
PROGRAMUL PARTIDULUI
ÎN DEZBATEREA NAȚIUNII

Profundă însuflețire.
deplină responsabilitate

comunistă
lata sentimentele cărora le dau glas telegramele

adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de către participanții la dezbaterea proiectelor

istorice ale documentelor Congresului al Xl-lea al P.C.R.

Pe adresa Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, continuă să sosească telegrame 
din partea comitetelor județene de partid, care, 
întrunite în plenare cu activul de partid, au dez
bătut, intr-o atmosferă de profundă însuflețire, 
cu deplină responsabilitate comunistă, Proiectul 
Programului Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre comunism și Pro
iectul Directivelor Congresului al Xl-lea cu 
privire la planul cincinal 1976—1980 și liniile

directoare ale dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada 1981—1990.

Prin aceste telegrame, participanții la plenare 
exprimă aprobarea și adeziunea lor fierbinte la 
intreaga politică internă și -externă a partidului 
nostru, devotamentul și recunoștința față de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția hotăritoare 
la elaborarea acestor documente istorice, pentru 
dăruirea și excepționala clarviziune cu care con
duce destinele națiunii noastre, spre făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României pe drumul comunismului.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
ANUL XXX,
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Șl PREȘEDINTELE HAFEZ EL-ASSAD

A

au vizitat întreprinderea „Tractorul" și orașul Brașov

într-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, cu legitimă mindrie 
patriotică, plenara Comitetului 
municipal București al Partidu
lui Comunist Român, dezbătind 
Proiectul Programului partidu
lui și Proiectul de Directive pri
vind dezvoltarea economico-so- 
cială a României în anii 1976— 
1980 și liniile directoare ale 
dezvoltării în perioada 1981— 
1990, aprobă intr-o deplină una
nimitate și dă o înaltă apreciere 
modului strălucit in care acestea 
prefigurează viitorul comunist 
al patriei noastre.

Dind glas sentimentelor ce 
animă comuniștii, toți oamenii 
muncii din Capitală, participan- 
ții la plenară iși exprimă pro
funda lor gratitudine și recunoș
tință față de contribuția de o 
excepțională însemnătate pe 
care dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. ați 
adus-o la inițierea, elaborarea 
și fundamentarea teoretică și 
practică a acestor documente 
istorice. Ele întruchipează tră
săturile definitorii ale persona
lității dumneavoastră — mili
tant marxist-leninist, patriot în
flăcărat și internaționalist con
secvent, înaltele virtuți de emi
nent conducător care slujiți cu 
o pilduitoare conștiință revolu
ționară, cu inalt devotament in
teresele fundamentale ale po
porului, cerințele propășirii

României socialiste, cauza pro
gresului și păcii în lume.' 

înarmați cu un minunat pro
gram de acțiune, care asigură 
dezvoltarea armonioasă a . tutu
ror zonelor tării, și. in acest 
context. înflorirea continuă a 
capitalei sale, comuniștii, toți 

din municipiul 
hotăriți să-și 
lor forță crea- 
în mod exerh-

oamenii muncii 
București sînt 
dedice intreaga 
toare înfăptuirii 
plar. a sarcinilor ce le revin, să 
nu precupețească nici un efort 
pentru a-și spori aportul la 
realizarea însuflețitoarelor o- 
biective ale construirii socialis
mului și comunismului pe pă- 
mintul României.

Asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pentru ca in
dustria Capitalei să realizeze 
pină la sfirșitul anului o pro
ducție suplimentară in valoare 
de două miliarde lei, că ne vom 
îndeplini integral angajamentul 
de onoare asumat de a înfăptui 
cincinalul in patru ani și jumă
tate.

Organizația de partid a Ca
pitalei se angajează să militeze 
cu fermitate pentru mobilizarea 
largă a oamenilor muncii la în
deplinirea cu înaltă responsabi
litate comunistă a întregului 
program ce va fi adoptat de 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui pentru ridicarea României

pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

tn telegrama plenarei activu
lui .Comitetului județean Cluj 
al P.C.R. se scrie : La fel cu 
întregul popor, comuniștii, toți 
locuitorii de pe cuprinsul jude
țului Cluj — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
—, bărbați ș'i femei, tineri și 
virstnici, organele și organiza
țiile de partid, de masă și ob
ștești au primit aceste docu
mente cu nemărginită satisfac
ție și mindrie patriotică, cu a- 
dincă recunoștință față de dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și iși ex
primă cu dragoste adeziunea 
totală față de Program și Direc
tive, călăuze luminoase spre 
comunism.

Am dezbătut Programul și 
Directivele cu adinei sentimen
te de mindrie patriotică și a- 
leasă satisfacție, descifrînd in 
ele viitorul fericit al harnicu
lui și talentatului popor român. 
Istoria României nu a mai cu
noscut un program constructiv 
de asemenea anvergură, obiec
tive atit de minunate, cu per
spective atit de luminoase, cu 
țeluri atît de insuflețitoare.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, împreu
nă cu întregul popor, comuniș
tii din județul Cluj, toți locui-

• Un nou prilej oferit oaspeților de a cunoaște nemijlocit aspecte ale activității 
și preocupărilor poporului romăn

• Locuitorii Brașovului și-au exprimat cu însuflețire bucuria de a se reîntilni cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

• Șeful statului sirian a declarat că vizita sa la Brașov reprezintă o nouă con 
tribufie la extinderea bunelor relații dintre România și Siria

• În aceeași zi, tovarâșa Elena Ceaușescu și doamna Anisse El-Assad au vizitat, 
de asemenea, obiective economice și culturale ale Brașovului

CONTINUAREA 
CONVORBIRILOR OFICIALE

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII 
SOCIALISTE

Zilnic, noi fapte în muncă vin 
să întregească bilanțul bogat al 
succeselor cu care ciderurgiștii 
din întreaga țară întimpină 
„Ziua metalurgistului" și al 
Xl-lea Congres al P.C.R. Potri
vit datelor furnizate de minis
terul de resort, excedentul înre
gistrat de Ia începutul anului 
și pină acum față de prevede
rile planului reprezintă mai 
mult de 70 000 tone fontă. Acest 

-rezultat indică, totodată, faptul 
că oamenii temperaturilor înal
te și-au îndeplinit integral, pină 
la această dată, angajamentele 
luate in întrecerea socialistă la 
producția de fontă, livrind 
plus oțelăriilor mai mult 
11 000 tone metal.

Acest succes a fost obținut 
pe seama sporirii indicilor de 
utilizare a agregatelor. Rezul
tate meritorii r i înregistrat fur- 
naliștii de Ia Galați și Hunedoa
ra. Siderurgiștii hunedoreni, de 
exemplu, au înscris la capitolul 
economii la prețul de cost peste 
26 milioane de lei.

în vederea sporirii în conti
nuare a producției de metal a 
țării, în prezent la Combinatul 
siderurgic din Galați se află in 
faze înaintate de lucru un nou 
furnal de 1700 mc, precum și 
cîteva baterii de cocsificare. 
Conform proiectului de Directi
ve, în viitorul cincinal va in- 
cepe construirea noului centru 
siderurgic de la Călărași, care 
va dispune de furnale 
mare capacitate.

președintele Republicii 
Siriene, s-au reîntîlnit 

a continua dialogul con- 
perspectivelor de dezvol- 
relațiilor de prietenie și(Continuare în pag. a ll-a)

CARTA DE AUR<
IN NUMĂRUL DE AZI

Joi după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Hafez El-Assad. secretar general 
al Partidului Baas Arab Socia
list, 
Arabe 
pentru 
sacrat 
tare a 
colaborare dintre cele două po-

poare, partide și țări, examinării 
problemelor de interes comun ale 
actualității politice internaționale.

Convorbirile dintre conducă
torii de partid și de stat ai ce
lor două țări s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, sub semnul voinței comune 
de a promova pe planuri multi
ple relațiile româno-siriene, con
lucrarea celor două state în via
ța internațională.

de foarte

în in- 
raportat 

industria

(Reportajul vizitei în pagina a 3-a)

REȚEAUA ÎNVAȚAMINTULUI
Importante realizări 

trecerea socialistă au 
și oamenii muncii din 
județului Sibiu, care au depășit
planul producției globale pe 
opt luni ale acestui an cu 54 
milioane lei. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, pro
centul de creștere reprezintă 
20,3 la sută. Cea mai mare par
te a sporului de producție s-a 
obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Bilanțul celor opt luni care au 
trecut din acest an arată că oa
menii muncii din industria ju
dețului Galați au depășit pre
vederile planului cu peste 256 
milioane lei la producția globală 
și aproape 400 milioane lei la 
producția-marfă. în acest timp, 
ei au realizat suplimentar, între 
altele, peste 31 500 tone cocs 
metalurgic, 31 000 tone fontă, a- 
proape 72 000 tone oțel, 42 000 
tone laminate finite pline, im
portante cantități de tablă și 
bandă laminată la rece, prefa
bricate din beton-armat, țesă
turi și alte produse.

(Agerpres)
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AM DORI SA-L CONSTATAM
Șl LA SFIRȘITUL ANULUI

Anul acesta vor fi date în fo
losință in Capitală 52 noi că
mine pentru tineret, alte spații 
special amenajate cu o capaci
tate totală de 12 700 locuri. La 
sfirșitul lunii august, beneficia
rii primiseră jumătate din cota 
promisă — 6 300 locuri. Deși nu 
peste tot lucrările au fost termi
nate — finisaje, racordări la re
țeaua de gaze etc. — tinerii

s-au mutat în cămine urmînd 
ca, ulterior, constructorii să „e- 
limine" mărunțișurile. Practică 
arhicunoscută, dar nejustificată 
de nici o clauză contractuală și 
nu mai este pentru nimeni mo
tiv de mirare faptul că, odată 
plecați, constructorii se întorc 
greu să-și achite „datoriile". 
Un singur exemplu : cămi
nul întreprinderii „Anticorozl-

vul“, unde lucrările de finisaj 
au fost aminate sine die.

Din 12 700 — 6 300 ; prin urma
re, la 31 decembrie, alte 6 400 de 
locuri trebuie să fie predate la 
cheie. Nu punem la socoteală 
cele 1 000 de locuri in plus — 
angajamentul întreprinderilor. 
Dacă cifra se va realiza, cu atît 
mai bine.

Parcurgind tabelele in care

sint trecute termenele de preda
re, constatăm că multe din că
minele în construcție vor fi 
gata la 31 decembrie. Sîntem la 
începutul lui septembrie și de 
sfirșitul anului ne mai despart 
patru luni. Vor fi gata la timp 
cele 25 de cămine cite au mai 
rămas din 52 ? Să vedem care 
este situația în momentul de 
față.

Al dpilea cămin — primul 
este aproape gata — al între
prinderii „Electroaparataj" — se 
află deocamdată pe... tțîrtie. 
Din diverse motive s-a schimbat 
amplasamentul, urmînd ca abia 
zilele acestea să înceapă exca- 
vările pentru fundație. Cel al 
I.T.I.A. se află în același stadiu 
după ce, negăsind ecou pină 
acum la șantierele de construc
ții din ministerul respectiv, în
treprinderea s-a adresat celor de 
la „Constructorul", cu care a in-

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)
%

Cei care n-au înțeles niciodată nimic 
din cuvîntul libertate au făcut din Robin
son simbolul singurătății absolute. Robin
son a naufragiat pe o insulă pustie și a- 
colo el era legea și dreptul. Astfel, Robin
son a elaborat o lege prin care își asuma 
dreptul de a demonstra că omul și numai 
omul este capabil nu să supraviețuiască - 
agonisindu-și hrană și adăpost ci să în
vingă. Unii au încercat să demonstreze că 
un om singur, înzestrat cu înalte calități 
de inteligență și forță poate să se lipseas
că de colectivitatea umană. Au încercat 
să facă din Robinson simbolul disprețului 
față de mulțimi. Nimic mai fals și'mai duș
mănos. Nu a existat nici
odată un om mai puțin singur —-—_ 
decît Robinson, 
istoria umanității, _____ ...
mijlocul acestei istorii ca un -
soldat. Reproduced acolo,
pe o insulă pustie, istoria civilizației uma
ne, el nu șe salva, ci construia o superbă 
demonstrație. în jurul gîndurilor lui, ală
turi de mîinile lui harnice se auzea vuietul 
mulțimii. El era liber pentru că el construia. 
El era liber pentru că destinul său vorbea 
în numele destinului umanității - singura 
capabilă să construiască. Construia lucid și 
organizat și astfel el nu este un personaj, 
Robinșon, pe care unii au îndrăznit să-l 
facă simbolul singurătății, era reprezentarea 
semantică a corului. Adevărata libertate, 
spunea Engels, este libertatea unei epoci în 
care omenirea nu se va mai lăsa condusă de 
legile oarbe, ci va acționa pentru folosi
rea lor conștientă, în interesul ei, pentru 
transformarea naturii și societății în strînsă 
concordanță cu cerințele progresului ge
neral. Nu există libertate a individului - 
dincolo de libertatea colectivității și în 
afara ei. Raportul de determinare este

exact invers - iar Robinson s-a salvat nu
mai pentru că a folosit lucid lecția istoriei 
civilizației umane, numai pentru că a știut 
să fie un soldat și să acționeze în numele 
colectivității umane, lată” singura libertate 
posibilă, iar societatea socialistă - iată sin
gura societate care proclamă această lege 
ca unica valabilă și care condamnă orice 
încercare de evaziune din cadrul inflexibil 
al acestei legi. Pentru că, propunîndu-și să 
construiască fericirea lumii, construcția” su
premă a umanismului, propunîndu-și'să 
desființeze din lume difrerea și umilința, 
comunismul, visul de aur al omenirii, este 
un vis lucid, un vis legic, prozodia sa pură 

și absolută cunoaște reguli 
1 de o fermitate totală - ca- 

i conceapă arhitec
turi de geniu. Construcția co- 

1 munismului nu se poate desfă
șura decît sub însemnele acestei 

libertăți lucide - Programul Partidului Co
munist Român, Carta de aur a poporului 
nostru în care ne regăsim toți, cu istoria 
noastră și cu viitorul nostru - ne cere nouă, 
tuturor, în fiecare rînd al său, să fim inte- 
ligenți, să fim inventivi, să fim peste măsu
ră specialiști, să fim cultivați ca savanfii, 
să fim romantici ca artiștii, să fim plini 
de personalitate ca învingătorii, să fim toți 
pentru unul și unul pentru toți, uniți în ma
rea Operă, pentru că această unire și a- 
ceastă conștiință a Mulțimii este dimensiu
nea reală a fericirii noastre personale.

Este în această înțelepciune a partidului 
nostru,- în această manifestare de căldură 
și înalt umanism sîmburele de aur al spiri
tualității românești de superioară demnita
te și frăție, este aici sinteza dialectică a 
unei spirale înalte și pure ca însuși visul 
nostru de oameni liberi care ne construim 
fericirea.

Asumîndu-și gmaranda Jelescu pabilâ sâ el era in omaranua jeiescu |Ur: □

J
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COMUNISTĂ

PROFUNDĂ ÎNSUFLEȚIRE
DEPLINĂ RESPONSABILITATE

Partidul Comunist Român 
concepe dezvoltarea economico- 
socială a țării ca un proces uni
tar, dialectic, în cadrul căruia 
ramurile producției materiale, 
toate activitățile creatoare de 
valori materiale și spirituale se 
întercondiționează asigurîndu-se 
progresul continuu, multilateral 
al societății noastre. în proiec
tul Programului Partidului Co
munist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism se arată că 
una din direcțiile principale; în 
care va acționa partidul pentru 
înfăptuirea acestui grandios 
program este : „Dezvoltarea ar
monioasă, proporțională a tutu
ror ramurilor economiei națio
nale, asigurarea unui raport 
just între industrie și agricul
tură aflate intr-o strinsă inter
dependență. Dezvoltarea atit a 
industriei cit și a agriculturii, 
pe baza cuceririlor științei mo
derne, constituie factorul, deter
minant al făuririi cu succes a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate".

Prin urmare, economia națio
nală în ansamblul ei nu repre
zintă o sumă mecanică a ramu
rilor de producție, ci un tot u- 
nitar in care acestea se dezvol
tă intr-o interdependență obiec
tivă, industria fiind ramura pri
oritară, hotăritoare. Puterea in
dustriei, nivelul ei de dezvoltare 
se reflectă in nivelul și puterea 
celorlalte ramuri, iar a celorlalte 
ramuri, la rindul lor, in a indus
triei. Industria asigură baza teh- 
nico-materială modernă pentru 
dezvoltarea unei agriculturi in
tensive bazate pe mecanizarea 
lucrărilor agricole, chimizare, 
irigații etc., iar agricultura asi
gură baza alimentației Întregii 
populații și materii prime pen
tru industrie. Așa cum se arată 
în proiectul Programului parti
dului, industria constructoare de 
mașini va asigura satisfacerea 
deplină a necesarului de mașini 
pentru mecanizarea complexă a 
tuturor lucrărilor agricole, pre
cum și a utilajelor și instalații
lor pentru Înfăptuirea progra
mului de irigații, astfel ca pînâ 
în jurul anului 1990 să se reali
zeze irigarea a peste 5 milioane 
de hectare, adică aproape în
treaga suprafață posibilă de iri
gat ; industria chimică va acor
da o atenție deosebită asigurării 
întregii cantități de îngrășămin
te și alte substanțe chimice ne
cesare agriculturii, iar agricul
tura va trebui să asigure, pină 
în 1990, cel puțin 1 000—1 200 kg 
de cereale pe locuitor, să satis
facă pe deplin ' necesitățile de 
consum ale populației la legu
me, lapte, carne^ ouă etc.

