelajele care 
erau ocupate la treier sînt dis
ponibile;

• aratul să se execute îndeo
sebi noaptea, pauza cea mai po
trivită fiind în timpul arșiței, a- 
dică între orele 12—16;

• să se extindă neîntîrziat ex
periența bună din unitățile frun
tașe, experiență concretizată, așa 
cum arătam, prin măsuri, iniția
tive și soluții practice, care con
tribuie la grăbirea ritmului de 
executare a uneia din principa
lele lucrări pregătitoare pentru 
recolta anului viitor — arăturile 
adînci de vară.

C. NANCU 
corespondentul „Scînteii tinere
tului“ pentru regiunea Bacău 

dau din nou în sesiunea din 
august.

— Și cum te pregătești ?
— Mai mult seara învăț pen

tru că ziua mă duc pe maiui 
Oltului cu prietenele, la plaje, 
mai joc baschet, mai mă duc la 
cîte un ceai.

își făcuse într-adevăr un 
program foarte chibzuit de 
„studiu".

—• Nu prea sînt hotărită, 
completează discuția, să dau a- 
nul acesta la facultate.

Probabil că la sesiunea din 
august, Cornelia Cula se va 
prezenta la examenul de matu
ritate. în ce măsură va reuși 
este greu de anticipat, mai ales 
după felul cum își petrece 
timpul, după sentimentul palid 
al răspunderii personale, care 
o caracterizează azi pe eleva e- 
minentă de ieri, yeea ce putem 
spune este că 
maturitate nu 
Cornelia Cula7 
său pe cape 
doar rezultatele sportive nu și 
dezvoltarea ei ca om, ca 
cetățean.

Firește că nu trebuie să stăm 
indiferenți la drumul pe care 
tinerii il aleg în viață. Cornelia 
Cula este la o răscruce. Vrea 
să nu se prezinte la facultate, 
chiar dacă ia examenul de ma
turitate. Oare face bine ? Care 
sînt sfaturile și ajutorul colege
lor de echipă, ale conducerii 
secției de handbal Rapid, ale 
antrenorului în primul rînd ?

la examenul de 
a căzut numai 
ci și antrenorul 
l-au interesat

lui Vasile
recentă Hotărîre a Consi-O _______

liului de Miniștri prevede insti
tuirea unui Comitet național în 
vederea comemorării a 75 de ani 
de la moartea lui Vasile Alec
sandri. Comitetul este alcătuit 
din : acad. Tudor Arghezi, pre
ședinte de onoare al Uniunii 
Scriitorilor ; acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului; De- 
mostene Botez, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro
mâne, președinte al Uniunii 
Scriitorilor ; Otilia Cazimir, scrii
toare ; Ion Cosma, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului București ; 
Constanța Crăciun, președinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă ; Miluță Gheor
ghiu, artist al poporului — Tea
trul Național „V. Alecsandri“ 
din Iași; Alexandru Dima,
membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Române, pro
fesor universitar — Iași ; Ion 
Dumitrescu, maestru emerit al 
artei, președintele Uniunii Com
pozitorilor ; acad. Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Române; acad. 
Ion Jalea, președinte al Uniunii 
Artiștilor Plastici; acad. Athanase 
Joja, președinte al Comisiei Na
ționale a R. P. Române pentru 
U.N.E.S.C.O. : Teodor Marinescu, 
președinte al Comitetului de Ra
diodifuziune și Televiziune ; 
G. C. Nicolescu scriitor; Ena- 
che Petru, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.; acad. D. Panaitescu- 
Perpessicius, director al Muzeu
lui literaturii române; acad. 
Alexandru Philippide, scriitor; 
Simion Pop, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor ; Aurel Rău, 
redactor șef al revistei „Steaua“ 
—• Cluj, scriitor ; Alfred Margul 
Sperber, scriitor; acad. Zaharia 
Stancu, directorul Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale“, vice- 
Îireședinte al Uniunii Scriitori- 
or ; Ferenc Szemler, scriitor ; 

Mircea Zaciu, decanul Facultă
ții de filologie a Universității 
din Cluj, scriitor ; Ilie Purcaru, 
redactor șef al revistei 
muri"-Craiova, 
dru 
al 

„Ra- 
scriitor ; Alexan- 

Jebeleanu, redactor șef 
revistei „Orizont“-Timișoara,

(Urmare din pag. I)

alții în uzină). Peisajul natal, cu 
sondele înălțate pe dealuri, ba
talele și parcurile de rezervoare 
de țiței îi e la fel de familiar 
cum ar fi pentru alții miriștea 
sau pădurea. Miriștea sau pădu
rea... un fel de a spune, căci 
altele trebuie să fi fost senti
mentele stîrnite unui copil, cu 
15-20 ani în urmă, de turlele 
sondelor de lemn zguduite nu o 
singură dată de furia erupțiilor, 
linse de flăcări... Să nu-ți vină 
să crezi! Un puț de 600 de me
tri se săpa înainte de război, și 
chiar după, în aproape 2 ani. Iar 
utilajele erau aduse, toate, pînă 
la pompele simple, uneori pînă 
la ultimul șurub, de peste hota
re. In răstimpul parcurs de la 
adolescență la tinerețe — și fiul 
sondorului din Seciu se minu
nează de propria-i descoperire 
— România a ajuns printre pri
mele țări din lume în ce privește 
producerea și exportarea utila
jului petrolier. Azi fiii și nepoții 
celor care după o viață de mun
că în petrol nu se alegeau decît 
cu petele unsuroase de pe calo
tele pălăriilor cutreieră lumea ca 
specialiști în industria petrolului. 
Sînt mîndri, și pe drept, de uti-

Alecsandri
scriitor ; Ion Creangă, profesor 
universitar, rectorul Universită
ții „Al. I. Cuza“-Iași și Dumi
tru Licurici, directorul Școlii de 
8 ani din comuna Mircești, re
giunea Iași.

Potrivit Hotărîrii, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Academia R. P. Române și U- 
niunea Scriitorilor, vor organiza 
în colaborare cu alte instituții 
culturale, între 10 și 15 septem
brie, „Zilele Vasile Alecsandri“. 
Cu acest prilej se vor desfășura 
acțiuni menite să contribuie la 
valorificarea și popularizarea 
operei marelui scriitor. în Ca
pitală va avea loc o adunare 
festivă, urmată de un spectacol li* 
terar-muzical cu tema „Vasile 
Alecsandri“.