în cadrul actualului plan cin
cinal, precum și în proiectul de 
Directive ale Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român, cu privire la planul 
cincinal 1976—1980 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo
mico-sociale a României pentru 
perioada 1981—1990, s-au stabi
lit și se preconizează o serie de 
măsuri care asigură dezvoltarea

Ce este, cum va arăta opera revoluționară pe care o înfăptuim SENSUL
CODUL MORAL AL VIEȚII
Șl PRACTICII SOCIALE

Prin ampla și complexa lui 
arie de cuprindere, Programul 
partidului, pe care, în aceste 
zile, într-o semnificativă unani
mitate, țara îl citește, îl stu
diază și îl dezbate. document 
teoretic și practic de o inesti
mabilă valoare se impune ca o 
sinteză exemplară menită să 
deschidă noi și .nebănuite 
perspective mersului nostru 
înainte.

Impresionează la acest gran
dios program vocația lui profund 
umanistă, preocuparea statornică 
de a face simțită pretutindeni 
prezenta activă, creatoare a 
omului. Nu doar un pasaj, ori 
altul, ci întreaga construcție a 
Programului converge spre a 
proiecta un destin politic, eco
nomic. social exemplar în care 
omul să iși afirme pe deplin 
liber întreaga lui capacitate 
creatoare. Așa încit, programa
tic, incă din expunerea obiecti
velor fundamentale ale etapei 
istorice în care vom intra, acest 
deziderat este exprimat astfel : 
„Societatea socialistă multilate
ral dezvoltată va asigura afir
marea principiilor socialiste în 
toate sectoarele vieții econo- 
mico-sociale, manifestarea tot 
mai deplină a personalității 
umane. îmbinarea armonioasă a 
intereselor personale cu aspira
țiile generale ale întregii socie
tăți. Aceasta va marca un stadiu 
superior al socialismului, va 
deschide calea trecerii la faza 
superioară — societatea comu
nistă". Putem deci afirma că 
tntreg acest program este străbă
tut de un generos mesaj etic, 
eonstituindu-se prin multiplele 
sale valențe teoretice, prin adre-

0 INDUSTRIE DEZVOLTATĂ,
0 AGRICULTURĂ ÎNFLORITOARE

PILONII DE BAZĂ
Al ROMÂNIEI VIITORULUI

SCHEMA RELAȚIILOR DINTRE AGRICULTURĂ Șl INDUSTRIE 
iN .PROCESUL DE DEZVOi i f.T

agriculturii ca una din ramurile •, 
de bâză ale economiei noastre • 
naționale. Așa cum se arăta in’ 
proiectul de Program, partidul 
pune in centrul politicii sale a- 
grare realizarea unei agriculturi 
moderne, intensive, de înaltă 
productivitate, care va folosi 
cele mai noi cuceriri ale știin
ței. Asigurarea unor producții 
agricole înalte și stabile, nece
sare satisfacerii nevoilor de ma
terii prime ale industriei și. a, 
cerințelor': de consum ale popu
lației se va realiza ca urmare 
a intensificării producției agri
cole prin generalizarea mecani
zării muncit, extinderii chimi
zării, irigațiilor, pătrunderea 
multilaterală a cuceririlor știin
ței agricole și biologice.

Interdependența dezvoltării 
ramurilor economice naționale, 
in primul rind a industriei și a- 
griculturii, presupune, prin ur
mare, așezarea producției în 
toate aceste ramuri, pe baza 
tehnicii și tehnologiilor de pro-
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sa lui concretă ca un cod al 
vieții și practicii sociale.

Ca o direcție fundamentală de 
acțiune a partidului pentru în
făptuirea societății 
multilateral dezvoltate 
tuează intensificarea și perfec
tionarea activității 
ideologice și educative de for
mare a' omului nou, de afir
marea in viată a principiilor 
eticii și echității socialiste. Te
melia acestui proiect de con
strucție. de neîntreruptă perfec
ționare umană o avem conținută 
în înseși realitățile noastre eco- 
nomico-sociale, o avem in fun
damentarea înaltei îndatoriri a 
muncii ca „îndatorire de onoare 
a tuturor cetățenilor 
Aflăm aici, ridicat la 
principiu politic «îajor.- 
tivul moral al muncii, 
împlinirilor patriei, al 
ționării continue a omului nou, 
socialist. ’

Punînd in centrul codului 
moralei socialiste îndatorirea de 
a munci cu toată pasiunea și 
priceperea, cu curaj și respon
sabilitate în slujba 
opere de făurire a 
socialiste multilateral dezvoltate 
și a comunismului în România", • 
in Program se promovează un 
umanism activ, un umanism al 
faptei ale cărei norme și valori

socialiste 
se si-.

politice,

patriei1*, 
rang de 
impera- 
izvorul 
perfec-

„măreței 
societății'

calificată. Tovarășul 
Ceaușescu, secretarul

ducție moderne. Aplicarea cu
ceririlor științei și tehnicii ne
cesită cadre cu o înaltă califi
care. Acest lucru este tot atîț 
de valabil și pentru lucrătorii 
din agricultură. Nu se poate ac
cepta nicidecum ideea că munca 
din agricultură este o muncă 
inferioară și că în această ra
mură va putea fi folosită forță 
de muncă necalificată sau mai 
puțin 
Nicolae
general al partidului, 'la Con
ferința pe țară a cadrelor de 
conducere din unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, din fe
bruarie 1974, a accentuat faptul 
că „trebuie combătută hotărît 
mentalitatea greșită că munca 
agricolă este o muncă necalifi
cată. Producția agricolă moder
nă cere profunde cunoștințe ști
ințifice de biologie, mecanică, 
chimie. Iată de ce este necesară 
perfecționarea cursurilor de ca
lificare a lucrătorilor agricoli in 

morale nu sînt deduse din cer
cul unor pure supoziții teoretice, 
ci sînt expresia vie a exigențe
lor pe care le-a formulat însăși 
experiența noastră istorică, în
suși mersul nostru ascendent, 
continua perfecționare a rela
țiilor socialiste. Nimic din ceea 

. ce este propriu umanismului 
omului real nu este ignorat. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit 
năzuim. socialmente vorbind, la 
elaborarea personalității multi
lateral dezvoltate. In acest con
text. al afirmării plenare a per
sonalității. cu o remarcabilă fi
nețe se enunță cadrul real al 
libertății, cel al democrației so
cialiste. in care omul se formea
ză și se afirmă ca factor activ, 
creator, angajat și responsabil 
fată de sine și față dO oameni 
și nu în afara sau împotriva se
menilor săi : „Umanismul socia
list concepe omul ca o ființă 
socială, aflat in strinsă legătură 
si interdependentă cu 
săi, cu 
Așadar, 
care-și 
omului, 
ideal, .
abstracție în sine și reprezintă o 
entitate reală. în continuă per
fecționare. veșnic însetată de 
mai bine, de mai adevărat și 
mai frumos, împlinirea perso- 

‘ nalității maselor însemnînd in 
același timp emanciparea per
soanei.

însuși faptul că acest obiectiv 
stă înscris la loc de cinste în 
Programul partidului este ga
ranția cea mai sigură că aceas
tă istorică operă de reelaborare 
a omului este sortită izbînzLL 

semenii 
masele largi, populare", 
studiem un program 

propune înnobilarea 
Omul exemplar, omul 
încetează a mai fi o

strînsă legătură cu cuceririle 
agrotehnicii înaintate și cu ce
rințele practice ale producției. 
Orice lucrător din agricultură 
este astăzi — și trebuie să de
vină — un specialist cu inaltă 
calificare". în acest sens. în 
proiectul Programului Partidu
lui se prevede necesitatea luării 
de măsuri pentru organizarea 
temeinică a învățămîntului agri
col pentru lucrătorii din agricul
tură și pentru întreaga țărăni
me. Sarcina de a-și însuși cit 
mai temeinic cuceririle științei 
agricole . și chemarea pentru a 
manifesta un atașament sporit 
față de complexitatea și frumu
sețea muncii din agricultură, se 
adresează desigur, în primul 
rind, tineretului, și mai ales a- 
celora din mediul sătesc.

în condițiile înzestrării tehni
ce superioare, a calificării înal
te, munca din agricultură de
vine tot mai eficientă, creatoa

PROFUND UMAN
AL POLITICII
CULTURALE

Programul partidului așează la temelia noii societăți făurirea 
omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, operă de dimensiuni 
revoluționare prin durata, adâncimea și consecințele ei. In această 
construcție un rol important îl are cultura. ,

Proiectul Programului a fost primit cu deosebită satisfacție de 
toți lucrătorii pe tărîmul culturii din județul Satu Mare. Nu cred 
că se poate imagina o mulțumire mai deplină decît să constați 
că, alături de celelalte valori ale civilizației pe care o înălțăm, șt 
cultura se integrează armonios în vigurosul destin al României 
socialiste: Programul precizează limpede: societatea socialistă 
multilateral dezvoltată se realizează pe baza celor mai înaintate 
cuceriri ale științei, ale culturii, ale spiritualității. Urmare fireas
că a revoluției culturale care a însoțit revoluția politică. Istoricul 
document ne ajută să mutăm granițele cunoașterii mai departe 
prin unitatea și bogăția ideilor, prin respirația sa vizionară. Carta 
demnității noastre reprezintă, prin vasta sa cuprindere, o adevă
rată operă a istoriei trecute, prezente și viitoare a poporului nos
tru, a piscurilor pe care le va atinge cultura românească în anul 
2000. Progresul rapid al țării pe drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate presupune o bună pregătire pro
fesională și un larg orizont de cultură, menite să creeze acea 
sensibilitate față de nou cerută de rapidele mutații economice 
și sociale. După Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, 
întreaga noastră activitate ideologică și politico-educativă a fost 
ridicată la cote sporite de exigență ; Programul ne oferă în con
tinuare posibilitatea găsirii celei mai bune modalități spre a 
perfecționa această însemnată operă de transformare a conștiințe
lor. Ne propunem, încă din aceste zile, odată cu temeinica cu
noaștere a Programului, o largă promovare, prin formele specifice 
culturii și educației, a principiilor eticii și echității socialiste. 
Sîntem hotăriți ca în acest spirit să reconsiderăm programele 
noastre de acțiune.

Ca iubitor și răspînditor de cultură, traducînd în fapt alături 
' de toți locuitorii județului Satu Mare litera și spiritul remarcabi

lului document politic, mă bucur că slujesc același ideal, aceeași 
credință, aceeași datorie.

SILVIA CEUCA, 
președinta Comitetului de Cultură 

și Educație Socialistă 
al județului Satu Mare

re de mari valori materiale, Ia 
fel ca munca din ramurile ne
agricole. Aceasta, desigur, în 
condițiile folosirii cit mai efici
ente a mijloacelor materiale și 
a forței de muncă. Proiectul de 
Program al partidului, consem
nează procesul apropierii conti
nue, pe trepte superioare, din
tre diferitele munci efectuate 
in producția materială a socie
tății. dintre munca fizică și cea 
intelectuală, dintre munca din 
agricultură și cea din ramurile 
neagricole, dintre munca și ni
velul de viață de la sat și oraș.

Interdependența dezvoltării in
dustriei și agriculturii, progre
sul continuu și ascendent al tu
turor ramurilor economiei na
ționale asigură creșterea econo
mică generală a țării — baza 
satisfacerii largi a’ necesităților 
de consum ale întregului popor, 
a sporirii bogăției materiale și 
spirituale a oamenilor muncii.

Th. LAZAR 
doctor tn economie 

torii acestor meleaguri, înfră
țiți in cuget, năzuințe și acțiu
ne, sînt hotăriți să-și înzeceas
că eforturile pentru realizarea 
sarcinilor actualului cincinal 
înainte de termen, pentru a 
contribui la făurirea mărețului 
edificiu al socialismului multi
lateral dezvoltat în patria noas
tră și înaintarea României 
spre comunism.

Directivele congresului și 
Programul partidului consti
tuie pentru poporul român o 
cartă de muncă și gindire' crea
toare, revoluționară, un generos 
cadru de afirmare a multiple
lor potențe umane și materiale 
ale întregii națiuni, in care cu 
profundă încredere și _ dăruire 
iși înscriu numele și cei ce lu
crează nemijlocit în județul Il
fov — se subliniază in telegra
mă comuniștilor din această 
parte a țării.

Regăsind în cuprinsul acestor 
documente, de o inestimabilă 
valoare, idei, teze și direcții a 
căror fundamentare este ne
mijlocit legată de gîndirea, 
munca și practica dumneavoas
tră revoluționară — iubite to
varășe Ceaușescu —, noi, acti
vul de partid, in numele tutu
ror oamenilor muncii din jude
țul Ilfov, Vă aducem și cu a- 
cest prilej prinosul recunoștin
ței noastre și vă asigurăm că 
aceste memorabile documente 
vor călăuzi permanent activita
tea noastră viitoare în muncă 
și viață.

Sărbătorind cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
cu un bogat bilanț de realizări, 
în aceste zile. premergătoare 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
numeroase colective de oameni 
ai muncii din județul nostru, 
sub directa îndrumare a orga
nizațiilor de partid, și-au su
plimentat angajamentele in în
trecerea socialistă, pentru a 
cinsti așa cum se cuvine acest 
măreț eveniment.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii — ro
mâni și maghiari — de pe a- 
ceste meleaguri, care au cunos
cut în anii patriei libere o în
florire continuă, se scrie în te
legrama Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., sîntem fe
riciți să ne manifestăm și cu 
acest prilej profunda încredere 
in politica științifică, novatoare 
a partidului, mindria de a vă 
avea pe dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
fruntea partidului și a țării, 
recunoștința noastră fierbinte 
pentru munca neobosită, exem
plul de înaltă dăruire în sluj
ba bunăstării și fericirii po
porului, activității dumneavoas
tră susținute, clarvăzătoare in 
slujba păcii și colaborării în
tre popoarele lumii.'

Primite cu sentimente de a- 
dincă satisfacție și aprobare de 
către toți oamenii muncii din 
județ, aceste documente progra
matice constituie un imbold 
deosebit în întreaga noastră ac
tivitate, dau noi dimensiuni ho- 
tăririi ferme a celor ce mun
cesc in întreprinderile, institu
țiile și pe ogoarele județului de 
a consolida rezultatele obținute 
in cei 30 de ani care au trecut 
de la eliberarea țării, contribu
ind prin aceasta la înflorirea 
continuă a județului, a patriei 
noastre comune — România so
cialistă.

Plenara asigură conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 

lCeaușescu, că organizația jude
țeană de partid Harghita, co
muniștii, toți oamenii muncii — 
români și maghiari — vor de
pune întreaga lor energie și ca
pacitate creatoare în slujba în
făptuirii neabătute a 
interne 
nostru, 
pentru 
XI-lea 
cu noi 
că vor 
aduce din plin contribuția 
înălțarea edificiului luminos al 
socialismului și comunismului 
in scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă România.

Participanții la plenara Co
mitetului județean de partid cu 
activul, întruniți pentru a dez
bate, intr-un climat de înaltă 
responsabilitate, documentele a- 
propiatului congres al partidu
lui, iși exprimă in mod una
nim și entuziast adeziunea co
munistă la prevederile acestor 
documente excepționale, adevă
rată cartă a înaintării spre vi
itor a României socialiste. Fie
care cuvint, fiecare frază din 
programul activității viitoare a 
partidului nostru sînt străbătu
te de o vibrantă dragoste de 
patrie, față de viitorul ei lumi
nos, se scrie în telegrama Co
mitetului județean de partid 
Alba.

în documentele pe care le-am 
dezbătut astăzi recunoaștem 
aportul dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, gîndirea cutezătoa
re, clarviziunea politică realistă, 
capacitatea de a analiza profund 
problemele vieții sociale și e- 
conomice ale României contem
porane — trăsături ce caracte
rizează neobosita dumneavoas
tră activitate pentru propășirea 
neîntreruptă a patriei noastre 
socialiste, activitatea închinată 
fericirii și bunăstării întregului 
popor, se menționează in tele
grama Comitetului județean de 
partid Vrancea.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că nu vom precupe
ți nici un efort pentru realiza
rea mărețelor obiective prevă
zute în aceste documente, că 
vom aduce întreaga noastră 
contribuție la continua înflorire 
a patriei noastre socialiste, 

politicii 
și externe a partidului 
că iși vor înzeci forțele 
a intîmpina cel de-al 
Congres al partidului 
și însemnate realizări, 
face totul pentru a-și 

“ la

la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la victo
ria comunismului in scumpa 
noastră patrie.

Exprimind adeziunea deplină 
și unanimă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii — ro
mâni și maghiari — de pe aces
te străvechi plaiuri românești, 
participanții la plenara Comi
tetului județean Sălaj al P.C.R., 
dau o inaltă apreciere excep
ționalelor prevederi ale proiec
tului Programului Partidului 
Comunist Român și proiectului 
de Directive ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R., documente de 
cea mai înaltă valoare teoretică 
și practică ce prefigurează cu 
deosebită claritate, previziune 
științifică viitorul strălucit al 
patriei noastre dragi. în ele ve
dem preocuparea constantă, pli
nă de înțelepciune și de răs
pundere a conducerii partidului 
nostru, a dumneavoastră, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de a asigura poporului român
— al cărui fiu credincios sînteți
— o viață tot mai prosperă, mai 
îmbelșugată și fericită, un vii
tor tot mai luminos. Expresie a 
politicii științifice a partidului 
de repartizare rațională, armo
nioasă a forțelor de producție 
pe teritoriul țării, a sprijinului 
permanent și grijii dumnea
voastră părintești, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, Sălajul 
se înscrie azi printre județele 
cu cele mai mari ritmuri de 
dezvoltare e’conomică.

Plenara comitetelor județean 
și municipal de partid Arad, 
dînd glas celor mai profunde 
sentimente ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani, 
slovaci $i de alte naționalități
— care trăiesc și muncesc pe 
meleagurile arădene, a trans
mis o telegramă in care se 
spune :

Avînd acest complex și gran
dios program, avînd un partid 
călit și puternic, avîndu-vă pe 
dumneavoastră in fruntea 
partidului și statului, sîntem si
guri -de Viitorul nostru, avem 
certitudinea dezvoltării rapide a 
societății românești, a Înfloririi 
tării, a națiunii noastre socia
liste.

în atmosfera de efervescență 
creatoare declanșată în acest an 
de aniversarea a trei decenii 
de la insurecția hațională ar
mată antifascistă și de întîmpi- 
narea Congresului al XI-lea al 
partidului, oamenii muncii din 
județul și municipiul Arad, in 
frunte cu comuniștii, și-au mo
bilizat toate forțele pentru în
făptuirea politicii partidului, 
pentru a-și aduce contribuția 
la îndeplinirea planului unic de 
dezvoltare a economiei naționa
le și devansarea cincinalului.

Exprimind devotamentul fier
binte față de partid, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participanții la plenara lărgită a 
Comitetului județean de partid 
Bistrița-Năsăud au adoptat o 
telegramă în care se spune :

Vă asigurăm că locuitorii a- 
cestui minunat colț de țară, sub 
conducerea comuniștilor, vor 
urma neabătut exemplul lumi
nos al activității dumneavoastră, 
acționînd cu întreaga pricepere 
și toată hotărîrea pentru reali
zarea exemplară a obiectivelor 
viitorului cincinal — în așa fel 
ca cele 10 miliarde lei investiții 
să se materializeze în ridicarea 
economico-socială a județului 
pe noi coordonate de progres și 
Civilizație.

Plenara comitetului județean, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județ își exprimă și cu a- 
ceastă ocazie cele mai sincere 
mulțumiri și profunda recunoș
tință pentru sprijinul și grija 
deosebită ce o purtați dezvoltă
rii armonioase a tuturor jude
țelor țării,

Dind glas celor mai sincere 
sentimente de devotament și 
dragoste patriotică, ale tuturor 
locuitorilor județului, vom răs
punde prin fapte imperativelor 
care izvorăsc din documentele 
programatice ale partidului, 
contribuind, pe măsura forțe
lor noastre, la înflorirea conti
nuă a patriei noastre scumpe 

‘ — România socialistă.
Plenara Comitetului jude

țean de partid Constanța 
apreciază că proiectul de Pro
gram șl proiectul de Directive, 
documente de o excepțională 
însemnătate istorică, exprimă 
interesele poporului, ale făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, reprezintă o călăuză 
fidelă pentru comuniști, pentru 
toți cetățenii din județul nostru, 
realizează înmănunchierea efor
turilor întregului popor pentru 
îndeplinirea cu succes a politicii 
partidului și statului.

Plenara asigură Comitetul 
Central al P.C.R., personal pe 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, că toți comuniștii 
și cetățenii județului, alături 
de întregul popor, strîns uniți 
in jurul partidului, își vor în
zeci eforturile pentru ca docu
mentele supuse dezbaterii să fie 
cunoscute și însușite pe deplin, 
vor face totul pentru îndeplini
rea în bune condițiuni a planu
lui pe anul 1974 și realizarea 
înainte de termen a actualului 
cincinal, creind astfel o puter
nică bază pentru înfăptuirea 
planului pe perioada 1976—1980.

Toți participanții la plenară, 
în numele comuniștilor din ju
deț se angajează ca alături de 
întreaga țară să întîmpine cel 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român cu noi 
și importante succese.

Dind glas voinței unanime a 
celor peste 80 000 de comuniști, 
a tuturor oamenilor muncii din 
județul nostru — români, ger
mani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — plenara Comi

tetului județean de partid își. 
exprimă acordul deplin cu con
ținutul celor două documente 
programatice, apreciind că ele 
constituie o expresie strălucită 
a clarviziunii și înțelepciunii 
colective a partidului, a uriașei 
sale capacități politice și orga
nizatorice de a asigura progre
sul neîncetat al patriei pe dru
mul luminos al socialismului și 
comunismului — se scrie în te
legrama Comitetului județean 
Timiș al P.C.R.

Plenara noastră a dat o înaltă 
apreciere rolului deosebit pe 
care l-a avut in elaborarea pro
iectelor de program și de direc
tive conducătorul partidului și 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, căruia, în numele 
întregii organizații de partid, îi 
adresăm cele mai vii mulțumiri, 
omagiul fierbinte pentru labo
rioasa și rodnica, activitate teo
retică și practică pe care o des
fășoară, pentru grija deosebită 
ce o poartă dezvoltării multila
terale a patriei, făuririi unei 
vieți tot mai fericite și îmbel
șugate, demne de harnicul și 
talentatul nostru popor, creș
terii contribuției României 
la crearea în viața politică 
internațională a unui climat de 
pace și securitate, întemeiat pe 
statornicirea unor relații inter
statale de tip nou, în confor
mitate cu voința popoarelor, cu 
aspirațiile forțelor celor mai 
înaintate ale omenirii contem
porane.’

în numele organizației jude
țene de partid, participanții la 
plenară exprimă conducerii par
tidului. personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cele mai cal
de mulțumiri, gindurile de re
cunoștință și profundă gratitu
dine pentru prevederile deose
bit de însuflețitoare ale pro
iectului de directive ce pri
vesc dezvoltarea economică și 
socială a județului Timiș în vii
torul cincinal, pentru grija deo
sebită ce o manifestă față de 
progresul continuu, pe multiple 
planuri, al meleagurilor noas
tre și afirmă voința nestrămu
tată a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din județ de 
a transforma in fapte aceste 
prevederi.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Dolj au luat cu
noștință cu profund interes și 
deplină satisfacție de conținu
tul proiectului Programului par
tidului și proiectului Directive
lor cu privire la planul cinci
nal 1976—1980 și liniile directoa
re ale dezvoltării economico- 
sociale a României pentru pe
rioada 1981—1990. Luîhd în dez
batere aceste documente de o 
inestimabilă valoare teoretică 
și practică, pregătite pentru a- 
propiatul Congres al partidului, 
plenara cu activul a Comitetu
lui județean de partid Dolj dă 
o inaltă apreciere celor două 
documente programatice, cu a- 
devărat istorice, și își exprimă 
deplina aprobare1 fată de fieca
re din prevederile lor. față de 
întreaga politică internă și 
externă a partidului de făurire 
a societății socialista multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Călăuziți de conținutul atit 
de bogat al proiectului Progra
mului partidului și proiectului 
de Directive ale Congresului, de 
indicațiile date de dumneavoas
tră personal, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu 
comuniștii din județul Dolj, și 
prin ei toți oamenii muncii din 
fabrici și de pe ogoare. își rea
firmă angajamentul solemn de 
a nu-și preoupeți nici o clipă 
energiile de a munci cu abne
gație și devotament pentru a 
întîmpina Congresul al XI-lea 
al partidului cu realizări cit 
mai de seamă, pentru înfăptui
rea exemplară a tuturor sarci
nilor încredințate.

Dind glas gîndurlor Și senti
mentelor de profund patriotism 
ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii — români, ma
ghiari, germani — de Pe aces
te frumoase meleaguri ale țării, 
noi, participanții la plenara lăr
gită a Comitetului județean de 
partid Mureș, dezbătînd proiec
tul de Program și proiectul de 
Directive ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R. cu privire 
la planul cincinal 1976—1980 și 
liniile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României 
pină în 1990 — ne exprimăm 
totala adeziune si deplina apro
bare față de aceste documente 
istorice, de inestimabilă valoa
re pentru prezentul și viitorul 
luminos ale patriei, ale națiunii 
noastre socialiste — se spune în 
telegrama Comitetului județean 
de partid Mureș.

Cu mîndrie patriotică și deo
sebită satisfacție, plenara lăr
gită a comitetului județean de 
partid cu activul dă o înaltă 
apreciere și prețuire rolului 
esențial, determinant pe care 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al poporului, l-ați avut în ini
țierea, elaborarea și fundamen
tarea acestor documente, în de
finirea liniei strategice și tac
tice, a direcțiilor principale de 
acțiune in vederea edificării cu 
succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si trece
rii la construcția comunismului 
pe pămintul României.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul nostru ’vă asi
gură, tovarășe secretar general, 
că, însuflețiți de mărețele obiec
tive și perspective ale docu
mentelor Congresului al XI-lea. 
sînt hotăriți să muncească cu 
abnegație, cu elan patriotic pen
tru transpunerea in viată a pre
vederilor menite să determine 
ridicarea României pe noi culmi 
ale progresului Și civilizației so
cialiste și comuniste.
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PREȘEDINȚII NICOLAE CEAUȘESCU $1 HAFEZ EL-ASSAD 
AU VIZITAT ÎNTREPRINDEREA „TRACTORUL" Șl ORAȘUL BRAȘOV

în cursul dimineții de joi. se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președinte
le Republicii Arabe Siriene, Ha
fez El-Assad, au făcut o vizită 
in /orașul Brașov.

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți de Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui. de Abdul Halim Khaddam, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afacerilor ex
terne al Siriei, de George Ma
covescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Această vizită a oferit pre
ședintelui Siriei un nou prilej 
de a cunoaște nemijlocit aspec
te ale activității și preocupări
lor poporului român care iși 
concentrează toate energiile în 
direcția unei rapide și multila
terale dezvoltări a patriei. Șe
ful statului sirian a dat o înaltă 
apreciere realizărilor obținute 
în industrializarea țării, în cre
area unOp ramuri moderne, a u- 
nei economii avansate,- în creș
terea bunăstării celor ce mun
cesc, confirmîndu-se încă o da
tă, cu pregnanță, prețuirea de 
care se bucură astăzi în lume 
România socialistă, înfăptuirile 
ei. A fost reliefată — și acum — 
existența unor posibilități largi 
de extindere in continuare a re
lațiilor economice, a cooperării 
industriale dintre țările noastre, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El-Assad pronunțin- 
du-se pentru fructificarea a- 
cestor posibilități, în interesul 
celor două popoare.

Pretutindeni, cei doi șefi de 
stat au fost intîmpinați cu mul
tă căldură.

Locuitorii Bfașovului și-au 
exprimat cu însuflețire bucuria 
de a se reintilni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, în re
petate rînduri, a venit în mij
locul lor, examinind, împreună 
cu ei, importante probleme pri
vind dezvoltarea actuală și in 
perspectivă a orașului și jude
țului.

Brașovenii și-au manifestat, 
totodată, profunda simpatie și 
considerație față de președintele 
Hafez El-Assad, sol stimat al 
poporului sirian prieten.

...în drum spre municipiul 
Brașov, coloana de mașini se o- 
prește la Predeal. pitoreasca 
stațiune montană care marchea
ză intrarea in județ. în ciuda 
unei ploi mărunte și reci, care 
se cerne de cîteva ore, nume
roși localnici și turiști s-au a- 
dunat aici, dornici să-i salute 
pe oaspeți, să le dăruiască flori. 
Mai multe formații artistice de 
amatori au ținut să sublinieze 
și ele — prin cîntec și dans — 
acest moment sărbătoresc.

în intîmpinarea președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez El- 
Assad a venit Virgil Trofin, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean. adresîndu-le un căldu
ros bun venit.

Cei doi șefi de stat sînt in
vitați, după datina ospitalității 
locale, să guste din pîinea bra- 
șoveană, din ploștile cu vin.

în aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, coloana de mașini iși 
reia drumul.

Vizita în municipiul Brașov a 
început cu puternica unitate a 
industriei noastre constructoare 
de mașini, întreprinderea 
„Tractorul".

Președintele, Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez El-Assad 
sînt înconjurați cu căldură de 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de aici. Se scandează 
„Ceaușescu — Assad", „Româ
nia — Siria".

Tinere muncitoare oferă bu
chete de flori celor doi pre
ședinți.

Directorul general al Centra
lei industriale pentru tractoare 
și mașini agricole, ing. Vasile 
Sechel, ține să împărtășească 
oaspeților satisfacția și bucuria 
cu care toți cei ce lucrează în 
marea întreprindere brașoveană 
au așteptat această vizită.

Cei doi șefi de stat, însoțiți 
de ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, loan

Avram, de membrii conducerii 
întreprinderii, se îndreaptă, 
apoi, spre sala de consiliu, unde 
se află machete și grafice sem
nificative. Directorul general al 
centralei prezintă istoricul uni
tății, dezvoltarea ei prezentă și 
în perspectivă, realizările aces
tui detașament puternic al in
dustriei noastre constructoare 
de mașini. Din cele relatate re
iese că întreprinderea s-a re
profilat, in 1945, pe construcția 
de tractoare. De atunci s-a ex
tins și modernizat continuu, 
procesul de producție fiind as
tăzi complet integrat. Pe por
țile întreprinderii au ieșit, pină 
acum, peste 400 000 de tractoare, 
de puteri diferite, de la 35 C,P. la 
180 C.P., multe dintre țele. asi
milate la indicațiile președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu prile
jul vizitelor de lucru pe care 
Ie-a făcut aici. Tractoarele 
românești sînt exportate în 72 
de țări ale lumii. Gazde
le subliniază preocuparea spe
cialiștilor de a crea noi ti
puri de tractoare, cu caracte
ristici tehnico-funcționale supe
rioare. Proiectanții și construc
torii pregătesc, in acest sens, o 
nouă premieră: tractoare mai 
mari de 180 C.P.—o adevărată 
performanță a tehnicii româ
nești.

Sint parcurse, în continuare, 
principalele secții ale întreprin- 

montaj general, 
mecanizate și 

derii : motor și 
în mare parte 
automatizate.

Președintele 
remarcă buna organizare a pro
ducției. gradul ridicat al proce
sului tehnologic din această uni
tate industrială, care realizează, 
în șase minute, un tractor.

întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu colectivul între
prinderii prilejuiște — și de a- 
ceastă dată — o discuție vie, 
rodnică. Secretarul general al 
partidului îi felicită pe munci
tori și specialiști pentru rezul
tatele obținute pe linia moder
nizării producției, pentru reali
zarea, prin autoutilare, a unor 
agregate complexe, care au do
tat o nouă linie automată de 
prelucrare. Apreciind experiența 
acumulată, capacitatea creatoare 
a colectivului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă, totodată, 
folosirea mai judicioasă a spa
țiului existent, îndeosebi pe 
verticală, generalizarea meca
nizării la toate operațiile, mă
rirea producției de piese de

Hafez El-Assad

schimb și subansamble, indica
ții menite să mobilizeze și mai 
mult pe constructorii de trac
toare în ridicarea la cote tot 
mai înalte a activității lor.

Secretarul general al partidu
lui are cuvinte de apreciere pen
tru talentul și ingeniozitatea 
muncitorilor și specialiștilor de la 
întreprinderea „Tractorul", care 
iși găsesc o rodnică finalizare 
sub forma a numeroase instala
ții de concepții proprii, reco- 
mandind totodată ca buna expe
riență de aici să stea la baza 
realizării in serie industrială a 
urior mașini unelte speciale 
pentru producția de piese -și 
subansamble necesare fabrică
rii tractoarelor.
. Ca un corolar al aprecierilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se desprinde ideea că in pe
rioada care a trecut de la ul

tima sa vizită s-au înregistrat 
progrese substanțiale in mai 
buna organizare a producției, in 
modernizarea și diversificarea 
continuă a produselor.

Secretarul general al partidu
lui se oprește adesea, stă de 
vorbă cu muncitorii, se intere
sează de condițiile lor de mun
că și viață. Este un dialog cald, 
ca de la om la om.

— Cum merge lucrul ? Sinteți 
mulțumiți de ciștigul pe care-1 
realizați?. întreabă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Sintem hotăriți să ne înde
plinim in condiții cit mai bune 
sarcinile. Ciștigul este bun, pe 
măsura muncii noastre, răspund 
muncitorii Alexandru Apos
tol și Maria Popa.

Adresindu-sc tinerei angajate 
Viorica Murcșan, tovarășul 
Ceaușescu o întreabă :

— Cum ți se pare munca de 
constructor de tractoare ?

— îmi place foarte mult și 
mă strădui să fiu la înălțimea 
colectivului meu, răspunde ea 
cu emoție.

în finalul vizitei, gazdele in
vită la o prezehtare a celor mai 
noi tipuri de tractoare și au
tovehicule, care atestă puterea 
de creație a industriei noastre : 
tractoare universale, pe roți și 
pe șenile, cu o putere intre 45 
CP șii 180 CP. autoturisme „Da
cia", mașini de teren, autofur
gonete, autoutilitare, microbuze, 
autocamioane, autobasculante 
de 19 tone, autocisterne, auto
vehicule speciale folosite în 
construcții. Toate aceste mașini 
au trecut cu succes probele 
grele la care au fost supuse, au 
întrunit aprecierile beneficiari
lor interni și externi, ele de

venind o mîndrie a constructo
rilor noștri, în lotul de autove
hicule se află și autocisterna 
de 20 000 1 dotată cu motor de 
215 CP, care va fi exportată și 
în Siria. Președintele Hafez El- 
Assad este informat că primul 
lot de autocisterne este intro
dus in fabricație.

împărtășind impresiile, pre
ședintele Hafez El-Assad a con
semnat in cartea de onoare a 
întreprinderii : „Vizita mea în 
uzină, precum și în oraș, este 
un prilej plăcut de a mă întîl- 
ni din nou cu poporul acestei 
țări deosebite, cu muncitorii 
din această întreprindere, cu 
acești creatori, care au lăsat în 
inimile noastre, ale tuturor, 
căldura lor deosebită. în timpul 
vizitei am avut ocazia să mă 
întîlnesc cu oameni care se 
preocuDă de creșterea continuă 
a producției, dar care știu. în 
același timp, să exprime senti
mentele lor profunde.