Pe agenda manifestărilor con
sacrate lui Vasile Alecsandri sînt 
înscrise, de asemenea, festivități 
cultural-artistice la Iași și Cluj ; 
un recital „Vasile Alecsandri“ la 
Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ din București și o săptă- 
mînă „Vasile Alecsandri“ la Tea
trul Național „Vasile Alecsandri“ 
din Iași, precum și la alte teatre 
din țară. în centrele regionale 
și în alte orașe din țară se vor 
organiza conferințe adecvate, iar 
la cluburi, case de cultură și 
cămine culturale, seri literare. 
Se prevede publicarea seriei de 
opere complete ale scriitorului, 
într-o ediție critică, primul vo
lum apărînd cu prilejul acesteî 
comemorări ; apariția edițiilor 
„Poeziile populare ale români
lor" și „Teatru“ — de vasile 
Alecsandri, precum și editarea 
monografiei „Viața lui Vasile A- 
lecsandri“. Aspecte din viața și 
opera scriitorului vor fi redate, 
de asemenea, în expozițiile ce se 
vor deschide la București, Iași 
și Cluj.

Cu același prilej, la Casa me- 
morială „Vasile Alecsandri“ din 
Mircești vor avea loc un peleri
naj, precum și vizite ale elevilor 
și studenților. Ministerul Tran
sporturilor și Telecomunicațiilor 
va emite un timbru comemora
tiv.

(Agerpres)

lajele concepute și fabricate în 
uzină. Le-au văzut prin gările 
prin care au trecut, le-au văzut 
admirate la expoziții și tîrguri 
internaționale, le-au văzut func- 
ționînd alături de altele, fabrica
te de firme cu renume mondial. 
Inginerul Ion Negulescu s-a în
tors nu de mult de la tirgul in
ternațional de la Leipzig. „Toate 
instalațiile și agregatele noastre 
au fost apreciate. Toate s-au 
vlndut“. Inginerii Ion Munteanu 
și Atanase Niculescu, împreună 
cu un grup rfle maiștri și son
dori, sînt în Brazilia: montează 
acolo instalații românești de fo
raj. Ion Desculțu și Florea Stere, 
în India...

Din nou ne-am amintit mo
mentul surprins de fotograful 
amator în timpul omologării. In 
clipa aceea toți cei aflați de 
față — oamenii cu simțul măsu
rii în cel mai înalt grad — erau 
animați de aceleași gînduri, de 
același sentiment de mîndrie. In 
clipa aceea cu toții vedeau sapa 
de foraj la 6 000 de metri.

Fotografia de care vorbim, 
destul de recentă, face și ea de 
fapt parte din tradiție. Pe pla
toul de montaj a fost probat al 
doilea 4 DH S15, iar pe planșele 
proiectanților se află schițele 
altor proiecte și mai îndrăznețe...

e) Fizică atomică

— Tehnician pentru citirea plăcilor nucleare — Matematică 
oral), Fizică (scris și oral), Chinjie (oral).

— Tehnician pentru dozimetrie — Matematică (scris și oral), Fizică 
(scris și oral), Chimie (oral).

— Tehnician electrotehnic electronică pentru fizică nucleară — Ma
tematică (scris și oral), Fizică (oral).

— Tehnician tehnica vidului — Matematică (scris și oral), Fizică (scris 
și oral), Chimie

Personal

(oral).

administrativ de specialitate și social-cultural

oral), Chimie (scris șifarmacie — Botanică (scris și

omului (scris și oral),
de
(oral).
medical — Anatomia și fiziologia
și oral), Fizică (oral).
medical de balneofizioterapie —
și oral), Chimie (scris și oral), Fizică (oral).

..............................  Anatomia și fiziologia omu-

— Asistent
oral), Fizică

— Asistent
Chimie (scris

— Asistent
omului (scris ...

— Asistent medical de cultură fizică
Iui (scris și oral), Chimie (scris și oral), Fizică (oral).

— Asistent medical de dietetică — Anatomia și fiziologia omului 
(scris și oral), Chimie (scris și oral), Fizică (oral).,

— Asistent medical
și oral), Chimie (scris

— Asistent medical
(scris și oral), Chimie

— Asistent medical_ ________ .
fiziologia omului (scris și oral) Chimie (scris și oral), Fizică (oral).

— Asistent medical de obstetrică-ginecologie —Anatomia și fiziologia 
omului (scris și oral), Chimie (scris și oral), Fizică (oral).

— Asistent de ocrotire — Anatomia și fiziologia omului (scris și oral), 
Chimie (scris și oral), Fizică (oral).

— Asistent medical de pediatrie — Anatomia și fiziologia omului 
(scris și oral), Chimie (scris și oral), Fizică (oral).

— Asistent medical de radiologie — Anatomia și fiziologia omului 
(scris și oral), Chimie (scris și oral), Fizică (oral).

— Asistent medical de tehnică dentară —• Anatomia și fiziologia omu
lui (scris și oral), Chimie (scris și oral), Fizică (oral).

— Asistent social — Psihologia (scris și oral), Biologia (scris și oral), 
Economia politică (oral).

— Bibliotecar — Limba română (scris și oral), Istoria României (oral).
— Cartograf — Matematică (scris și oral), Fizică (oral), Desen orna

mental (lucrare grafică).
— Contabil pentru comerț — Limba română (scris și oral), Matema

tică (scris ș’ oral).
— Contabil pentru cooperația de consum — Limba română (scris și 

oral), Matematică (scris și oral).
— Contabil pentru finanțe și credit — Limba română (scris și oral), 

Matematică (scris și oral).
— Contabil pentru industrie, construcții și .transporturi — Limba ro

mână (scris și oral), Matematică (scris și oral).
— Merceolog pentru cooperația de consum — Limba română (scris 

și oral), Chimie (scris și oral).
— Merceolog pentru produse alimentare și alimentație publică — 

Limba română (scris și oral), Chimie (scris și oral).
— Merceolog pentru produse industriale — Limba română (scris și 

oral), Chimie (scris și oral).
— Secretar-stenodactilograf pentru limba română — Limba română 

(scris și oral), Istoria României (oral).
_  Secretar-stenodactilograf pentru limba română și limbi străine — 

Limba română (scris și oral), o limbă străină — rusa, engleza, franceza 
sau germana (scris și oral).

Anatomia și fiziologia

de igienă — Anatomia și fiziologia omului (scris 
șl oral), Fizică (oral).
de laborator — Anatomia și fiziologia omului 

(scris și oral), Fizică (oral).
de laborator anatomo-patologic — Anatomia și

(scris și Esența noastră umanăI
I

(Urmare din pag. I)

tre ? Intîi : individualismul, concretizat în ce
lebra deviză a lui Thomas Hobbes, „homo ho- 
mini lupus“, omul este lup pentru om. De
viza se potrivea „modernității“ epocii acumu
lării primitive a capitalului și își păstrează 
din păcate „modernitatea“ și în lumea capi
talismului comtemporan, unde încă, cum spu
nea tot filozoful citat, se duce „bellum om- 
nium contra omnes“, războiul tuturor împo
triva tuturor. Dar într-o lume ca a noas
tră, unde baza tehnico-materială și relațiile 
de producție socialiste sînt condiții funda
mentale ce pot asigura bunăstarea tuturor 
■— cum sună oare lozincile amintite și mai 
ales, cum arată obiceiurile pe care ele le ca
racterizează ? Iată deci că, în primul rînd, a 
fi modern, astăzi, la noi, înseamnă a lupta 
împotriva individualismului, a individualis
mului altora, dar mai ales a propriului in
dividualism, a renunța la egoism și egocen
trism, pentru a cultiva floarea gingașă încă, 
dar sortită unei ineluctabile dezvoltări, a 
colectivismului, a sentimentului participării 
la viața unui popor, la o viață în care nu 
mai avem nevoie să luptăm unii împotriva 
altora, pentru că clasele exploatatoare au fost 
desființate și pentru că orînduirea noastră 
are capacitatea să asigure tuturor dezvolta
rea maximă a multilateralelor potențialități, 
care se află în fiecare dintre noi.

Dar de aici apare necesitatea luptei împo
triva unei alte trăsături vechi: chiulul! 
Munca de mîntuială, munca făcută altădată 
în beneficiul unui patron sau în slujba unui 
stat al patronilor capitaliști, acest tip de 
„muncă“ este străin modernității noastre. 
Astăzi, dintre trăsăturile modernității socia
liste, nu poate să lipsească conștiinciozitatea 
în muncă, în activitatea productivă, în crea
ția culturală. Munca noastră, în orice dome
niu, care trebuie să dea roade, folosite în 
ultimă analiză de noi înșine, trebuie totodată 
să ne facă să cheltuim cu intensitate ceea 
ce este mai profund în esența noastră uma
nă, regăsită, smulsă _ înstrăinării noastre de 
noi înșine, așa cum a arătat Marx că se 
întîmplă în situația în care cel ce muncește 
este exploatat. Știm cu toții că problema a

ceasta este în centrul educației comuniste a 
tineretului nostru. Poate că ar fi bine, însă, 
să fie abordată și din acest unghi al trăsă
turilor modernității omului în socialism.

Știința și filozofia contemporană fac din 
ce în ce mai limpede ideea complexității ex
treme a lumii; cunoaștem azi, incomparabil 
mai mult decît oricînd altădată, ceeace s-a 
creat de-a lungul mileniilor istoriei umani
tății pe tot globul. Cine ar putea să mai spu
nă azi, ca acum cîteva secole Pico delle Mi- 
randola, că știe tot ce se poate ști ? Dacă ar 
fi să ne gîndim numai la asta și încă am, înțe
lege că modestia este una dintre trăsăturile 
spiritului contemporan, modestia nu ca trăsă
tură pioasă de caracter, ci izvorîtă dintr-o 
reală înțelegere că lumea nu începe să fiin
țeze odată cu noi, că sîntern fiecare o infimă 
părticică din imensul torent al evoluției u- 
mane, al creației miliardelor de făuritori ai 
culturii și civilizației de care beneficiem.

Dar această modestie merge mină în mină 
cu convingerea că putem, cu forțele unite ale 
tuturora, să smulgem naturii orice dorim. In- 
epoca zborurilor cosmice, a comunicațiilor de 
la miliarde de kilometri, în spațiile siderale, 
a folosirii mașinilor electronice pentru a înmii 
eficiența gîndirii și acțiunii umane, ne este 
îngăduit să credem, că în strînsă cooperare 
umană, prin înlăturarea condițiilor care gene
rează războaiele de agresiune — omenirii îi 
este posibil orice ! Oamenilor le-au trebuit 
zeci de mii de ani pentru a făuri limbaje care 
să facă posibilă comunicarea interumană de
plină, pentru a înlătura însingurarea, pentru 
a simți că pot găsi mijlocul de a se face în
țeleși în ceea ce au ei mai profund, mai per
sonal. De aceea ar trebui să vedem dacă una 
dintre trăsăturile modernității, în sensul no
stru, socialist, nu este tocmai aceasta, a sim
țului solidarității umane, a risipirii singură
tății și izolării. Umanismul nostru socialist 
își găsește tocmai aici una dintre trăsăturile 
sale fundamentale — și putem noi oare să 
discutăm despre modernitatea noastră, fără 
să ne referim la umanismul socialist ?

Toate acestea sînt de natură să dezvolte 
încrederea în viitor, înlăturarea neliniștei 
pentru ziua de mîine, optimismul stenic și 
sentimentul că viața are un sens, că merită 

să fie trăită. Printr-asta mai cu seamă, mo
dernitatea noastră, a oamenilor care trăim 
în socialism, care credem în viitorul nostru 
comunist, se deosebește radical de „moderni
tatea“ unei anumite părți a societății bur
gheze. Acolo a fi „modern“ înseamnă a fi 
„angoasat“, neliniștit, dezabuzat, înseamnă a 
priza „absurditatea“ existenței, a nega orice 
valoare reală eforturilor umane. Acolo o 
parte a producției artistice și literare își pro
pune să exprime tocmai această neliniște 
existențialistă și — cu ajutorul oficialității 
culturale burgheze — să o propage in rîn- 
durile tineretului, ca pe expresia cea mai 
„modernă“ a spiritualității umane. Problema 
este prea complexă pentru a fi expediată 
aici. O supun însă spre meditație scriitorilor

Ife „de ce 7"
(Urmare din pag. I)

ciplina „prese“ și li s-a recomandat de că
tre profesorul de specialitate să culeagă 
date preliminarii. Pe baza datelor culese prin 
studierea documentațiilor, a cărților, mașini
lor, urmează să li se indice exact tema pro
iectului de diplomă. Implicit, această muncă 
îi pregătește pe cei 10 în vederea execu
tării proiectului de an. Ceilalți studenți ră
mân însă în afara unei asemenea preocupări 
deși, mai ales ieșenii ar avea tot atîta nevoie 
să viziteze, pe lingă cele deja citate, între
prinderi ca: „Republica“, „Electroaparataj“ 
și „Vulcan".