Există posibilități ca prin mai 
marea dezvoltare a producției 
să lărgim cooperarea în diverse 
domenii, în special în cel al a- 
griculturii.

Am. avut, totodată, prilejul să 
vedem unele dintre produsele 
uzinei de autocamioane, sub 
cele mai diverse tipuri.

Mulțumim tuturor muncitori
lor din această uzină, cărora le 
urăm lor. ca și locuitorilor ora
șului, întregului popor român, 
multă fericire, prosperitate".

Șefului statului sirian i-a fost 
dăruită, în amintirea acestei 
vizite, macheta unui tractor, 
realizată de muncitorii întreprin
derii.

Mulțumind, președintele Hafez 
El-Assad a spus : „Sint foarte 
fericit de tot ceea ce am văzut 
in întreprindere, sentimentele 
prietenești manifestate de mun
citori, de cetățenii acestui oraș. 
Am subliniat acest lucru și îna
inte. Sint foarte impresionat 
de progresele pe care le-ați ob
ținut, care contribuie la progre
sele înregistrate in întreaga țară. 
Vă urez succese' și mai mari. 
Aș dori să vizitez și altă dată 
uzina. Fără îndoială că și pe a- 
ceastă cale putem adînci coope
rarea dintre țările noastre, re
lațiile de prietenie dintre noi. 
Vă rog și de această dată, prin 
dumneavoastră, să transmiteți 
sincere urări muncitorilor, în
tregului colectiv din uzină, care 
prin căldura cu care ne-au în- 
tîmpinat au înfrumusețat aceas
tă zi ploioasă".

Coloana de mașini străbate a- 
poi marile artere ale Brașovului 
— oraș cu o înfățișare modernă, 
mult întinerită — de-a lungul 
cărora mii și mii de cetățeni 
fac o caldă manifestare de stimă 
și simpatie celor doi șefi de stat.

O ultimă oprire are loc la un 
mare magazin de confecții, unde 
președintele Hafez El-Assad a- 
preciază. de data aceasta, reali
zările industriei noastre ușoare. 
Rețin atenția gustul ales și ma
rea varietate a confecțiilor.

Luindu-și rămas bun de la 
gazde, șeful statului sirian și-a 
exprimat, încă o dată, satisfac
ția de a fi vizitat Brașovul, a 
mulțumit președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru posibilitatea 
creată de a cunoaște nemijlocit 
acest puternic centru industrial, 
deosebit de important pentru 
economia națională, și, prin in
termediul lui, progresele însem
nate obținute de România în 
dezvoltarea sa economico-so- 
cială i,

Șeful statului sirian a subli
niat că vizita sa la Brașov re
prezintă o nouă contribuție la 
extinderea bunelor relații dintre 
România și Siria, dintre popoa
rele celor două țări, relevind că 
rămîne cu cele mai frumoase 
impresii din această călătorie, 
care i-a întărit convingerea că 
viitorul colaborării româno-si- 
riene are bune perspective.

Vizița în orașul Brașov a luat 
sfirșit. Locuitorii orașului salută 
din nou, cu multă cordialitate, 
pe cei doi șefi de' stat, iși mani
festă deplina satisfacție față de 
rezultatele fructuoase ale dialo
gului la nivel înalt româno-si- 
rian, iși exprimă cu căldură 
sentimentele de prietenie față 
de poporul sirian.

(Agerpres)

DINE U
După convorbiri, președintele 

Nicolae Ceaușescu și președin
tele Hafez El-Assad, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Anisse El-Assad au luat parte 
la un dineu.

Au participat Emil Drăgă- 
nescu, viceprim-ministru al gu
vernului, Abdul Halim 
dam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul aface
rilor externe al Siriei, 
Macovescu, ministrul 
externe, cu soțiile.

înainte de dineu a

Khad-

George 
afacerilor

avut loc

VIZITA TOVARĂȘEI

Șl A DOAMNEI
ANISSE EL-ASSAD

ELENA CEAUȘESCU

în cursul dimineții de joi, to
varășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anisse El-Assad au fă
cut o vizită în municipiul Bra
șov. în această călătorie au fost 
însoțite de doamna Najat Khad- 
dam, soția vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri și minis
trul afacerilor externe al Si
riei, precum și de tovarășele 
Ofelia Drăgănescu și Emilia 
Macovescu. .

La intrarea în Brașov au ve
nit în intimpinare pentru a a- 
dresa un călduros bun venit 
Romul Radu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului popular jude
țean Brașov, Elena Schuster, vi
cepreședinta Consiliului jude
țean al femeilor, Victoria Ne
grea, președinta Consiliului ju
dețean al pionierilor.

Pe parcursul vizitei în oraș, 

un spectacol, care a oferit înal- 
ților oaspeți sirieni o imagine 
sugestivă a frumuseții și origi
nalității folclorului nostru, crea
ției muzicale simfonice româ
nești, posibilitatea de a cunoaște 
valoarea artei noastre interpreta
tive. Programul artistic a cu
prins, de asemenea, lucrări sim
fonice, arii din opere și operete 
aparținînd unor cunoscuți com
pozitori străini.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie.

doamna Anisse El-Assad a fost 
informată în discuția cu tovară
șa Elena Ceaușescu, cu oficiali
tățile locale, de trecutul și pre
zentul Brașovului — vechi cen
tru economic și cultural al 
României, astăzi un oraș în pli
nă dezvoltare ' și afirmare, un 
puternic centpu industrial, cu o 
intensă viață culturală și în îm
prejurimile căruia se află sta
țiuni turistice de renume.

Vizita la Fabrica de tricotaje 
— unitate care numără peste 
2 500 de muncitoare — oferă pri
lejul cunoașterii la fața locului 
a condițiilor de viață și de 
muncă ale femeilor din țara 
noastră, posibilitățile pe care le 
au de a se afirma în viața eco
nomică și socială, de a contribui 
la progresul și înflorirea Româ
niei socialiste. Tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse El- 
Assad sînt informate pe larg de 
etapele parcurse de întreprin
dere, de producția pe care o 
realizează, de perspectivele de 
dezvoltare. Sint furnizate, de 
asemenea, informații privițld 
grija care se manifestă aici, ca 
peste tot, de altfel, în țara 
noastră, față de' pregătirea pro
fesională a femeilor, despre do
tările social-culturale — creșe, 
grădinițe, cantine, — aflate la 
dispoziția muncitoarelor.

Străbătîndu-se unele sectoare, 
oaspetele apreciază calitatea și 
□unul gust ce caracterizează tri
cotajele create de muncitoare.

După ce sint urmărite o serie 
de procese tehnologice, se asis
tă la o paradă a modei.

Consemnîndu-și impresiile, 
laamna Anisse El-Assad a no- 
at în Cartea de onoare a fa

bricii : „Sînt foarte fericită de. a 
ti , avut prilejul să vizitez fabri
ca și mulțumesc pentru aceasta 
conducerii întreprinderii, tutu
ror lucrătoarelor de ai'ci, ale 
căror realizări sînt deosebit de 
elocvente".

A fost vizitată apoi Biserica 
Neagră, monument de cultură 
datind din sec. XIV, construită 
in stil gotic, unde a fost ascul
tat un concert de orgă.

Vizita se încheie in aceeași 
atmosferă de caldă manifestare 
făcută de locuitorii Brașovului 
tovarășei • Elena Ceaușescu și 
doamnei Anisse El-Assad.
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Județul Alba
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI UNELTE ȘI ELEC
TROTEHNICII — CUGIR. Str. 
Victoriei nr. 10, (Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Unelte și Electrotehni
cii^; Proiectare mașini, utilaje 
și instalații ; cursuri de zi și 
serale (durata de studii 2 ani). 
Probe de concurs : matematică 
(scris) ; desen tehnic (lucrare 

'^Ycțfică).
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA METALURGICA — 
AltTD. Str. Ion Creangă nr. 26, 
telefon 218 (Ministerul Industri
ei Metalurgice) ; Forje și trata
mente termice, cursuri de zi 
(durata de studii 1’Țarii). Probe 
de concurs : matematică (scris) ; 
fizică (scris) ; Turnătorie, cursuri 
de zi (durata de studii l</2 ani). 
Probe de concurs : matematici 
(scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ DE EDUCA
TOARE BLAJ, Str. Școlii nr. 2 
(Consiliul popular județean). 
Educatoare cursuri de zi (dUra- 
ta de studii 2 ani). Probe de 
concurs : aptitudini muzicale 
(eliminatorie) ; limba română 
(scris) ; istoria României (scris.

Județul Arad
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE — ARAD 
Str. Armata Poporului nr. 31 A, 
telefon 15098 (Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
Grele). Proiectare mașini, u- 
tilaje și instalații, cursuri de 
zi (durata de studii 2 
ani). Probe de concurs : ma
tematici (scris) ; desen tehnic 
(lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPEqiALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU CONS
TRUCȚII DE MAȘINI — ARAD, 
Str. Calea Armatei Roșii nr. 
39—41. telefon 15208 și 16568 
(Consiliul popular județean) ; 
Proiectare mașini, utilaje și in
stalații cursuri serale (durata de 
studii 2 ani). Probe de concurs : 
matematică (scris) : desen teh
nic (lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA UȘOARĂ — ARAD. 
Str. Agrișului nr. 1 telefon 15227 
(Ministerul Industriei Ușoare). 
Finisarea produselor textile, 
cursuri de zi (durata de studii 
D/t ani). Probe de concurs : 
matematici (scris) ; chimie 
(scris) ; Tehnologie și organizare 
in industria ușoară, cursuri de 
zi (durata de studii l‘/t ani). 
Probe de concurs : matematică 
(scris) ; fizică sau chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA SANITARA A- 
RAD — Bd. Republicii nr. 77, 
telefon 16926 și 16594 (Ministe
rul Sănătății) : Asistent medical; 
asistență medicală de pediatrie ; 
asistent medical de igienă ; teh
nică dentară ; (cursuri de zi, 
durata de studii 2 ani). Probe 
de concurs : anatomia și fizio
logia omului (scris) ; chimie 
(scris) ; asistent de farmacie, 
(cursuri de zi, durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : chi
mie (scris), botanică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA DE HIDROLO
GIE. METEOROLOGIE ȘI PRO
TECȚIA CALITĂȚII APELOR 
— ARAD, Str. N. Grigorescu 
nr. 8—10, telefon 16645 (Minis
terul Agriculturii. Industriei A- 
limentare și Apelor) : Meteoro
logie. cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani). Probe de concurs : 
matematică (scris) ; fizică (scris); 
Hidrologie, cursuri de zi (dura
ta de studii 2 ani). Probe de 
concurs : matematică (scris) ; 
geografia fizică ,și economică a 
Republicii Socialiste România 
(scris) ; Protecția calității ape
lor, cursuri de zi (durata de stu
dii 2 ani). Probe de concurs : 
matematică (scris) ; chimie 
(scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ COMERCIALĂ 
ARAD — Piața George Enescu 
nr. 2, telefon 15616 (Ministerul 
Comerțului Interior). Tehnologie 
în alimentația publică, cursuri 
de zi și serale (durata de studii 
D/?, ani). Probe de concurs : 
limba și literatura română 
(scris) chimie (scris).

Județul Argeș
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ SANITARA PI
TEȘTI, str. Nicolae Bălcescu 
nr. 147, telefon 12810 (Consiliul 
popular județean) ; Asistent me- , 
dical ; asistentă medicală de 
pediatrie, (cursuri de zi, durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : anatomia și fiziologia o- 
mului (scris) ; chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE — ClMPU- 
LUNG MUSCEL — Str. Brașo
vului nr. 1 telefon. 11558 și 
11449 (Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele). 
Proiectare mașini, utilaje și in
stalații cursuri serale (durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs ; matematică (scris) ; desen 
tehnic (lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE — COLI- 
BAȘI PITEȘTI — telefon 14800 
(Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele). Proiec
tare mașini utilaje și instalații ; 
cursuri serale (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; desen tehnic 
(lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA DE EDUCA- 
TOARE-CIMPULUNG MUSCEL 
— Str. Mărășești nr. 15, telefon 
1533 (Consiliul Popular Jude
țean). Educatoare, cursuri de zi 
(durata de studii ,2 ani) ; Probe 
de concurs : aptitudini'muzicale 
(eliminatorie) ; limba română 
(scris) ; Istoria României (scris).

Județul Bacău
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ SANITARA — 
BACĂU, str. Grivița roșie nr.

Condițiile
Admiterea in școlile de spe

cializare postliceală cursuri de 
zi, serale și fără frecvență — se 
face prin concurs.

Concursul este unitar pentru 
toți candidații, admiterea se face 
în ordinea descreseîndă a medi
ilor obținute și în limita numă
rului de locuri planificat pentru 
fiecare specialitate.

A. ADMITEREA IN ÎNVAȚA- 
MÎNTUL DE ZI
1. Dreptul de înscriere la con
curs

Se pot prezenta la concursul 
de admitere în școlile de specia
lizare postliceală cetățeni ai 
Republicii Socialiste România 
care sint :

a. Absolvenți cu diplomă de 
bacalaureat (sau maturitate) ai 
liceelor de cultură generală ; și 
absolvenți ai liceelor economice 
cu anumite specialități de profil.

b. Absolvenți cu examen de 
bacalaureat ai fostelor licee teo
retice, precum și absolvenți cu 
diplomă (certificat) ai altor școli, 
care au fost echivalate de Mi
nisterul Educației și învățămin- 
tului cu liceul de cultură gene
rală, cu dreptul de a continua 
studiile in învățămintul superior.
2. Data concursului

Concursul de admitere pentru 
învățămintul de zi, seral și fără 
frecvență va începe la. data de 
10 septembrie 1974 pentru toate 
locurile planificate.
3. înscrierea eandidaților

înscrierea eandidaților la con
cursul de admitere se face la 
secretariatul școlilor. înscrierea 
începe cu 3 zile înainte de con
curs și se încheie cu 24 ore 
înainte de începerea concursului 
sau a probelor eliminatorii.

35, telefon 12731 și 15328 (Minis
terul Sănătății) : Asistent me
dical ; așistentă medicală de 
pediatrie ; asistență medicală de 
obstetrică și ginecologie ; asis
tent medical de igienă ; asistent 
de ocrotire ; tehnică dentară 
(cursuri de zi durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ana
tomia și fiziologia omului (scris); 
chimie (scris) ; asistent de far
macie, (cursuri de zi, durata de 
studii 2 ani). Probe de concurs : 
chimie (scris) ; botanică (scris) .

Județul Bihor
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ SANITARA — 
ORADEA — Str. Leontin Sălă- 
jan nr. 13, telefon 3. 06. 44 (Mi
nisterul Sănătății). Asistent de 
farmacie, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani) : Probe de con
curs : chimie (scris) ; botanică 
scris) ; Asistent medical, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani) ; 
Asistentă medicală de pediatrie, 
cursuri de zi (durata de studii 2 
ani) ; Asistent medical de igie
nă — cursuri de, zi (durata de 
studii 2 ani) ; Asistent medical 
de dietetică, cursuri de zi (du
rata de studii 2 ani) ; Probe de 
concurs : anatomia și fiziologia 
omului (scris) ; chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA — CENTRO- 
COOP — ORADEA — str. Or- 
șovei nr. 5, telefon 30. 884 (U- 
niunea Centrală a Cooperative
lor de Consum). Tehnologie in 
alimentație publică, cursuri de 
zi (durata studiilor de 2 ani) : 
Probe de concurs : limba și li
teratura română (scris) ; chimie 
(scris).

Județul Bistrița-Năsăud
ȘCOALA DE SPECIALIZARE > 

POSTLICEALĂ SANITARĂ — 
BISTRIȚA Bd. Republicii nr. 
18—20, telefon 1. 26. 75 și 1. 29.19 
(Ministerul Sănătății). Asistent 
medical, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani) ; Asistentă me
dicală de pediatrie, cursuri de 
zi (durata studiilor 2 ani) ; Pro
be de concurs : anatomia și fizi
ologia omului (scris) ; chimie 
(scris). '

Județul Botoșani
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ SANITARA — 
BOTOȘANI — Str. Maxim Gorki 
nr. 1 telefon 11902 (Consiliul 
popular județean). Asistent me
dical, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani) ; Asistentă medica
lă de pediatrie, cursuri de zi 
(durata de studii 2 ani) ; Asis
tentă ihedicală de obstetrică și 
ginecologie, cursuri de zi (du
rata de studii 2 ani); Asistent 
ocrotire, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani) ; Probe de con
curs : anatomia și fiziologia o- 
mului (scris) ; chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ . PENTRU E- 
DUCATOARE — BOTOȘANI, 
str. Dobrogeanu Gherea nr. 57 
telefon 12173 (Consiliul popular 
județean). Educatoare, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani) ; 
Probe de concurs : aptitudini 
muzicale ( eliminatorie) ; limba 
română (scris) ; Istoria Româ
niei (scris).

Județul Brașov
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE — BRA
ȘOV — Str. Poenelor nr. 5 te
lefon 3 19 95 (Ministerul Industri
ei Construcțiilor de Mașini Gre
le) : Proiectare mașini, utilaje și 
instalații ; cursuri de zi și se
rale (durata de studii 2 ani) ; 
Probe de concurs : matematică 
(scris) ; desen tehnic (lucrare 
grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE-BRAȘOV 
— str. Karl Marx nr. 52, telefon 
2. 43. 24. (Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele). 
Proiectare mașini, utilaje și in
stalații ; cursuri serale (durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : matematică (scris) ; de
sen tehnic (lucrăre grafică).