— Indicarea unor asemenea teme, speci
ficul de organizare a practicii, prezența în
tr-o întreprindere modernă sînt doar pre
mize necesare, dar nu suficiente pentru o 
maximă fructificare a practicii în vederea 
alcătuirii proiectelor din anul V. In ultimă 
instanță totul depinde de calitatea studiului 
fiecărui practicant. Pe această linie, de ce 
factori socotiți absolut necesar că trebuie să. 
se țină seama ? (reporterul)

— Aș sublinia în primul rînd necesitatea 
unei informări profunde. Proiectele din anul 
V sînt complexe, ele, pe lîngă calcule, soli
cită și alegerea unor soluții economice. Pe 
de altă parte, proiectele acestea precedă pe 

și artiștilor noștri mai tineri, care vor din 
răsputeri să fie moderni și care ar trebui, 
după părerea mea, să examineze cu toată se
riozitatea, ce îi apropie și ce îi opune colegi
lor lor de breaslă aflați sub influența burghe
ziei. O supun spre meditație și unei părți din 
tineretul nostru care nu cu suficientă exi
gență și discernămînt acceptă toate producți
ile artistice care ne vin din străinătate, și 
care în numele însușirii întregii culturi uni
versale (ce trebuie fără îndoială cunoscută) 
acceptă fără rezervă tot ce îi cade sub ochi.

Cele spuse mai înainte sînt departe de a 
epuiza problema pusă în discuție de „Scîn- 
teia tineretului“ dar mi se pare că fără 
aceste elemente, discuția ar fi lipsită de unii 
din factorii esențiali.

care obligă
cel de diplomă, culegerea datelor, procedeul 
de proiectare, fiind identice. Trebuie să învă
țăm, să ne documentăm... inginerește. (Pavli 
Constantin).

— Găsirea soluției tehnologice optime, pro
punerea unor îmbunătățiri presupun stu
dierea întregii documentații existente, a pla
nurilor de operații, a tuturor mașinilor care 
participă la prelucrarea pieselor... (Delescu 
Răzvan).

— Trebuie în orice caz consultate Buleti
nele de documentare ale centrului de proiec
tări, revistele de specialitate, pe care servi
ciile tehnice ale uzinei ni le pun oricînd la 
dispoziție. Foarte interesantă este, pe de altă 
parte, urmărirea tehnologiilor experimentale. 
(Fințescu Elena).

— Avem multe de învățat urmărind dacă se 
respectă tehnologia în procesul de fabricație. 
Aici apar de multe ori deosebiri care trebuie 
explicate. „De ce-ul“ te obligă să gîndești, 
să studiezi, să consulți inginerii și tehnkr.- 
enii uzinei. (Mihăilescu Șerb an).

— Foarte important este ca acest „de ce?“ 
să fie o adevărată „obsesie" a practicantului. 
Oricît de amplă ar fi documentarea, ea nu 
are eficacitate dacă nu este cernută, selec
tată. Inginerul trebuie să știe mai ales să a- 
leagă, să justifice economic. (Tabără Victor).



ISingapore s-a retras 
din I ederii lin Malayeză

• 0 insulă cumpărată cu... 30 000 dolari
• Federația discordiei

F

Singapore s-a retras din Federația Ma
layeză devenind de la 9 august un stat 
independent și suveran. La Kuala Lum
pur domnise pînă în ceasul din urmă 
optimismul: se credea că divergențele 
vor putea ii atenuate, că un compromis 
va deveni posibil. Epilogul înfruntării 
surde dintre Kuala Lumpur șl Singapore 
reflectă eșecul unei formule artificiale, 
care nu a ținut seamă de realități isto
rice.

ederația Malayeză, 
pierde o poziție 
cheie căci Singapo
re nu înseamnă 
doar o bază strate
gică de prim ordin 
ci și un punct eco
nomic deosebit de 
important. Singa- 
unul din cele mai 

din lume, cu un 
; și cu o viață

s-au
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elațiile americano-spaniole cunosc în ultimele luni 
o continuă „încălzire“. Dintre faptele care furni
zează dovada materială a acestei evoluții putem 
cita:

1). Informațiile apărute în presa americană despre 
„convorbirile militare foarte avansate între Was
hington și Madrid“. Citind surse oficiale NEW YORK 
TIMES dezvăluie că s-a ajuns foarte aproape de 
perfectarea unui acord care prevede dotarea Spaniei 

i în 1970 cu noi unități navale avînd la bază două mari 
portavioane.

2) . Invitarea la Casa Albă pentru consultări în „problemele 
internaționale cele mai acute“ a ministrului de externe spaniol 
Castiella.

3) . Conferința de presă specială convocată de noul ambasador 
al S.UA. la Madrid, Biddle Duke; Duke a debitat o lungă tiradă 
pe tema „rolului Spaniei în apărarea Occidentului“ și a accentuat 
că „ar fi fericit ca colaborarea hispano-americană să se lărgească 
în toate domeniile, inclusiv în domeniul militar“.

„Flirtul" hispano-american nu e de dată recentă. Vom aminti 
doar un episod din toamna trecută. Atunci cînd, după întrerupe
rea tratativelor anglo-spaniole privind construirea unor fregate 
pentru flota de război spaniolă, amiralitatea londoneză 'b anulat 
exercițiile navale militare periodice britanico-spaniole la Gibraltar, 
Washingtonul s-a grăbit să organizeze manevre militare comune 
americano-spaniole.

episodul manevrelor comune din golful Huelva și pînă la

pore este 
mari porturi 
trafic imens 
economică intensă. Pentru Fede
rația Malayeză. pierderea Singa- 
porelui se anunță ireparabilă. Ho- 
tărîrea devenită publică dumini
că a produs uimire printre sus
ținătorii politicii britanice în 
această parte a lumii, deși inclu
derea insulei în Federația 
Malayeză s-a ciocnit din pri
mul moment de o împotrivire 
de masă exprimată în manifes
tații și mitinguri. Abia apăruse 
pe harta lumii mult controver
sata federație cînd agenția 
U.P.I. scria că „este de așteptat 
să reizbucnească conflictele din
tre Malaya și celelalte teritorii“.

La Londra și 
la Kuala Lum- 
pur, oficialitățile 
par consternate 
de desnodămîn- 
tul înfruntării. 
S-au temut de el 
dar au sperat 
să-l evite.

Adepții ade
rării Singapore- 
lui la noua fede
rație pledau cau
za lor făcînd apel 
mai ales la consi
derente de ordin 
geografic. Sin- 
gaporul se gă
sește în extremi
tatea sudică a peninsulei mala- 
yeze fiind despărțit de conti
nentul asiatic printr-o strîm- 
toare a cărei lățime nu atinge 
decît 2 km. Portul, care în acest 
secol și-a. cucerit celebritatea unei 
baze de mari proporții a fost 
cumpărat în anul 1824 cu deri
zoria sumă de... treizeci de mii 
de dolari. Vînzător : sultanul din 
Johore. Cumpărători : abilii re
prezentanți ai Londrei care în
ființaseră „Compania Indiilor de 
est“. Cumpărătorii intuiseră va
loarea teritoriului achiziționat. 
Ei l-au transformat într-o fortă
reață navală temută de adversa
rii puternicei flote britanice de
venind „Gibraltarul Pacificului“.

în ianuarie 1958 Singapore a 
dobîndit autoguvernarea internă 
în cadrul Commonwealthului 
ceea ce nu semnifica obținerea 
unei reale independențe. în rea
litate, insula rămînea în conti
nuare un punct de sprijin al 
strategiei britanice în această 
parte a lumii. La 16 septembrie 
1963 Singapore a aderat la Fe
derația Malayeză în componen
ța căreia au mai intrat Malaya, 
Sarawak și Sabah (două princi
pate din Bomeo de nord). în
ființarea acestei federații a fost 
calificată în lumea asiatică și cu 
deosebire în Indonezia drept o 
acțiune de esență neocolonia- 
listă. Conflictul generat de exis
tența federației a încordat peri
culos relațiile dintre Kuala Lum-

pur și Djakarta și în pofida de
mersurilor întreprinse relațiile 
dintre cele două țări nu 
normalizat.

în Singapore numeroase gla
suri au avertizat împotriva
secințelor includerii insulei în fe
derația preconizată cu asiduitate 
de Londra. Temerile se bazau 
pe calcule economice. Singapore 
a cunoscut de-a lungul acestui 
secol, datorită conjuncturii fa
vorabile, o dezvoltare mai rapi
dă decît a celorlalte teritorii. 
Reprezentanții Singaporelui se 
temeau că vor fi obligați să îm
partă resursele financiare ale 
insulei cu Cele ale unor regiuni 
slab dezvoltate din federație. 
Temerile lor s-au dovedit justi
ficate. 40 la sută din încasările 
provenite din operațiunile por
tuare au fost afectate bugetului 
federal. Deși era vorba de o 
sumă considerabilă autoritățile 
de la Kuala Lumpur se arătau 
nemulțumite. Ele au ajuns 
revendice 60

sa
la sută din tota

lul încasărilor o- 
perate de Singa
pore, ceea ce nu 
a putut decât 
să producă irita
re în insulă.

Diferendul e- 
conomic a fost 
amplificat de 
neînțelegerile de 
ordin politic. A- 
titudinea Fede
rației Malayeze 
a dus la o izo
lare a ei pe con
tinentul asiatic. 
Situația aceasta 
s-a repercutat 
direct asupra 
traficului portuar 
Marele port a 

___ l__. _ cunoască dificul
tăți. Liderii locali — într-o formă 
destul de netă — și-au marcat 
opoziția lor față de orientarea 
federației, mai ales pe planul 
libertăților democratice și al re
lațiilor externe.

Disensiunile au atins un punct 
critic cînd punțile au trebuit să 
fie rupte. Singapore a devenit 
un stat independent promițînd, 
totuși să mențină relații de co
laborare economică și militară 
cu Federația Malayeză. Obser
vatorii se îndoiesc de viitorul a- 
cestor relații. S-ar părea că re
ferirea a fost necesară doar pen
tru a atenua șocul produs de de
zagregarea Federației Malayeze 
și că în practică ele se vor limita 
la proporțiile unei perioade nu 
prea îndepărtate. Cit privește 
viitorul federației, el rămîne 
incert. în fond, cele două prin
cipate din Bomeo de nord, aso
ciate cu Malaya, nu mai pot crea 
aparența unei federații. Poate 
că formula va trebui să fie pără
sită cu atît mai mult cu 
cît modalitățile prin care 
Sarawakul și Sababul au devenit 
membre ale federației au furni
zat destule suspiciuni. Probabil, 
la Kuala Lumpur se va minima
liza semnificația ultimelor eve
nimente, dar — dincolo de dez
mințirile de serviciu — implica
țiile se vor resimți.

EUGENIU OBREA
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GRECIA. — Demonstrație la 
Atena pentru un guvern Pa- 

pandreu.

Vizita delegației

române la Șanhai
ȘANHAI (9 (Agerpres). — 

Delegația guvernamentală a 
R. P. Române, condusă de 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice a 
sosit la 8 august la Șanhai.

La aeroport, oaspeții au 
fost întîmpinați de Țao Ti-ciu, 
membru al 
Comitetului Orășenesc 
hai, al ~ 
Chinez, 
orașului 
persoane 
vizitat expoziția industrială a 
orașului Șanhai și cartierele 
orașului.

Secretariatului
Șan-

Partiduîui Comunist 
primar adjunct al 
Șanhai, și de alte 
oficiale. Delegația a

Premierul turc
in U. R. S. S.

PRIMUL ministru al Turci
ei Suat Hayri UrgiipZti, a sosit 
luni la Moscova într-o vizită ofi
cială.

In aceeași zi, Urgiiplti a făcut 
o vizită la Kremlin președintelui 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S, Alexei Kosîghin.

Guvernul U.R.S.S. a oferit o 
recepție în cinstea primului mi
nistru al Turciei. Au participat 
Alexei Kosîghin, Nikolai Podgor- 
nii și alte persoane oficiale.

al

au votat împotriva
„formulei StephanopoulosU

Grupul parlamentar al Uniunii de centru, 
întrunit luni la prînz într-o ședință extraordi
nară, a respins, cu 119 voturi din totalul de 
145, mandatul propus de regele Constantin 
fostului vicepreședinte al guvernului, Stepha
nopoulos, pentru formarea unul nou guvern.

VARNA. — Corespondentul 
Agerpres, C. Linte, transmite:

Luni 8 august — cea de a 
doua zi a primului Festival 
balcanic al filmului care se 
desfășoară la Vama — a fost 
consacrată filmului românesc. 
Programul zilei a început cu 
o conferință de presă la care 
au participat pește 70 de zia
riști, critici, regizori, cineaști 
bulgari și străini. Cu acest 
prilej Marin Stanciu, secretar 
al Consiliului Cinematogra
fiei din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a fă
cut un scurt istoric al cine
matografiei românești.