ȘCAOLA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA chimica — fă

de admitere
4. Actele necesare la înscriere 

Pentru înscriere la concurs,
candidații vor completa o cerere 
tip, în care se va indica specia
litatea la care doresc să dea con
cursul de admitere, menționînd 
— dacă este cazul — opțiunea 
pentru una din disciplinele de 
concurs care sînt la alegere 
(vezi specialitățile cu limbi 
străine).

La cererea de înscriere se vor 
anexa :

a) certificatul de naștere în 
copie legalizată ;

b) diplomă de bacalaureat sau 
diplomă de maturitate pentru 
absolvenții liceelor și școlilor 
medii de cultură generală, diplo
mă de bacalaureat pentru absol
venții liceelor teoretice, diplomă 
(certificat) de absolvire a altor 
școli care au fost echivalate de 
Ministerul Educației și Invăță- 
mintului cu liceul, cu dreptul de 
a continua studiile in invăță- 
mintul superior (în original), 
precum și diploma liceelor de 
specialitate economică ;

c) certificatul de sănătate.
Candidații vor prezenta „fișa 

de control medical a absolven
tului" intocmită și eliberată de 
policlinica teritorială de care 
aparține candidatul.
5. Examinarea medicală a can- 
didaților

Concursul de admitere este 
precedat de examinarea medica
lă a eandidaților. care se va 
desfășura cu 1—3 zile înainte de 
concurs. Candidații respinși la 
examinarea medicală nu sint 
primiți la concursul de admite
re. Acestor candidați Ii se resti
tuie imediat actele depuse Ia 
înscrierea pentru concurs și vor 
fi îndrumați de medic, în func

găraș — Colonia Combinatu
lui Chimic, telefon 18. 49. , (Mi
nisterul Industriei Chimice) : 
Proiectare mașini utilaje și in
stalații ; cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani ; Proble de con
curs : matematică (scris) de
sen tehnic (lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ SANITARĂ — 
BRAȘOV — str. V. Maiakovski 
nr. 13, telefon 1.13.08. (Ministe
rul Sănătății) : Asistent medical, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani) ; Asistentă medicală de 
pediatrie, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani) ; Asistentă me
dicală de obstetrică și ginecolo
gie, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani) ; Asistent de ocro
tire, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani). Probe de concurs ; 
anatomia și fiziologia omului 
(scris) ; chimie (scris).

Județul Brăila
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA SANITARĂ — 
BRĂILA — Bd. Al. I. Cuza nr. 
71, telefon 1.11.90 (Ministerul 
Sănătății) : Asistent medical, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani) ; Asistentă medicală de 
pediatrie, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : anatomia și fiziologia o- 
mului (scris) , chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA CENTROCOOP 
BRAlLA. Bd. Alex. I. Cuza nr. 
138 telefon 1.12.44 (Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Con
sum) : Depanare aparate de ra
dio și televiziune, cursuri de zi 
(durata de studii 2 ani și jumă
tate). Probe de concurs : mate
matică (scris) ; fizică (scris).

Județul Buzău
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA SANITARA — 
BUZĂU — Str. Cuza Vodă nr. 
63, telefon 1.37.95 (Consiliul 
popular județean) : Asistent me
dical. cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani) ; Asistentă medica
lă de pediatrie, cursuri de zi 
(durata studiilor 2 ani) ; Asis
tent medical de igienă, cursuri 
de zi (durata'de studii 2 ani). 
Probe de concurs : anatomia și 
fiziologia omului (scris) ; chimie 
(scris).

Județul Caraș-Severin
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE — REȘIȚA 
— Str. Piața Lenin nr. 1, telefon 
1.24.61 (Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele). 
Proiectare mașini, utilaje și in
stalații. cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani). Probe de concurs : 
matematică (scris) : desen teh
nic (lucrare grafică).

Județul Cluj
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ DE TELECO
MUNICAȚII — CLUJ — str. 
Bistriței nr. 21, telefon 1.35.12. 
(Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor) : Electrome
canică pentru telecomunicații, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ SANITARĂ — 
CLUJ — Bd. V.I. Lenin nr. 7, 
telefon 2,54.48 și 2.20.84. (Minis
terul Sănătății) : Asistentă me
dicală de obstetrică și gineco
logie, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani) ; Asistent medical, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani) ; Asistent de ocrotire, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani) ; Asistent medical de igie
nă. cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani) ; Asistentă medica
lă de pediatrie, cursuri de zi 
(durata de studii 2 ani) : Asis
tent medical de laborator, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani) : Tehnică dentară, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani). 
Probe de concurs : anatomia și 
fiziologia omului (scris), chimie 
(scris). Asistent de farmacie, 
cursuri de zi (durata de stu
dii 2 ani). Probe de concurs : 
chimie (scris), botanică (scris). 
Asistent medical de radiologie, 
cursuri de zi, (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ana
tomia și fiziologia omului 
(scris) ; fizică (scris).

în școlile de specializare postliceală 1974/1975
Pentru prezentarea la con- nisterul Educației și învățămîn- 

cursul de admitere nu se percep tului cu liceul de cultură gene- 
taxe de la candidați. rală.

Candidații declarați admiși la . Data concursului.
Concursul va avea loc odată

ție de starea sănătății, spre alte 
specialități.
6. Desfășurarea concursului

Concursul de admitere in șco
lile de specializare postliceală 
constă din probe scrise la obiec
tele stabilite pentru fiecare spe
cialitate. Ordinea desfășurării 
probelor se afișează la fiecare 
școală cu cel puțin 2 zile înainte 
de începerea concursului.

în timpul concursului, candi
dații trebuie să aibă buletinul 
de identitate.

Probele se vor susține din ma
teria studiată, la obiectele res
pective, în anii I—IV (V) ai li
ceului (clasele IX—XII).

Subiectele pentru prdbele scri
se se stabilesc de organele cen
trale de specialitate, în a căror 
subordine de profil funcționează 
școlile și se predau directorilor 
de școală in plicuri sigilate. 
Plicurile vor fi deschise de pre
ședinte în plenul comisiei cu 
10—20 minute înainte de începe
rea probei scrise pentru fiecare 
obiect.

Probele scrise încep la aceeași 
oră (la specialitățile cu subiecte 
comune) la toate școlile din țară 
din subordinea unui organ cen
tral sau local.

Pentru fiecare probă scrisă se 
acordă 3 ore.

Probele scrise au caracter se
cret și se dau pe hîrtie prevăzu
tă cp ștampila școlii. Candidații 
scriu citeț în colțul din dreapta 
sus al colii de hîrtie, numele și 
prenumele, liceul absolvit (sau 
școala echivalentă), apoi se con
trolează identitatea eandidaților, 
iar colțul de hîrtie se îndoaie și 
se lipește cu o etichetă pe care 
se aplică ștampila școlii.

Corectarea și aprecierea pro
belor scrise se face de către

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA UȘOARA — CLUJ 
Str. Einstein nr. 12, telefon 
1.15.99 (Ministerul Industriei U- 
șoare) : Modelarea încălțămin
tei, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani). Probe de concurs, 
matematică (scris) ; desen or
namental (lucrare grafică); Teh
nologie și organizare în indus
tria ușoară, cursuri de zi (du
rata de studii U/2 ani). Probe de 
concurs, matematică (scris) ; fi
zică sau chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ DE FIZICĂ A- 
TOMICA — CLUJ — Str. Do
nath nr. 65, telefon 1. 60. 80 (Co
mitetul de Stat pentru Fizică 
Nucleară) : Tehnici nucleare, 
cursuri serale (durata de studii 
2 ani) ; Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA UȘOARA — TURDA, 
Str. Velicicov 48 telefon 2986. 
Proiectare mașini, utilaje și in
stalații ; cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani) ; Probe de con
curs : matematică (scris) ; de
sen tehnic (lucrare grafică).

Județul Constanța
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA SANITARA — 
CONSTANTA — Str. 30 Decem
brie nr. 87, telefon 6. 26. 98 (Con
siliul popular județean) ; Asis
tent medical, cursuri de zi, (du
rata de studii 2 ani) ; Asistentă 
medicală de pediatrie, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani) ; 
Probe de concurs : anatomia și 
fiziologia omului (scris) ; chimie 
(scris). •

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA COMERCIALA 
— CONSTANTA — Str. Dece- 
bal nr. 15, telefon 1.71.19 (Mi
nisterul Comerțului Interior). 
Tehnologie in alimentația publi- ' 
că, cursuri de zi (durata de stu
dii 1 '/a ani). Probe de concurs : 
limba și literatura română 
(scris) ; chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA — CENTRO
COOP — CONSTANȚA — Str. 
Caraiman nr. 1, telefon 1. 46.12 
(Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Consum) : Depanare a- 
parate de radio și televiziune, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 V2 ani). Probe de concurs : 
matematică (scris) ; fizică 
(scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA DE INFORMA
TICA (din cadrul Institutului 
pedagogic) — CONSTANȚĂ — 
Bd. Lenin nr. 124, telefon 
1. 45. 77. Ajutor analist, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani) ; 
Probe de concurs : matematică 
(scris) ; fizică (scris) ; Progra
mare pe calculatoare electronice 
(durata de studii 2ani) ; Probe 
de concurs : matematică (scris) ; 
fizică (scris).

Județul Dîmbovița
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA SANITARA — 
TÎRGOVIȘTE — Str. Poet Gri- 
gore Alexandrescu nr. 22, tele
fon 1.14. 74. (Consiliul popular 
județean) : Asistent medical, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani) ; Asistentă medicală de 
pediatrie, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : anatomia și fiziologia o- 
mului (scris) ; chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA METALURGICA — 
TÎRGOVIȘTE — Str. Mierlei nr. 
20, telefon 1301 (Ministerul In
dustriei Metalurgice) ; Lamina
re — trefilare, cursuri de zi (du
rata de studii 1 'A ani) ; Probe 
de concurs : matematică (scris) ; 
fizică (scris) ; Electromecanică 
pentru instalații de măsură și 
automatizare. Probe de concurs : 
matematică (scris) ; fizică 
(scris).

Județul Dolj
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI UNELTE ȘI ELEC
TROTEHNICII - CRAIOVA — 
Str. ElectropVtere nr. 13, telefon 
1.22.18 (Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Unelte 
fi Electrotehnicii) : Proiectare 

profesorii de specialitate, numai 
în incinta școlii.

Candidații surprinși copiind 
sînt eliminați din concurs și 
declarați respinși.
7. Calcularea mediilor și admi
terea elevilor în școală

După terminarea probelor 
scrise, in plenul comisiei, se 
deschid lucrările și se calculea
ză media geuerală a candidați- 
lor. Media generală Ia concurs 
se încheie prin calcularea mediei 
aritmetice a notelor obținute pe 
obiecte.

Admiterea elevilor în școală se 
face în ordinea descreseîndă a 
mediilor și în limita locurilor 
prevăzute în planul anual de 
școlarizare pentru fiecare spe
cialitate. Media minimă de ad
mitere este 5, cu condiția ca la 
fiecare probă să se obțină mi
nimum nota 5.

în cazul cind pe ultimul loc 
sînt mai mulți candidați cu a- 
ceeași medie, pe același loc, va 
fi admis candidatul care a obți
nut media cea mai mare la 
obiectul considerat de bază pen
tru specialitatea la care a can
didat.

Afișarea rezultatelor la con
cursul de admitere se face în 
ordinea descreseîndă a mediilor 
in cel mult 21 de ore de la co
rectarea lucrărilor. La concursul 
de admitere nu există reușiți 
fără loc și nu se aprobă re
examinări.

Eventualele contestații privind 
concursul de admitere se adre
sează, în termen de 24 de ore 
după afișarea rezultatelor, or
ganelor centrale sau locale care 
au în subordine școala respecti
vă. Acestea cercetează, hotărăsc 
și comunică rezultatul celor in
teresați in cel mult 8 zile.

mașini, utilaje și instalații, 
cursuri de zi și serale (durata 
de studii 2 ani) ; Probe de con
curs : matematică (scris) ; de
sen tehnic (lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPECIALI
ZARE POSTLICEALA SANI
TARA — CRAIOVA — str. Silo
zului nr. 65. telefon 3.24.59. (Mi
nisterul Sănătății) : Asistent 
medical, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani). Asistent medi
cal de igienă, cursuri de. zi 
(durata de studii 2 ani). Tehni
că dentară, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani). Asistentă me
dicală de ocrotire,.cursuri de zi 
(durata de studii 2 ani). Asis
tentă medicală de pediatrie, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ana
tomia și fiziologia omului 
(scris) ; chimie (scris). Asis
tent de farmacie, cursuri 
de zi (durata de studii 2 
ani). Probele de concurs : chi
mie (scris) ; botanică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALI- ’ 
ZARE POSTLICEALA COMER
CIALA — CRAIOVA — str. 
Brestei nr. 12, telefon 1 29 43, 
(Ministerul Comerțului Inte
rior) : Tehnologie pentru ali
mentația publică, cursuri de zi 
și cursuri fără frecvență (durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : limba și literatura româ
nă (scris) ; chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALI
ZARE POSTLICEALA DE STE
NODACTILOGRAFIE — CRA
IOVA — str. Caracal nr. 105 
(Consiliul popular județean) : 
Secretar stenodactilograf, limba 
română și limbi, străine, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani). 
Probe de concurs : limba și lite
ratura română (scris); o limbă 
străină : rusă, engleză, fran
ceză, germană (scris).

Județul Galați
ȘCOALA DE SPECIALI

ZARE POSTLICEALA SA
NITARA — GALAȚI — 
str. Mihai Bravu nr. 48, tele
fon 1.14.83. (Ministerul Sănă
tății) : Asistent medical, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani). 
Asistentă medicală de pediatrie, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ana
tomia și fiziologia omului 
(scris) ; chimie (scris). Asistent 
de farmacie, cursuri de zi (du
rata de studii 2 ani). Probe de 
concurs : chimie (scris) ; bota
nică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALI
ZARE POSTLICEALA ENER
GETICA — GALAȚI — str. 
Silozului nr. 27 (Ministerul 
Energiei Electrice). Proiectare 
mașini, utilaje și instalații, 
cursuri de zi durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : mate- 
matcă (scris) ; desen tehnic 
(lucrare grafică).

Județul Harghita
ȘCOALA DE SPECIALI

ZARE POSTLICEALA SANI
TARA — ODORHEIUL SE
CUIESC — str. V. I. Lenin 
nr. 2, telefon 1877 (Ministerul 
Sănătății). Asistent medical, 
cursuri de zi durata de studii 
2 ani). Asistentă medicală de 
pediatrie, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani). Asistentă me
dicală de obstetrică și ginecolo
gie, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani). Probe de concurs : 
anatomia și fiziologia omului 
(scris) ; chimie (scris).

Județul Hunedoara
ȘCOALA DE SPECIALI

ZARE POSTLICEALA SANI
TARĂ — HUNEDOARA — str. 
N. Bălcescu nr.l b, telefon 1 22 04 
și 1 29 43 (Ministerul Sănătății). 
Asistent medical, cursuri de zi 
(durata. de studii 2 ani). Asis
tentă medicală de pediatrie, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ana
tomia și fiziologia omului 
(scris) ; chimie (scris). Asis
tent de farmacie, cursuri de zi 
(durata de studii 2 ani). Probe 
de concurs : chimie (scris) ; 
botanică (scris).

Județul lași
ȘCOALA DE SPECIALI

ZARE POSTLICEALA SANI
TARA — Iași — str. N. Bălces
cu nr 19, telefon 1.40.51 și 1.41.50. 

concursul de admitere se pot 
înscrie numai Ia școala și spe
cialitatea la care au candidat.

Candidații admiși care nu se 
prezintă la școală in cel mult 
10 zile de la începerea cursuri
lor sau, în același termen, nu 
înaintează acte pentru justifi
carea absenței, sînt considerați 
retrași. în locurile devenite va
cante sînt primiți în interval de 
15 zile de la începerea cursuri
lor, in ordinea mediilor, alți 
candidați care au susținut con
cursul in ultima sesiune la a- 
ceeași școală de specialitate.

Elevii admiși în școlile de 
specializare postliceală, învăță
mânt de zi, vor încheia contrac
te cu organizațiile socialiste 
pentru care se pregătesc. Prin 
aceste contracte se stabilesc 
obligațiile reciproce ale părților 
contractante pe perioada școlari
zării, precum și după absolvirea 
școlii.
B. ADMITEREA ÎN ÎNVAȚA- 

MÎNTUL SERAL ȘI FARA 
FRECVENTA

Concursul de admitere In în
vățămintul seral și fără frecven
ță se desfășoară după normele 
și programele stabilite pentru 
învățămintul de zi.
Dreptul de înscriere la concurs 

Se pot prezenta la concursul 
de admitere în școlile de specia
lizare postliceală — învățămînt 
seral și fără frecvență — oame
nii muncii care au absolvit li
ceul de cultură generală cu exa
men de bacalaureat (maturitate) 
sau o școală echivalată de Mi-

(Ministerul Sănătății : Asistent 
de farmacie, cursuri de zi (du
rata de studii 2 ani). Probe 
de concurs : chimie (scris) ; 
botanică (scris). Asistent 
medical, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani). Asistentă me
dicală de obstetrică și gineco
logie, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani). Asistentă medica
lă de pediatrie, cursuri de zi 
(durata de studii 2 ani), Asis
tent de ocrotire, cursuri de zi 
(durata de studii 2 ani). Asis
tent medical de igienă, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani). 
Asistent medical de laborator, 
cursuri de zi (durata de* studii 
2 ani). Tehnică dentară, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani). 
Probe de concurs : anatomia și 
fiziologia omului (scris) ; chi
mie (scris). Asistent; medical 
de radiologie, cursuri de zi 
(durata de studii 2 ani). Probe 
de concurs : anatomia și fiziolo
gia omului (scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALI
ZARE POSTLICEALA COMER
CIALA — IAȘI — str. Max 
Vexler nr. 9, telefon 1.62.38 (Mi
nisterul Comerțului Interior) : 
Tehnologie pentru alimentația 
publică, cursuri de zi și cursuri 
fără frecvență (durata de studii 
1,1/2 ani). Probe de concurs : 
limba • și literatura română 
(scris) ; chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALI
ZARE POSTLICEALA DE EDU
CATOARE — IAȘI — str. Octăv 
Botez nr. 2 A (Consiliul popular 
județean). Educatoare cursuri 
de zi (durata de studii : 2 ani). 
Probe de concurs : aptitudini 
muzicale (eliminatorie) ; limba 
română (scris) ; istoria Româ
niei (scris;.