în continuarea programului 
a rulat filmul artistic „Gau- 
deamus Igitur" și filmele do
cumentare și de animație: 
„Temă cu variațiuni“ de Do
na Barta, „Spre cer“ de Titus 
Mesaroș, „Cotidiene“ de 
Olimp Vărășteanu și „Glumă 
nouă cu fier vechi“, de Bob 
Călinescu.

Seara, la cinematograful de 
vată „V. I. Lenin“ a avut loc 
premiera de gală a filmului 
artistic „Pădurea spînzurați- 
lor“. Printre personalitățile 
prezente la premieră se aflau 
dr. Petăr Vutov, președintele 
Comitetului pentru cultură și 
artă , al R. P. Bulgaria, preșe
dintele Comisiei Naționale 
bulgare pentru U.N.E.S.C.O. 
și președintele Comitetului 
Festivalului, acad. Sava Ga- 
novski, președintele Comite
tului național bulgar pentru 
prietenia și colaborarea bal
canică, delegațiile țărilor par
ticipante la festival.
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'.963 cu prilejul prelun- I 
fost apreciat chiar în |

I
I
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SerenadeMadridului, „o- 
perațiunea de se
ducere“ efectua
tă de Washing
ton are același 
substrat, foarte 
transparent. Este 
vorba de dubla 
intenție ameri
cană de a lansa 
un avertisment 
indirect la adre
sa Parisului și de 
a schița marile li
nii ale unei politici militare, „de înlocuire în Europa pentru cazul 
cînd Franța s-ar despărți de N.A.T.O. „Experții militari americani 
— relata ASSOCIATED PRESS — nu văd nici un motiv pentru 
care Spania să nu fie inclusă în alianța N.A.T.O. în cazul cînd 
Franța s-ar retrage într-adevăr în viitor... Pentru Statele Unite, 
Spania este un partener demn de încredere“. Asemenea aprecieri 
din „surse militare americane" pot fi, desigur, interpretate și 
ca piese într-un mecanism de presiune asupra Parisului. Fapt 
este că, de cîțiva ani, asistăm la o serie continuă de eforturi ale 
Washingtonului urmărind înglobarea Spaniei în N.A.T.O. Acordul 
suplimentar ameticano-spaniol încheiat în 1963 cu prilejul prelun
girii tratatului privind bazele militare a f... 
presa spaniolă drept „un mio pact N.A.T.O.“.

Privite de oficialitățile madrilene, avansurile americane mereu 
mai asiduie par să exercite o oarecare atracție. Evident, Madri
dul speră să găsească la Washington un oarecare sprijin, o doză 
de „oxigen“ pentru rezolvarea dificultăților crescînde social-eco- 
nomice. Influentul ziar catolic YA nota însă zilele trecute că unele 
cercuri politice madrilene „recomandă o atitudine rezervată“ față 
de avansurile americane pentru a nu „bloca posibilitatea de ma
nevră a Spaniei“. E greu de apreciat cu exactitate ce înțeleg 
respectivele cercuri prin „posibilitatea de manevră". S-ar putea

4-~ ——i'- manifesta o apreciere I
moment de încordare I

I
I
I 
I

americane
la Madrid

să fie vorba de o oarecare reținere de a î 
marcat ostentativă față de America într-un ______ „„ _____
a relațiilor Washington—Paris (apropierea franco-spaniolă din 
ultimii ani este o miză prea importantă pentru ca Madridul să 

s~o compromită). Mai plauzibilă este ipoteza că recoman
dările la „reținere“ și la „păstrarea posibilităților de manevră“ 
constituie un îndemn la repetarea unei tactici în care Madridul 
s-a specializat de-a lungul ultimilor ani: încercarea de a obține 
avantaje cît mai mari de pe urma fiecărui pas în întîmpinarea 
cererilor americane. Intr-o asemenea lumină, nu-i exclus să auzim 
noi serenade americane la Madrid...

T
elevlziunea, acest copil minune al seco
lului, s-a evidențiat în ultimii ani ca un 
serios Concurent al presei din mai multe 
țări occidentale, în special din S.U.A. și 
Anglia.

Este știut că presa apuseană realizează 
cîștiguri mal ales din publicitate. Or, 
firmele interesate au început să apeleze 
din ce în ce mai mult la televiziune,

considerată mai eficientă în materie de reclamă. 
Rezultatul a fost că ziarele au început să înregis
treze deficite tot mai mari.

Elementul televiziune, ală
turi de ceilalți factori conjunc- 
turali ai pieții occidentale au 
dus multe publicații în pragul 
falimentului. La acest punct in
tervine lupta dintre marile trus
turi de presă pentru acapara
rea, pentru „înghițirea" ziarului 
deficitar. Cea mai utilizată me
todă de acaparare este „fuzio
narea", care dă posibilitatea 
puternicilor presei să-și înglo
beze publicațiile falimentare 
într-o formă „delicată". Fuzio
nări încearcă și ziarele defici
tare, între ele, sperind să se 
salveze pe această cale.

Ziarul „Le Monde" ne infor
mează că de citva timp la New 
York au loc negocieri între trei 
cotidiene pentru a realiza o 
colaborare foarte strînsă „poa
te chiar o fuziune". Este vorba 
de ziarele „New York Herald 
Tribune" (republican) care a- 
partine milionarului Whitney, 
fost ambasador la Londra,- 
„Journal American" (al trustu-

Iui Hearst) și „World Tele
gram" (aparținînd lui Scripps 
Howard). Profilurile celor trei 
publicații sînt destul de dife-

335 000 exemplare. Scăderi ale 
tirajelor au înregistrat și cele
lalte două ziare.

în cadrul negocierilor de la 
New York se preconizează două 
formule. Prima constă într-o 
fuzionare completă urmînd să 
apară un cotidian de dimineață, 
care să mențină titlul de „New 
York Herald Tribune", și un 
cotidian de seară. A doua va
riantă prevede că cele trei co
tidiene să continue să apară se
parat, dar să fie imprimate in 
aceeași instituție și să aibă lin 
serviciu de difuzare comun.

în fața perspectivei ca fuzib-

3M

„întregul grup parlamentar, 
scrie „TA NEA“, într-o ediție 
specială consacrată acestui eve
niment, inclusiv Stephanopoulos, 
a hotărît să insiste asupra celor 
două variante prezentate de Pa- 
pandreu regelui — formarea 
unui guvern din Uniunea de 
centru, prezidat de însuși Papan- 
dreu, sau stabilirea unor noi 
alegeri“. Votul care a avut loc 
după încheierea dezbaterilor, 
continuă ziarul, a dovedit uni
tatea partidului Uniunea de cen
tru, deoarece grupul parlamen
tar s-a pronunțat în favoarea li
niei lui Papandreu. Grupul par
lamentar l-a felicitat pe Stepha
nopoulos pentru atitudinea sa și 
a apreciat pozitiv faptul că fos
tul vicepreședinte al guvernului 
a acceptat mandatul de sondaj 
numai cu condiția de a-1 pune 
în discuția grupului parlamentar 
și a șefului partidului.

După încheierea ședinței gru
pului parlamentar al Uniunii de

centru, a avut loc o demonstra
ție a peste 10 000 de persoane 
în favoarea lui Papandreu.

în cursul după-amiezii de 
luni, Stephanopoulos a comuni
cat regelui poziția adoptată de 
grupul parlamentar al Uniunii 
de centru.

In cercurile politice din Atena 
se consideră că, în situația crea
tă se va încerca posibilitatea for
mării unui guvern din personali
tăți din afara Parlamentului, 
care — după ce va căpăta votul 
de încredere al Parlamentului 
— va organiza noi alegeri. Ră
mîne însă un semn de întrebare 
și anume s cînd vor avea loo 
aceste alegeri: în următoarele 45 
de zile, sau după o perioadă de 
5—6 luni ? Există însă și unele 
păreri referitoare la posibilitatea 
rezolvării crizei prin crearea 
unui guvern în frunte cu Papan
dreu sau printr-o încercare —. 
cel puțin provizorie — de a re
zolva criza pe alte căi, în afara 
celor constituționale.

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres 

la Atena

în primul tind din publicitate, 
nu încetează să scadă ca uima- 
ie în special a concurenței te
leviziunii".

Destul de asemănător este și 
starea de lucruri din presa bri
tanică. Agenția ASSOCIATED 
PRESS relatează că în ultimul 
timp englezii au fost martorii 
unor acaparări spectaculoase 
ale unor ziare de către magnații 
presei britanice. Printre acestea 
agenția enumetă obținerea con
trolului de către lordul Thom
son asupra rețelei de publicații 
Kemsley, precum și aceea a 
cumpărării de către proprietarii

Operația „fuzionare"
rite. în timp ce primul este un 
ziar „serios" de dimineață, ce
lelalte două sînt ziare „de sen
zație" de seară. Totuși, după 
cum observă „Le Monde" cîteș- 
trele au un punct comun: sînt 
deficitare.

„New York Herald Tribune" 
are un deficit care datează de 
multă vreme și care pare să se 
fi agravat ca urmare a grevei 
de acum doi ani a lucrătorilor 
ziarelor newyorkeze. în prezent 
tirajul ziarului a scăzut, în zi
lele lucrătoare de la 360 000 la 
308 000 exemplare, iar al ediți 
ei de duminică de la 428 000 la

narea proiectată să se realize
ze efectiv,. 'mulți se întreabă: 
de . vreme ce New York-ul - nu 
are pentru cele 10 milioane de 
locuitori ai săi decît șase coti
diene, își poate oare permite 
să mai piardă unul sau chiar 
două ?

Cotidianul parizian citat mai 
sus subliniază că situația celor 
trei ziare newyorkeze este de
parte de a fi singulară. „Situa
ția generală a presei america
ne — scrie „Le Monde" — se 
înrăutățește mereu: în timp ce 
costul de producție crește fără 
încetare, încasările, care provin

iui „Daily Mail" a ziarului 
„New . Chronicle". Cea mai 
spectaculoasă bătălie pentru 
obținerea controlului în dome
niul presei, s-a dat între lordul 
Th'omson și „Daily Mirror" 
pentru acapararea trustului 
Odhams Press. care include două 
cotidiene, un săptămînal. și 'un 
complex tipografic de mare, ca
pacitate. De astă.dată Thomson' 
n-a mai avut cîșțig de cauză. 
Bătălia a fost cîștigată. de 
„Daily; Mirror" care, prin „fu
zionarea" cu grupul Odhams, a 
dat maștere lui „Internațional 
Publfshing Corporâtion", unul

din cele mai mari trusturi dei 
presă din lume.

Acaparările tot mai frecvente 
ale unor ziare de către marile 
trusturi de presă engleze, au 
făcut ca laburiștii să propună 
Camerei Comunelor adoptarea 
unei legi care dă dreptul gu
vernului să interzică orice fu
zionare în domeniul presei. Pe 
lingă puterile acordate guver
nului pentru a interveni în în
cercările de fuzionare, proiectul 
conține și o serie de prevederi 
care reglementează problema 
monopolurilor și a fuzionărilor 
în general. în proiect se preve
de că orice persoană care 
transferă un ziar altei persoa
ne, proprietară a altui ziar, 
fără aprobarea departamentului 
comerțului, este pasibilă de pe
deapsă, cu închisoare și amen
dă calculată potrivit tirajului 
ziarului. Luna trecută Camera 
Comunelor a aprobat acest pro- 

. iect care urmează să devină 
lege încă în acest an după a- 
probarea sa în Camera Lorzilor, 
aprobare care este considerată 
ca sigură.

Este însă îndoielnic dacă mă
surile, chiar legislative, referi- 
loare la „regimul fuzionărilor* 
vor putea să pună capăt proce
sului de acaparare a unor zia
re de 
proces atît de 
S.U.A.,. Anglia și

EM. RECAR

Continuă raidurile

VIETNAMUL DE SUD. — Populația regiunilor eliberate strîn- 
gînd alimente pentru ostășit Frontului național de eliberare.

Baza militară de

patrioților

către magnații presei, 
frecvent în 
în alte .țări.

ION D. GOIA

americane asupra 
R. D. Vietnam

HANOI 9 (Agerpres). —
Agenția vietnameză de presă 
anunță că la 8 august nume
roase grupuri de reactoare da 
luptă americane care au deco
lat de pe navele flotei a 7-a 
și de pe bazele din Vietnamul 
de sud și Tailanda, au pătruns 
în repetate rînduri în spațiul 
aerian al R.D. Vietnam, bom- 
bardînd și mitraliind centre 
populate și obiective economi
ce din provinciile Son La, Tu- 
yen Quang, Hoa Binh, Nam 
Ha, Ninh Binh, Thanh Hoa și 
Ha Tinh, _ precum și insula 
Con Co, din nordul zonei de
militarizate.