ȘCOALA DE SPECIALI
ZARE POSTLICEALA PENTRU 
CONSTRUCȚII — IAȘI — str. 
Bucium nr. 17, telefon 3.24.11 
(Ministerul Construcțiilor In- 
austriale). Proiectare mașini 
utilaje și instalații. Desenator’ 
cursuri serale (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : mate
matică (scris) ; desen tehnic 
(lucrare grafică). Organizarea și 
normarea muncii, cursuri serale. 
Probe de concurs : matematică 
(scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALI
ZARE POSTLICEALA PENTRU 
INDUSTRIA CHIMICĂ — IAȘI 

Str. Socola nr. 61 a. telefon 
1.64.67 și 1.18.87 (Ministerul In
dustriei Chimice) : Electromeca
nică pentru instalații de măsură 
și automatizare (durata de 
studii de 2 ani). Probe de con
curs : matematică (scris) ; fizică 
(scris).

Județul Ialomița
ȘCOALA DE SPECIALI

ZARE POSTLICEALA PENTRU 
EDUCATOARE — SLOBOZIA 
— Str. Matei Basarab nr. 15 
(Consiliul popular județean). 
Educatoare, cursuri de zi (du
rata de studii 2/ani). Probe de 
concurs : aptitudini muzicale 
(eliminatorie) ; limba română 
(scris) ; istoria României 
(scris).

Județul Maramureș
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ MINIERA — 
BAIA-MARE — str. Victoriei 
nr. 140, telefon 1 28 68 (Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geo
logiei) : Geologie minieră,
cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani). Probe de con
curs : Geografia fizica și e- 
conomică a Republicii Socia
liste România (scris) ; Geolo
gie (scris). Topografie, cursuri 
de zi (durata de studii 1,1/2 arii). 
Probe de concurs : matematică 
(scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALI
ZARE POSTLICEALA SANI
TARA — BAIA-MARE — str. 
Minerilor nr. 3, telefon 1.25.06 
(Consiliul popular județean). 
Asistent medical, cursuri de zi 
(durata de studii 2 ani). A- 
sistentă medicală de pediatrie, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ana
tomia și fiziologia omului 
(scris) ; chimie (scris).

Județul Mehedinți
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ SANITARĂ —

cu învățămintul de zi. 
înscrierea eandidaților.

înscrierea eandidaților pen
tru concursul de admitere se 
face la secretariatul școlii în a- 
celeași condiții ca la învățămîn- 
tul de zi.

Actele cerute la înscriere, 
obiectele de concurs, desfășu
rarea concursului de admitere 
sînt aceleași ca la concursul de 
admitere pentru învățămintul de 
zi ; în plus candidații vor pre
zenta o copie de pe cartea de 
muncă — partea privind capito
lele I și XI — certificată de con
ducerea unității în care absol
ventul este încadrat în muncă.

Candidații care ocupă funcții 
de specialitate în cooperativele 
agricole de producție vor pre
zenta la înscriere, in locul co
piei de pe cartea de muncă, o 
adeverință semnată de conduce
re (președinte, inginer șef, con
tabil șef).
C. ADMITEREA ELEVILOR IN 

ȘCOALA
La concursul de admitere — 

învățămintul seral și fără 
frecvență — admiterea se face 
în ordinea descreseîndă a medi
ilor, in limita locurilor prevăzu
te în planul anual de școlariza
re pentru fiecare specialitate. 
Media minimă de admitere este 
cea prevăzută la punctul A 1—7.

Informații suplimentare pri
vind condițiile de admitere și 
modul de desfășurare a con
cursului se pot obține de la 
secretariatele școlilor de specia
lizare postliceală.

DROBETA-TURNU SEVERIN
— str. Prahovei nr. 37, telefon 
111 43 (Consiliul popular jude
țean). Asistent medical ; Asis
tentă medicală de pediatrie 
(cursuri de zi, durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ana
tomia și fiziologia omului 
(scris) ; chimie (scris).

Județul Mureș
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ SANITARA — 
TG. MUREȘ, str. Vorosmarthy 
nr. 8, telefon 1 59 68 și 1 10 72 
(Ministerul Sănătății) : Asistent 
medical ; Asistentă medicală de 
pediatrie, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : Anatomia și fiziologia o- 
mului (scris), chimie (scris). A- 
sistent de farmacie, (cursuri de 
zi. durata de studii 2 ani). Pro
be de concurs : chimie (scris) ; 
botanică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA UȘOARA — TÎRGU- 
MUREȘ — str. Gh. Doja 13, te
lefon 1 49 03 (Ministerul Indus
triei Ușoare). Proiectare mașini, 
utilaje și instalații (durata de 
studii 2 ani). Probe de concurs: 
matematică (scris) ; desen tehnic 
(lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA COMERCIALĂ
— TlRGU-MUREȘ — str. Căli- 
manului nr. 1, telefon 3 16 42 
(Ministerul Comerțului Interior). 
Tehnologie in alimentația pu
blică, cursuri de zi și fără frec
vență (durata de studii 1 1/2 
ani). Probe de concurs : limba 
și literatura română (scris) ; 
chimie (scris).

Județul Olt
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA DE EDUCA
TOARE — SLATINA — str. Car
tierul Progresul nr. 2, telefon
1 15 44 (Consiliul popular jude
țean). Educatoare, cursuri de zi 
(durata de studii 2 ani). Probe 
de concurs : aptitudini muzicale 
(eliminatorie) ; limba română 
(scris) ; istoria României (scris).

Județul Prahova
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA CHIMICA - PLO
IEȘTI — Bd. Petrolului nr. 14, 
telefon 2 35 82 (Ministerul Indus
triei Chimice). Proiectare ma
șini, utilaje și instalații, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani). 
Probe de concurs : matematică 
(scris) ; desen tehnic (lucrare 
grafică).

ȘCOALA DE SPECIALI
ZARE POSTLICEALA PEN
TRU INDUSTRIA CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI GRELE — 
PLOIEȘTI - Bd. Traian nr. 28, 
telefon 1 33 10 (Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele). Proiectare mașini, uti
laje și instalații, cursuri de zi 
și serale (durata de studii 2 ani). 
Probe de concurs : matematica 
(scris) ; desen tehnic (lucrare 
grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA SANITARĂ — 
PLOIEȘTI — str. N. Bălcescu 
nr. 35, telefon 1 21 22 (Ministerul 
Sănătății). Asistent de farmacie, 
cursuri de zi (durata de studii
2 ani). Probe de concurs : chi
mie (scris) ; botanică (scris) ; 
Asistentă medicală de pediatrie; 
Asistent medical ; Asistentă de 
ocrotire (cursuri de zi, durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : anatomia și fiziologia 0- 
mului (scris), chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA COMERCIALA
— PLOIEȘTI — Str. Rodului nr. 
24, telefon 1 U 26 (Ministerul 
Comerțului Interior). Tehnologie 
in alimentația publică (cursuri 
serale, durata de studii li/, ani). 
Probe de concurs : limba și li
teratura română (scris) ; chimie 
(scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA — CENTRO
COOP - PLOIEȘTI - Str. Re
publicii nr. 87, telefon 1 41 05 
(Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Consum). Tehnologie in 
alimentația publică (cursuri de 
zi (durata de studii li/2 ani). 
Probe de concurs : limba și li
teratura română (scris) ; chimie 
(scris).

Județul Satu-Mare >
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE — SATU- 
MARE — Str. Mihai Eminescu 
nr. 1, telefon 1 42 84 (Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele). Proiectare mașini, 
utilaje și instalații (cursuri de 
zi. durata de studii 2 ani). Pro
be de concurs : matematică 
(scris) ; desen tehnic (lucrare 
grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA SANITARA — 
SATU-MARE — Piața Păcii nr. 
10, telefon 1 40 08 (Ministerul Să
nătății). Asistent medical ; A- 
sistentă medicală de pediatrie; 
Asistentă medicală de obstetrică 
și ginecologie (cursuri de zi, du
rata de studii 2 ani). Probe de 
concurs : anatomia și fiziologia 
omului (scris) ; chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA UȘOARA — SATU- 
MARE — Str. Cloșca nr. 48, te
lefon 1 45 29 (Ministerul Indus
triei Ușoare). Proiectarea îm
brăcămintei (cursuri de zi. du
rata de studii 2 ani). Probe de 
concurs : matematică (scris) ; 
desen ornamental (lucrare gra
fică).

Județul Sibiu
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ PENTRU CON
STRUCȚII — SIBIU — Str. Pe
dagogilor nr. 7, telefon 1 1215 
(Ministerul Construcțiilor Indus
triale). Organizarea și normarea 
muncii (cursuri serale, durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : matematică (scris) ; fi
zică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA SANITARA — 
SIBIU — Str. Dealului nr. 6, 
telefon 1 19 32 și 2 19 80 țMinis- 
terul Sănătății). Asistent ’ medi
cal ; asistentă medicală de ob- / 
stetribă și ginecologie ; tehnică 
dentară ; asistentă medicală de 
pediatrie, asistent medical de 
igienă (cursuri de zi, durata de 
studii 2 ani). Probe de con
curs : anatomia și fiziologia o- 
mului (scris) ; chimie (scris). 
Asistent de farmacie, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani). 
Probe de concurs : chimie 
(scris), botanică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA UȘOARĂ — SIBIU
— str. Dealului nr. 2—4, telefon 
2 14 70 (Ministerul Industriei U- 
șoare) : proiectarea îmbrăcămin
tei din țesături și tricoturi, 
cursuri de zi (durata de studii 2 
ani). Probe de concurs : mate
matică (scris) ; desen ornamen
tal (lucrare grafică) ; structura 
și proiectarea tricoturilor, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; desen orna
mental (lucrare grafică).,

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE SIBIU, Str. 
Gladiolelor nr. 2, telefon 2 28 06 : 
Proiectare mașini, utilaje și in
stalații, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani). Probe de concurs : 
matematică (scris) ; desen teh
nic (lucrare grafică) ; tehnolo
gie și organizare in industria 
ușoară, cursuri de zi (durata de 
studii 1 1/2 ani). Probe de con
curs : matematică (scris) ; fizică 
sau chimie (scris).

Județul Suceava
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ SANITARĂ — 
SUCEAVA — asistent medical ; , 
asistentă medicală de pediatrie; 
asistentă medicală de obstetrică 
și ginecologie ; asistent medical 
de igienă (cursuri de zi, durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : anatomia și fiziologia omu
lui (scris), chimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA DE INFORMA
TICĂ (din cadrul Institutului 
pedagogic) SUCEAVA, str. Arini 
nr. 1, telefon 10797 : Ajutor ana
list, cursuri de zi, (durata de 
studii 2 ani). Probe de concurs : 
matematică (scris); fizică (scris); 
Programare pe calculatoare 
electronice (durata de studii 2 
ani). Probe de concurs : mate
matică (scris) ; fizică (scris).

Județul Timiș
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI UNELTE ȘI ELEC
TROTEHNICII — TIMIȘOARA
— Piața Huniade nr. 3 telefon 
1 20 83 (Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte 
și Electrotehnicii) ; proiectare 
mașini, utilaje și instalații : 
cursuri de zi cursuri serale (du
rata de studii 2 ani). Probe de 
concurs : matematică (scris) ; 
desen tehnic (lucrare grafică). 
Mecanică fină și optică, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani). 
Probe de concurs : matematică 
(scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ DE TELECO
MUNICAȚII — TIMIȘOARA — 
Bd. 23 August nr. 2, telefon
1 53 59 (Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor): Elec
tromecanică pentru telecomu
nicații, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani). Probe de concurs : 
matematică (scris); fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA UCECOM — 
TIMIȘOARA — str. Aurel Vlai- 
cu nr. 6, telefon 1 23 67 (Uniu
nea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești): Depanare apa
rate de radio și televiziune, 
cursuri de zi (durata de studii
2 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA UȘOARA - TIMI
ȘOARA — Piața Muncii nr. 2, 
telefon 3 49 13 (Ministerul In
dustriei Ușoare) : țesătorie, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; fizică (scris). 
Tehnologie și organizare in 
industria ușoară, cursuri de zi 
(durata de studii 1’/, ani).

(Continuare in pag. a V-a)
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Probe de concurs — matematică 
(scris) — fizică sau chimie 
(scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA SANITARA — 
TIMIȘOARA — Bd. Cetății nr. 
24, telefon 3 45 33 (Ministerul 
Sănătății) : Asistent medical ; 
Asistentă medicală pediatrie 
(cursuri de zi, durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ana
tomia și fiziologia omului 
(scris) ; chimie (scris).

JUDEȚUL TELEORMAN
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI GRELE — ALE
XANDRIA — Șoseaua Turnu 
Măgurele, telefon 11 620 (Minis
terul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele) : Proiectare 
mașini, utilaje și instalații, 
cursuri serale (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; desen tehnic 
(lucrare grafică).

JUDEȚUL VÎLCEA
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALĂ SANITARĂ — 
RM. VÎLCEA — Str. General 
Praporgescu nr. 36, telefon 
1 12 59 (Ministerul Sănătății) : 
Asistent medical : Asistentă me
dicală de pediatrie (cursuri de 
zi, durata de studii 2 ani). 
Probe de concurs : anatomia și 
fiziologia omului (scris) ; chi
mie (scris).

Municipiul București
ȘCOALA DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA DE SECRE
TARIAT, STENODACTILO
GRAFIE ȘI COMERȚ EXTERI
OR, Str. Șerban Vodă, nr. 22, 
telefon 14 00 92 (Ministerul Edu
cației și învățămîntului) : Se
cretariat, stenodactilografie, 
limba română și limbi străine, 
cursuri de zi (durata de studii
1 ani).

Probe de concurs : limba și 
literatura română (scris) ; o 
limbă străină : engleză, rusă, 
franceză, germană, spaniolă 
(scris) ; secretariat, stenodacti
lografie. limba română, cursuri 
serale (durata de studii 1 an). 
Probe de concurs : limba și 
literatura română (scris) ; Co
merț exterior, cursuri de zi și 
serale (durata de studii 1’/» ani). 
Probe de concurs : geografia e- 
conomică a Republicii Socia
liste România și a lumii (scris), 
o limbă străină : engleză, rusă, 
franceză, germană, spaniolă 
(scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA DE MAȘINI GRELE, 
Șoseaua Berceni nr. 104. Sec
tor 5, telefon 83 40 20 (Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele) : Proiectare ma
șini utilaje și instalații, cursuri 
serale (durata de studii 2 ani) ; 
Probe de concurs : matematică 
(scris) ; desen tehnic (lucrare 
grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI UNELTE ȘI ELEC
TROTEHNICII, Str. Zborului 
nr. 7—9, sector 4, telefon 
22 09 60 (Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Unelte 
și Electrotehnicii) : Proiectare 
mașini, utilaje și instalații, 
cursuri de zi (durata de studii
2 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; desen tehnic 
(lucrare grafică) ; Depanarea 
.mașinilor electronice de calcul, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ma
tematici (scris) ; fizică (scris) ; 
Depanarea aparatelor de radio 
și televiziune, cursuri de zi 
(durata de studii 2 ani). Probe 
de concurs : matematică
(scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI UNELTE ȘI E- 
LECTROTEHNICII, Str. Ficu
sului nr. 44, sector 1 (Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Unelte și Electrotehni
cii). Construcții aeronave, 
cursuri de zi (durata de studii, 
2 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; fizică (scris). 
Proiectare mașini, utilaje și in
stalații, cursuri de zi (durata de 
studii 2 ani). Probe de con
curs : matematică (scris) ; fizi
că (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA DE MAȘINI GRELE, 
str. Samuel Vulcan-, nr. 8, sec
tor 6, telefon 3148 11 (Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele) ; Proiectare ma
șini, utilaje și instalații, cursuri

CĂMINELE PENTRU TINERET
(Urmare din pag. 1) 

cheiat un contract pentru 31 de
cembrie.

întreprinderile U.C.R.U. și 
„Aurora" au căzut de acord să 
construiască împreună un că
min pentru tineret, au în
cheiat un contract cu C.C.M.B. 
care, neputîndu-și onora sem
nătura la timp, a amînat 
lucrarea pentru trimestrul IV. 
IREMOS neincheind cînd tre
buie contractul, căminul va fi 
gata în decembrie. Inițial. între
prinderea, deși nu avea fonduri
le necesare, a optat pentru un 
anumit tip de construcție, în 
speranța unor sume pe care 
le-ar fi Obținut de, la centrală, 
ca apoi să renunțe din motive 
lesne de înțeles — refuzul cen
tralei — fiind obligată să accepte 
un alt tip de cămin, pentru asta 
fiind, însă, nevoie de o readap
tare a proiectului. Și așa, mai 
sperind, mai încercind, a în
ceput și luna septembrie fără 
să se scoată măcar o lopată de 
pămînt pentru fundații.

Nu doar IREMOS a procedat 
așa. întreprinderea „Vulcan" a 
solicitat Institutului de proiec
tări București un proiect care 
a fost respins de cei de la „Sis
tematizare", în zona unde avea 
să fie amplasat căminul, „schi
ța" admițînd construcții cu un 
număr sporit de nivele. în loc 
să fi mers la serviciul de siste
matizare, cei de la „Vulcan" au 
preferat proiectantul „în persoa

de zi și serale (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; desen tehnic 
(lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA DE MAȘINI GRELE, 
Calea Griviței, nr. 354, telefon 
171174, sector 8 (Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele) ; Proiectare ma
șini, utilaje și instalații, cursuri 
de zi și serale (durata de stu
dii. 2 ani). Probe de concurs : 
matematică (scris) : desen teh
nic (lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ ENERGETICA, 
str. Gh. Șincai, nr. 2—10, tele
fon 23 01 10 și 23 99 77. sector 5 
(Ministerul Energiei Electrice) ; 
Proiectare mașini, utilaje și in
stalații, cursuri de zi și serale 
(durata de studii, 2 ani). Probe 
de concurs : matematică (scris) ; 
desen tehnic (lucrare grafică) ; 
Topografie, cursuri de zi (dura
ta de studii 1 ani). Probe 
de concurs : matematică (scris) ; 
fizică (scris) ; Proiectare pentru 
construcții hidroenergetice, 
cursuri de zi și cursuri serale 
(durata de studii. 2 ani). Pro
be de concurs : matematică
(scris) : desen tehnic (lucrare 
grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA METALURGICĂ, bd. 
Muncii nr. 256, telefon 43 50 68 
(Ministerul Industriei Metalur
gice) ; Proiectare mașini, uti
laje și instalații, cursuri serale 
(durata de studii 2 ani). Probe 
de concurs : matematică (scris), 
desen tehnic (lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU IN
DUSTRIA CHIMICĂ, bd. Ion 
Șulea. nr. 216, sector 4, telefon 
43 39 20 și 44 38 05 (Ministerul 
Industriei Chimice) ; Proiectare 

'mașini, utilaje și instalații, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; desen tehnic 
(lucrare grafică) ; Electromeca
nică pentru instalații de măsu
ră și automatizare, cursuri de 
zi (durata de studii 2 ani). 
Probe de concurg : matematică 
(scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA UȘOARA, str, Lu- 
crețiu Pătrășcanu, nr. 3, sector 
4, telefon : 43 25 30 ; (Ministerul 
Industriei Ușoare) ; Proiectarea 
îmbrăcămintei, cursuri de zi 
(durata de studii, 2 ani). Probe 
de concurs : matematică (scris) ; 
desen ornamental (lucrare gra
fică) ; Structura și proiectarea 
țesăturilor și tricoturilor, cursuri 
de zi (durata de studii, 2 ani). 
Probe de concurs : matematică 
(scris) ; desen ornamental (lu
crare grafică). Finisarea produ
selor textile, cursuri de zi (du
rata de studii l‘/2 ani). Probe de 
concurs : matematică (scris) ; 
chimie (scris) ; Modelarea încăl
țămintei, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : (matematică (scris) ; de
sen ornamental (lucrare grafi
că) ; Tehnologie și organizare în 
industria ușoară, cursuri de zi 
(durata de studii l>/2 ani). Probe 
de concurs : matematică (scris) ; 
fizică sau chimie (scris) ;

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA DE CONSTRUC
ȚII, Șoseaua Mihai Bravu nr. 
428, Sector 4, telefon 21.76.99 
(Ministerul Construcțiilor Indus
triale) : Organizarea și normarea 
muncii, cursuri serale (durata de 
studii 1*2 ani). Probe de con
curs : matematică (scris) ; fizică 
(scris) ; Proiectare mașini, utilaje 
Si instalații, cursuri serale (du
rata de studii 2 ani). Probe de 
concurs : matematică (scris) ; 
desen tehnic (lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA DE MECANICĂ 
FINA ȘI OPTICĂ, str. Caporal 
Ruică nr. 49, Sector 4, telefon 
21.08.88 (Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Unelte 
și Electrotehnicii) ; Mecanică 
fină și optică, cursuri de zi (du
rata de studii 2 ani). Probe de 
concurs i matematică (scris) ; 
fizică (scris) ; Proiectare mașini, 
utilaje și instalații cursuri serale 
(durata de studii 2 ani). Probe 
de concurs : matematică (scris); 
desen tehnic (lucrare grafică).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA MATERIALELOR DE 
CONSTRUCȚII — PIPERA, str. 
Dimitrie Pompei nr. 1, telefon 
33 32 75, Sector 2 (Ministerul 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții) ; Fini
sarea produselor din lemn, 
cursuri serale (durata de studii 
1*/1 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; fizică (scris).

nă" și pină să se pună toată 
lumea de acord, timpul trece.

Mai există și situații, aparent 
paradoxale, cind la terminarea 
construcției se constată inexis
tența unor surse energetice sau 
imposibilitatea de a. racorda clă
direa respectivă la rețeaua care 
se află cine știe unde. Astfel, 
căminul întreprinderii „Tehno- 
metal" este gata dar nu se 
poate face, deocamdată, alimen
tarea cu gaze, deoarece distanța 
pină la conductă „cere" mulți 
bani. în prezent, chestiunea se 
„.studiază". Grupul de cămine a- 
parținînd întreprinderilor „Elec- 
troaparataj", F.C.M., „Acumula
torul", I.G.M.A. urmează a fi 
construite intr-un perimetru a- 
propiat liniei ferate. Rețelele de 
cabluri, de evacuare,’ de apă 
trec pe sub această linie. Lucra
rea poate fi însă executată nu
mai după ce Căile Ferate Ro
mâne aprobă săparea canalului 
respectiv. Se așteaptă aprobarea
C.F.R.-ului.

Și așa, din diferite motive, 
mai mult sau mai puțin „moti
ve", jumătate din numărul că
minelor și spațiilor de amenajat 
au fost planificate pentru tri
mestrul IV. Care trimestru se 
încheie în 31 decembrie. Există 
siguranța că, într-adevăr, la 
sfirșitul anului cele 12 700 locuri 
vor deveni „practicabile" ? 
„Noi credem că da", sînt de pă
rere tovarășii de la Comitetul 
municipal U.T.C. București, cei 
de la întreprinderea constructoa

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU IN
DUSTRIA MATERIALELOR DE 
CONSTRUCȚII, B-dul Preciziei 
nr. 12. Militari. Sector 7, telefon 
31.55.81 (Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții) ; Electromecanică 
pentru instalații de măsură și 
automatizare, cursuri de zi (du
rata de studii 2 ani). Probe de 
concurs : matematică (scris) ; 
fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ PENTRU TE
LECOMUNICAȚII, str. Roman
cierilor nr. 1. Sector 7, telefon 
46 46 45 (Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor) ; 
Electromecanică pentru teleco
municații, cursuri de zi (durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : matematică (scris) ; fi
zică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA PENTRU ALI
MENTAȚIE PUBLICA, Calea 
Rahovei nr. 38, Sector 5, telefon 
13.27.47 (Ministerul Comerțului 
Interior) ; Tehnologie în alimen
tația publică, cursuri de zi și 
fără frecventă (durata de studii 
l',2 ani). Probe de concurs : 
Limba și literatura română 
(scris) ; cnimie (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA UCECOM, str. 
Economu Cezărescu, nr. 47, 
Sector 7, telefon 49.42.18 (Uniu
nea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești) ; Depanare apa
rate de radio și televiziune, 
cursuri de zi (durata de studii 
2l/2 ani). Probe de concurs : 
matematică (scris); fizică (scris); 
Cosmetică, cursuri de zi (durata 
de studii 1*,2 ani). Probe de 
concurs : anatomia și fiziologia 
omului (scris) ; chimie (scris) ; 
Mecanică fină și optică, cursuri 
de zi (durata de studii 2 ani). 
Probe de concurs : matematică 
(scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ DE ARHITEC
TURA ȘI SISTEMATIZARE 
str. Occidentului nr. 12, Sector 8, 
telefon 50.26.68 și 50.25.40 (Comi
tetul pentru Problemele Consi
liilor Populare) ; Topografie, 

-cursuri de zi (durata de studii 
lVî ?ani). Probe de concurs : 
matematică (scris); fizică (scris); 
Gospodărire comunală și lucrări 
edilitare, cursuri de zi (durata de 
studii de l‘/2 ani). Probe de 
concurs : matematică (scris) ; 
■fitzina’ fcwvniiCA

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ DE GEOLOGIE, 
str. Justiției nr. 55, Sector 5, te
lefon 41.12.31 (Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei) ; 
Cartografie, cursuri de zi (dura
ta de studii 1 an). Probe de 
concurs : geografia fizică și eco
nomică a Republicii Socialiste 
România (scris) ; desen tehnic 
(lucrare grafică) ; Geofizică, 
cursuri de zi (durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ SANITARĂ, str. 
Pitar Moș nr. 15, Sector 1, te
lefon 11.48.99 (Ministerul Sănă
tății) ; Asistent medical ; Asis
tentă medicală de pediatrie; 
Asistentă medicală de obstetrică 
și ginecologie ; Asistent medical 
de igienă (cursuri de zi. durata 
de studii 2 ani). Probe de con
curs : anatomia și fiziologia 
omului (scris) ; chimie (scris) ; 
Asistent medical de radiologie, 
(cursuri de zi, durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : ana
tomia și fiziologia omului 
(scris) ; fizică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ SANITARĂ, 
Sos. Fundeni nr. '39. telefon 
35.41.65, Sector 4. (Ministerul 
Sănătății) ; Asistent medical ; 
Asistentă medicală de pediatrie ; 
Asistent medical de dietetică ; 
Asistentă medicală de ocrotire ; 
Asistent medical de laborator ; 
Tehnică dentară (cursuri de zi, 
durata de studii 2 ani). Probe 
de concurs : anatomia și fizio
logia omului (scris) ; chimie 
(scris) ; Asistent de farmacie 
(cursuri de zi, durata de studii 
2 ani). Probe de concurs : chimie 
(scris) ; botanică (scris).

ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALA DE FIZICA 
ATOMICĂ, Aleea Reactorului 
nr. 2, comuna Măgurele nr. 327, 
Sectorul 6. telefon 80.70.40 ; Teh
nici nucleare (cursuri serale, 
durata de studii 2 ani). Probe 
de concurs : matematică (scris); 
fizică (scris).

CONSILIUL POPULAR AL 
JUDEȚULUI IAȘI : Depanare 
aparate de radio și televiziune, 
cursuri de zi (durata de studii 
2>/s ani). Probe de concurs : ma
tematică (scris) ; fizică (scris).

La profilul asistent medical în 
cadrul probelor de concurs chi
mia și fizica vor fi la alegere.

re — C.C.M.B. construiește cam 
jumătate din cele 52 cămine —, 
beneficiarii cu care am stat de 
vorbă. Un optimism general ne 
întimpină de cum deschidem 
ușa, ceea ce nu e rău, dacă se 
are in vedere o acțiune decisă. 
Un comandament la nivelul Ca
pitalei — cu participarea facto
rilor implicați — analizează 
sâptămînal evoluția construcții
lor. Și totuși, așa cum am ară
tat, există serioase rămîneri în 
urmă. Dacă ne uităm in calen
dar și vedem că lunile noiem
brie și decembrie sînt „de obi
cei". luni de iarnă, că in această 
perioadă temperatura scade și 
lucrările se execută mult mai 
greu — ce- să mai vorbim de fi
nisaj ? — concluzia ar fi că
trimestrul patru, din punctul de 
vedere al constructorilor, nu se 
încheie în 31 decembrie, ci ceva 
mai devreme. Rămine ca toți 
cei ce răspund, coordonează și 
supraveghează construirea cămi
nelor pentru tineret să-și dea 
silința ca să termine lucrările în 
timpul optim rămas. Eliberați 
de unele obligații ce nu puteau 
fi aminate, constructorii trebuie 
să-și îndrepte întreaga atenție 
acum spre executarea acestui 
obiectiv in lunile cînd se mai 
poate lucra și cind mai sînt po
sibile finisaje normale. Altfel, 
vom asista in continuare la 
re-reamînări de care nimeni nu 
are nevoie și care nici nu mai 
pot fi justificate in vreun fel.

_____ •

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis regelui SOBHUZA AL II-LEA, urmă
toarea telegramă :

Cea de-a Vl-a aniversare a proclamării independenței Rega
tului Swaziland îmi oferă plăcuta ocazie de a adresa Maiestății 
Voastre, in numele guvernului și al poporului român, precum și al 
meu personal, cordiale felicitări, cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, de pace, bunăstare și prosperitate pentru poporul din 
Swaziland.

ÎNTREVEDERE
Joi la amiază. Ion Pățan, 

viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice 
internaționale, a avut o între
vedere cu Roger Joseph Ato- 
getipoli Felii, membru al Con
siliului Redeșteptării Naționale, 
ministrul planificării economiei, 
vicepreședinte al Consiliului E- 
conomic Național al Republicii 
Ghana, care se află în vizită 
în țara noastră.

A participat Kwasi Amoako- 
Atta, consilier al guvernului 
ghanez pentru relații economice 
cu statele socialiste.

în cadrul convorbirii au fost 
analizate stadiul relațiilor eco
nomice româno-ghaneze. posibi
litățile de dezvoltare in cmti- 
nuare a schimburilor comercia
le. cooperării economice și teh
nice dintre cele două țări.

Cu prilejul aniversării victoriei 
revoluției socialiste din Bulgaria

La Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, a avut loc, joi la a- 
miază, vernisajul expoziției de 
fotografi; „A XXX-a aniversare 
de la viqforiâ revoluției socia
liste în Bulgaria", manifestare 
ce se înscrie in suita de acțiuni 
prin care ești marcat în țara 
noastră acest eveniment. -

în alocuțiunile rostite cu pri
lejul deschiderii expoziției 
Gheorghe Zaharia, director ad
junct al Institutului* de Studii 
Istorice și Social-Politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., și Ivan 
Stefanov Abagiev, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, au 
evocat relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite intre cele 
două țări și popoare, dezvolta
rea. ascendentă și conținutul 
nou al legăturilor dintre Româ
nia și Bulgaria în anii so
cialismului, subliniind că în- 
tîlnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov con
stituie momente deosebit de 
importante în dezvoltarea ne
contenită a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar. dintre 
cele două țări și popoare.

în încheiere a fost prezentat 
filmul documentar „Două epoci" 
o producție a studiourilor din 
R.P. Bulgaria.

★
Joi după-amiază, la Casa de 

cultură a municipiului Giurgiu 
a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 30-a ani
versări a victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria.

Dînd expresie caldelor senti
mente de prietenie pe care po
porul român le nutrește față dy 
poporul bulgar, Vasile Tronaru, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, a transmis, 
cu prilejul zilei de 9 septem
brie, un cordial salut tovără
șesc comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii din Bulgaria.

în continuare, a luat cuvin- 
tul Traiko Iordanov, prim-se
cretar al Ambasadei R.P. Bul
garia la București.

în încheierea festivității, An
samblul folcloric „Dunărea" al 
Casei de cultură din Giurgiu a 
prezentat un spectacol de cînte- 
ce și dansuri românești și bul
gare.

★
Cu același prilej, în sala Tea

trului „Fantasio" din Constan
ța a avut loc o adunare festi
vă.

Despre importanța actului is
toric de la 9 septembrie 1944, 
despre profundele transformări 
ce au avut loc în toate dome
niile vieții economice și socia
le în cei 30 de ani de la- victo-

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTIRomânia-film prezintă:
NEÎNFRICATUL

ATAMAN

producție a studiourilor „Mosfilm"
regia : V. Diacenko, G. Ivanov ; cu: Stanislav Franio, Andrei 

Gusev, lura Kovalev, Vania Kupțov.
FILM DE AVENTURI PENTRU COPII Șl TINERET.

CONVORBIRI
La 5 septembrie au început, 

Ia Predeal, convorbirile oficiale 
între ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, și 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Filipine, generalul 
Carlos P. Romulo, care se a- 
flă în vizită oficială în țara 
noastră.

Cu acest prilej au fost făcute 
o analiză a stadiului dezvoltării 
relațiilor bilaterale de coope
rare între România și Filipine, 
precum și un util schimb de 
vederi asupra unor probleme 
internaționale de interes co
mun.

Discuțiile s-au purtat într-o 
atmosferă de deplină înțelegere 
și cordialitate.

SOSIRE
^oi dimineața, a sosit la 

București, dr, C. E. S. Weeratun- 
ge, ambasadorul Republieii Sri 
Lanka în Republica Socialistă 
România.

ria revoluției socialiste in Bul
garia a vorbit tovarășul Geor
ge Crișovan, secretar al Comi
tetului județean Constanța al 
P.C.R. Vorbitorul a evidențiat 
însemnătatea pe care o au frec
ventele întilniri dintre condu
cătorii de partid și de stat ai 
celor două țări, Nicolae 
Ceaușescu ți Todor Jivkov, in 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
frățești dintre cele două țări și 
popoare aflate în plină con
strucție socialistă.

A luat apoi cnvintul colonel 
Nedko Dimitrov, atașat militar 
aero și naval al Ambasadei Re
publicii Populare Bulgaria la 
București, care, evocînd princi
palele evenimente desfășurate 
în țara vecină în urmă cu 30 de 
ani, activitatea poporului bul
gar pentru edificarea societății 
socialiste, a relevat, totodată, 
însemnătatea largii colaborări 
dintre partidele, țările și po
poarele României și Bulgariei.