★
La 9 august, avioanele a- 

mericane au efectuat noi rai
duri asupra provinciilor Phu 
Tho și Yen Bai, precum și a- 
supra orașului Vinh. în cursul 
luptelor, au fost doborîte 6 
avioane, numărul total al 
avioanelor americane doborîte 
cu începere din 5 august 1964 
cifrîndu-se la 458.

PHENIAN 9 (Agerpres). — 
Guvernul R.P.D. Coreene a dat 
publicității o declarație în care 
sprijină declarația din 2 august 
a guvernului R.D. Vietnam și 
protestează împotriva liotăririi 
S.U.A. de a trimite încă 50000 
de militari în Vietnamul de sud.

la Tu Doc sub focul

sud-vietnamezi
Duminică seara baza militară de la Tu Doc. 

numai 10 kilometri de Saigon, a fost supusă unui 
puternic tir de mortiere. Pierderile suferite de tru
pele americane și sud-vietnameze nu au fost încă 
publicate, dar se menționează că sînt serioase.

Personalul de la baza militară Duc Co, impor
tant centru situat pe șoseaua nr. 19, se află în
tr-o situație extrem de dificilă din cauza deselor a- 
tacuri întreprinse de forțele patriotice. „Avem de 
făcut față unor condiții insuportabile, datorită de
selor atacuri ale inamicului, care ne istovește mo
ralul“, a declarat căpitanul american Richards 
unui corespondent al agenției Associated Press. 
„Deși încă nu se pune problema cedării acestei 
baze, menționează agenția citată, este de așteptat 
ca în orice moment partizanii să o cucerească.

la Luptele crîncene și înfrîngerile suferite de ar
mata guvernamentală sud-vietnameză au provocat 
în ultimul timp o intensificare a dezertărilor. După 
cum anunță agenția „Eliberarea“, în primele șase 
luni ale acestui an, un număr de 13 450 de soldați 
și ofițeri ai armatei de la Saigon au trecut de par
tea forțelor patriotice cu armamentul de care dis
puneau.

Forțele de eliberare națională din provincia sud- 
vietnameză Khanh Hoa, anunță V.N.A., au eliberat 
în perioada 1—12 iulie o suprafață populată de 
peste 10 000 locuitori. Trupele americane și sud- 
vietnameze care au încercat în repetate rînduri 
să recucerească teritoriile eliberate au fost res
pinse, suferind pierderi grele.

FINLANDA. — Vedere din portul orașului Helsinki.

PE SCURT
• REUNIUNEA Consiliului d" 

Securitate consacrată dezbaterii 
problemei cipriote, care trebuia 
să aibă loc luni după-amiază a 
fost aniinată. Agenția France 
Presse relatează că amînarea a fost 
determinată de faptul că nu s-a 
reușit pînă în prezent să se defi
nitiveze un proiect de rezoluție în 
această problemă. Se așteaptă ca 
ședința Consiliului de Securitate 
să se întrunească mărfi.

• IN ECUADOR continuă con
sultările dintre membrii juntei mi
litare și unii lideri ai partidelor si 
grupărilor de opoziție în vederea 
revenirii la ordinea constituționa

lă în tară. Partidele de opoziție 
cer instituirea unui guvern civil, 
care în decurs de trei luni să pre
ia puterea și să organizeze alegeri 
pentru Adunarea Constituantă. 
Discuțiile nu au dus însă pînă 
acum la nici un rezultat. Concesii
le făcute de junta după mișcările 
antiguvernamentale recente nu 
merg însă așa de departe.

„O noapte furtunoasă" 

în Uruguay
• TEATRUL Național de Come

die din Montevideo — Uruguay a 
prezentat în premieră piesa „O 
noapte furtunoasă' de I. L. Cara- 
giale.

In fata unui public numeros, 
care a umplut pînă Ia refuz sala 
teatrului, actorii uruguayeni En-

rique Guarnero, Estela Castro. Ho- 
racio Preve, Nelly Antunez, Jor- 
ge Triador au fost aplaudați mi
nute în șir pentru interpretarea ex
cepțională a rolurilor piesei.

Piesa ,,O noapte furtunoasă' va 
fi înscrisă in repertoriul permanem 
al teatrului, în vederea prezentă
rii Ia Montevideo și in principale
le orașe din provincie.

• LA 9 AUGUST, în sala „Ko- 
kusai Taiikukan“ din Nagasaki, 
și-a încheiat lucrările Conferința 
internațională pentru interzicerea 
armei atomice și cu hidrogen, 
deschisă la 6 august la Hiroșima, 
primul oraș care a devenit victi
ma a bombardamentului atomic 
american din 1945.

Participanta la conferință au 
adoptat o rezoluție cu privire la 
desfășurarea mișcării pentru in

stituirea unui sistem de ajutora
re a victimelor bombardamentelor 
atomice. Conferința a aprobat, 
de asemenea, rezoluții cu privire 
la intensificarea mișcării pentru 
interzicerea armei atomice și cu 
hidrogen.

Contract comercial 

japono - cehoslovac

• AGENȚIA C.T.K. relatează 
că potrivit unui contract semnat 
recent Ia Fraga, Japonia va livra 
Cehoslovaciei o uzină chimică, 
care va fi instalată la Combi
natul chimie din Zăluzi (Cehia 
de nord). A fost cumpărată, de 
de asemenea, și licența de fa

bricație. Uzina va produce octa- 
nol, substanță utilizată la fabri
care maselor plastice.

• AGENȚIA M.E.N. anunță 
că Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Arabe Yemen a dat 
publicității o declarație în care 
se arată că în ultimul timp tru
pele engleze dizlocate în Arabia 
de sud au săvîrșit o serie de 
acțiuni provocatoare împotriva 
Yemenului. Astfel, la 21 iulie, 
trupele engleze au tras asupra 
orașului Kaataba (situat la fron
tiera Yemenului cu Federația 
Arabiei de sud). La 4 august a 
fost mitraliat orașul El Biada.

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Algeriei, Abdelaziz Bou
teflika, a plecat luni într-un 
turneu printr-o serie de țări ale 
Africii, urmînd să viziteze Gha
na, Guineea, Sudanul, Etiopia și 
Republica Mali. El va duce cu 
oficialitățile din aceste țări dis
cuții privind conferința la nivel 
înalt a O.U.A. de la Accra, con
ferința arabă de la Casablanca, 
programată pentru 13 -septem
brie, și conferința afro-asiatică 
care urmează să aibă loc la 5 
noiembrie la Alger.
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