în încheiere a fost prezentat 
un film documentar, producție 
a studiourilor cinematografice 
bulgare.

spoiri»#!
Europenele

Ieri, la Roma, a fost zi de 
odihnă. Prilej de retrospectivă a 
celor 3 zile de întrecere și de 
speranțe pentru probele viitoare. 
Atleții au petrecut această zi de 
odihnă... lucrind. Stadionul a 
cunoscut o aglomerare deplină 
atit dimineață, cit și după amia
ză, majoritatea atleților neper- 
mițîndu-și luxul să se odihneas
că o zi întreagă. S-a găsit timp, 
însă, și pentru un tur al orașu
lui, în autocar, pentru destin
dere ți optimism. Delegația 
noastră, după ușoara dezamăgire 
pentru locul III ocupat de Ma
riana Suman, s-a consolat în aș
teptarea zilei de astăzi cînd la 
majoritatea probelor din pro
gram participă și atleți români 
de la care așteptăm o compor
tare bună. Totuși, Mariana Su
man n-a uitat înfringerea de la 
800 m. afirmînd :

„Am greșit că am alergat în 
semifinale mai tare decit era 
nevoie. Această greșeală am plă
tit-o în finala cursei,’cînd după 
500 de metri am început să mă 
simt blocată și să nu mai am 
ușurința în alergare pe care am 
avut-o în zilele trecute. Dar mai

Conferință 
republicană

Joi s-au încheiat, în Capitală, 
lucrările celei de-a 4-a Confe
rințe republicane de chimie fi
zică generală și aplicată, dedi
cată celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. Au participat cadre 
didactice și cercetători din in- 
vățămintul superior, specialiști 
din institutele de cercetări chi
mice, lucrători din laboratoarele 
uzinale. Au luat parte, de ase
menea, specialiști din Australia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Iran, 
Italia, Iugoslavia, Liban, Polo
nia, Statele Unite, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

în încheierea lucrărilor, 
participanții la Conferință 
au adresat Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o tele- 
gramă prin care se angajează 
să contribuie, cu întreaga lor 
capacitate de muncă și creație, 
la realizarea mărețelor sarcini 
ce se desprind din proiectul de 
Directive ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R. și din proiectul 
Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

Congresul 
internațional 

de studii sud-est 
europene

în cadrul lucrărilor celui 
de-al III-lea Congres interna
țional de studii sud-est euro
pene, joi, au avut loc noi dez
bateri pe marginea unor pro
bleme majore ale istoriei și ci
vilizației popoarelor din această 
zonă a continentului nostru.

Evidențiind legăturile dintre 
popoarele balcanice, afinitățile 
lor de tradiții și cultură, ra
poartele și intervențiile prezen
tate au pus în lumină conlucra
rea pe multiple planuri — eco
nomic, politic, cultural — a na
țiunilor- sud-est europene, lupta 
lor comună împotriva domina
ției și asupririi străine. în acest 
context, au fost subliniate tră
săturile definitorii ale politicii 
externe a României de colabo
rare și cooperare internațională, 
de dezvoltare continuă a rela
țiilor cu țările balcanice. în spi
ritul înțelegerii, apropierii șl 
respectului reciproc.

în cursul aceleiași zile fost 
deschisă o expoziție internațio
nală de carte cuprinzînd publi
cații recente din domeniul stu
diilor sud-est europene, organi
zată cu sprijinul editorilor din 
țările participante la Congres. A 
avut loc, de asemenea, o gală 
de filme documentare românești.

Lucrările Congresului conti
nuă.

de atletism
există Jocurile olimpice de la 
Montreal".

Astăzi, in ordinea programului, 
vor participa în serii, pentru 
calificări, Virginia Ioan la înăl
țime și Valeria Ștefănescu la 
110 m. garduri. Tot astăzi, vor 
apărea în finală aruncătoarele 
noastre de disc Argentina Menis 
și Olimpia Cataramă. După eșe
cul neașteptat din semifinala 
probei de 800 m., Gheorghe 
Ghipu va lua ștartul la 1 500 m„ 
unde este decis să nu se mai 
lase obstrucționat de adversa
ra lui ,așa cum a pățit în aler
garea precedentă. La aceeași 
probă va participa în serii, Na
talia Andrei, revelația probei de 
3 000 m. în proba de 110 m. gar
duri Erwin Sebastyen este pro
gramat în prima serie alături de 
cel mai bun alergător de gar
duri european, francezul Ghuy 
Drut.

Timpul frumos, poate prea 
frumos din cauza căldurii, aș
teptăm să ne fie aliat pentru ca 
atleții noștri să ne ofere rezul
tate cit mai bune.

SILIVIU DUMITRESCU 
Roma. 5 septembrie

LICEUL INDUSTRIAL 
DE TEXTILE Șl CON

FECȚII GIURGIU
Str. Sos. Oinac nr. 92

— Tel. 21 93 —

ANUNȚ
Se primesc înscrieri pen

tru Școala profesională spe
cialitățile : țesători și fini
sori - absolvenți ai clasei 
a Vlll-a promoția 1974 -
care au împlinit virsta de 16 
ani la 15 iunie a.c., precum 
și absolvenți ai clasei a 
Vlll-a din promoțiile mai 
vechi pină la 18 ani, din 
toate județele țării.

Pe timpul școlarizării ele
vii vor beneficia de inter
nat, cantină și alte drepturi 
legale.

înscrierile se primesc în 
fiecare zi pînă la 14 sep
tembrie 1974, la secretaria
tul școlii.

Adunare festivă 
cu prilejul Zilei naționale 

a R. P. D. Coreene
Comitetul municipal București 

al P.C.R. și Asociația de prie
tenie româno-coreeană an or
ganizat, joi după-amiază, la 
Casa de cultură a sectorului VI, 
o adunare festivă, cu prilejul 
Zilei naționale a Republicii 
Populare Democrate Coreene — 
26 de ani de la întemeierea re
publicii.

La festivitate au participat 
Ion Cosma, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul turismului, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ge
neral-colonel Sterian Țircă. ad
junct al ministrului apărării na
ționale, Constantin Nicolae, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., activiști de 
partid și de stat, numeroși oa
meni ai muncii din întreprin
deri și instituții bucureștene.

Au luat, de asemenea, parte 
Pak Zung Guc. ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
Costică Chițimia, prim-secretar 
al Comitetului de partid al sec
torului VI.

Semnificația evenimentului 
sărbătorit a fost relevată de 
Gheorghe Stuparu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
vicepreședinte al Asociației de 
prietenie româno-coreene.

După ce a subliniat impor
tanța creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, ca în
cununare a Îndelungatei lupte 
eroice duse de patrioții și revo
luționarii coreeni pentru făuri
rea unui stat liber și indepen
dent, vorbitorul a trecut în re
vistă succesele remarcabile ob
ținute de poporul coreean, sub 
conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, în frunte cu tovară
șul Kim Ir Sen, in opera com
plexă de construire a socialis
mului, in apărarea cuceririlor 
sale revoluționare, a libertății și 
independenței patriei.

Relevind relațiile de priete
nie. colaborare Și solidaritate 
dintre România și R.P.D. Co
reeană, vorbitorul a subliniat că 
intilnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii, și tovarășul Kim ir 
Sen, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, au constituit un 
moment de profundă semnifica
ție in cronica raporturilor ro
mâno-coreene, deschizind noi 
perspective pentru adincirea și 
diversificarea colaborării dintre 
cele două țări, partide și po
poare.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Pak Zung Guc, care, după 
ce a transmis participanților, 
întregului popor român, salutul

• Joi, in rada portului Tomis 
au început întrecerile celei de 
a 8-a ediții a Balcaniadei de 
yahting, la care participă spor
tivi din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia și România. După 
prima regată, la clasa „Finn" 
conduce C. Ivanovici (România), 
urmat de K. Dimitrov (Bulga
ria) și L. Ozgen (Turcia). Echi
pajul iugoslav Miklorec și Pun 
se află in fruntea clasamentului 
probei „Olandezul zburător". Pe 
apele lacului Siutghiol de la 
Mamaia au loc întrecerile bal
caniadei celor mai tineri yăcht- 
meni. După prima regată, la 
clasa „Optimist" pe primul loc 
se află Hristu Zavalides (Gre
cia), urmat de Horia Ispas 
(România).

• în Capitală au continuat joi 
întrecerile competiției interna
ționale masculine de handbal 
„Dinamoviada". Iată rezultatele 
înregistrate : Dinamo Berlin — 
Ruda Hvezda Praga 15—15 (10— 
9) : Dinamo București — Dozsa 
Budapesta 24—17 (14—9) ; Gwar- 
dia Varșovia — Levski Sofia 
19—11 (11—7). Astăzi de la orele 
15 au loc următoarele partide : 
Dinamo București,— Levski So
fia ; Dinamo Berlin — Dozsa 
Budapesta și Gward ia Varșovia 
— Ruda Hvezda Praga. 

• CURSURI DE CALIFICARE pentru :
— șoferi de autobuze (categoria D) cu o durată de 12 luni ;
— șoferi taximetre (categoria B) cu o durată de 4 luni : 

Se pot înscrie bărbați și femei în vîrstă de 22—35 ani.
• CURSURI DE SCURTA DURATA pentru calificare în me

seriile de :
— conducători troleibuze, cu durata de 4 luni, virsta 22—45 ani ;
— conducători tramvaie, cu durata de 3 luni, virsta 22—45 ani;
— tractoriști rutieriști ; durata de școlarizare este de 3 luni ; 

se primesc tineri cu cel puțin 4 clase, intre 18—35 ani ;
— încasatori (absolvenți ai școlii generale) și controlori (ab

solvenți de liceu), cu durata de 15 zile, virsta 18—45 ani, 
fără antecedente penale.

• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru conducători auto, pose
sori ai permisului de conducere C, in vederea obținerii 
categoriei D.

Durata cursului :
— 10 zile pentru conducătorii auto cu un stagiu în meserie 

de peste 3 ani ;
— 3 luni pentru conducătorii auto cu un stagiu în meserie 

de peste 1 an.
PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSANȚII BENEFICIAZĂ DE :

— indemnizații (mai puțin incasatorii și controlorii) ;
— masă la cantină la prețuri convenabile ;
— legitimații de călătorie pe mijloacele de transport în comun;
— pentru nefamiliști, cazare în căminele întreprinderii ;
— stabilirea domiciliului in municipiul București, potrivit 

prevederilor Decretului 307 1971, pentru conducătorii de 
vehicule.
Doritorii se vor adresa la biroul invățămint din str. Dr. 
Grozovici nr. 4, telefon : 12. 24.14. și 12.19. 30.

PENTRU COMPLETAREA NECESARULUI DE PERSONAL DE 
BORD, I.T.B. RECRUTEAZĂ :

— conducători auto categoria D pentru autobuze. Doritorii se 
pot adresa în Calea Șerban Vodă nr. 164—166, telefon : 
23, 61. 54. și 23. 88. 70.

— conducători auto categoriile B și C pentru taximetre și 
autocamioane. Doritorii se pot adresa in strada Galați nr. 
216, telefon : 11. 39. 20.
întreprinderea dispune de un parc nou de autovehicule. 
Șolicitanții beneficiază de încadrarea intr-o categorie supe
rioară de retribuire, conform ikoilor limite îmbunătățite.

poporului coreean, a mulțumit 
pentru înalta apreciere expri
mată la adresă succeselor obți
nute de R.P.D. Coreeană în cei 
26 de ani care au trecut de la 
întemeierea republicii. Vorbito
rul a evocat apoi lupta eroică 
a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii coreeni, sub con
ducerea Partidului Muncii din 
Coreea, in frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen, pentru eliberarea 
țării de sub Ocupația străină Și 
dobindirea independenței națio
nale, pentru consolidarea victo
riilor obținute, pentru înfăptui
rea și desăvirșirea revoluției so
cialiste.

Ambasadorul a relevat în con
tinuare strădaniile guvernului 
R.P.D. Coreene pentru realiza
rea unificării independente și 
pașnice a patriei, pe baze demo
cratice. fără nici un amestec din 
afară. In acest context, vorbito
rul a mulțumit călduros Parti
dului Comunist Român, guver
nului și poporului țării noastre 
pentru sprijinul activ și solida
ritatea cu lupta poporului co
reean de realizare a unificării 
independente și pașnice a pa
triei.

în încheiere, ambasadorul Pak 
Zung Guc a dat o înaltă apre
ciere politicii externe promo
vate de guvernul Republicii 
Socialiste România și a urat po
porului român succese tot mai 
mari in opera de edificare a so
cialismului.

Adunarea festivă s-a încheiat 
cu prezentarea unui film docu
mentar, producție a studiourilor 
din R.P.D. Coreeană.

★
Cu prilejul Zilei Naționale a 

Republicii Populare Democrate 
Coreene, joi a avut loc, în Ca
pitală, o seară culturală co
reeană, organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-coreeană.

Au luat parte Andrei Vela, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., re
prezentanți ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, ai Asociației de prie- 
tenie româno-coreene, oa
meni de attă și cultură, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au fost prezenți Pak Zung 
Guc, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și membri 
ai ambasadei.

Anghel Paraschiv, redactor șef 
adjunct al ziarului „Scînteia", 
a vorbit despre eroica luptă 
dusă de poporul coreean pentru 
eliberarea patriei sale, despre 

, victoriile remarcabile dobîndite 
pe tărîmul construcției socia
liste. A fost prezentat fil
mul artistic coreean „Drumul 
spre satul natal".

• Joi, pe pista stadionului 
„Metalul" din Capitală a avut 
loc un concurs internațional de 
dirt-track. După departajare, 
victoria a fost atribuită alergă
torului sovietic Gh. Ivanov — 
11 puncte, urmat de P. Korneev 
(U.R.S.S.) — 11 puncte și Gh. 
Sora (România) — 11 puncte.

• La Lucerna au continuat 
joi campionatele mondiale de 
canotaj academic (masculin). în 
recalificările probei de 4 plus 1 
rame, echipajul României a câș
tigat seria respectivă, calificîn- 
du-se pentru semifinale. Astăzi, 
vineri, este zi de odihnă. Semi
finalele vor avea loc simbătă. în 
această fază vor evolua și trei 
echipaje ale României : 2 plus 
1, 2 fără cîrmaci și 4 plus 1 
rame. Duminică, au loc finalele 
la toate probele.

• Selecționatele de fotbal ale 
Poloniei și R. D. Germane, fi
naliste la ultima ediție a cam
pionatului mondial, s-au Intîl- 
nit la Varșovia intf-un meci 
amical urmărit de peste 30 000 
de spectatori. Victoria a revenit 
cu scorul de 3—1 (2—1) fotba
liștilor din R. D. Germană.



R. P. D. COREEANA. Palatul sporturilor din Phenian,

itiiiiimim

Succesele obținute de oa
menii muncii în domeniul e- 
conomic au permis generali
zarea mai multor grade de 
învățămint în R.P.D. Core
eană. Actualmente, învăță- 
mîntul preșcolar cu durata de 
un an este obligatoriu pentru 
toții copiii țării, care pri
mesc, astfel, primele noțiuni 
atît de necesare integrării ra
pide și eficiente în primul an 
de școală. Alăturat școlii de 
zece ani — de asemenea o- 
bligatorie pentru toți tinerii 
de vîrstă adecvată — învăță- 
mîntul preșcolar prelungește 
la 11 ani durata învățămîn- 
tului obligatoriu pentru copiii 
din R.P.D. Coreeană.

PREȘEDINTELUI INTERIMAR 
Aî CIPRULUI

NICOSIA. — Glafkos Clerides, 
președintele interimar al Repu
blicii Cipru l-a primit pe Mircea 
Malița, ministru secretar de stat, 
reprezentantul personal al pre
ședintelui Republicii Socialiste, 
România, Nicolae Ceaușescu, 
care i-a transmis un mesaj din 
partea șefului statului român.

„Scînteia tineretului"
pag. 6 »JE PESTE IKHAItl

O REVISTĂ DE TINERET EGIPTEANĂ A PUBLI 
CAT UN ARTICOL CONSACRAT ROMÂNIEI

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a României, revista „Al Sab- 
bah” („Tinerii”) — editată de 
Secretariatul pentru problemele 
tineretului al U.S.A.,,— a publi
cat un articol in care scoate in 
evidență semnificația istorică a 
actului de la 23 August 1944, în 
cadrul luptei duse de poporul 
nostru pentru realizarea 
rațiilor sale de 
greș. ..Măreața 
rării României 
ția fascistă — 
— este indisolubil legată de ac
tivitatea P.C.R.. care a reușit, 
acum 30 de ani. să conducă cu 
succes lupta împotriva ocupan
tului fascist, prin crearea unui 
front al tuturor forțelor politi
ce și sociale ale țării. Lupta po
porului român, a jucat un mare 
rol în consolidarea victoriilor 
obținute de U.R.S.S. impotriva 
Germaniei hitleriste”.

„Al Sabbah” face, apoi, o tre
cere în revistă a realizărilor ob
ținute de poporul român în o- 
pera de construire a noii socie
tăți, în industrializarea și dez
voltarea generală a țări;, 
dicarea continuă a nivelului

aspi- 
libertate și pro- 
victcrie a clibe- 
de sub do.nina- 
arată publicația

în ri- 
de

bunăstare a poporului. ..înre- 
gistrind succese deosebite pe 

. plan intern — arată re
vista — poporul român joacă, 
in același timp, un rol impor
tant pe arena politică interna
țională, afirmînd cu tărie prin
cipiile pentru care a luptat în
totdeauna — independența și 
dezvoltarea continuă a puter
nicelor sale relații cu toate ță
rile lumii. Președintele Nicolae 
Ceaușescu lansează un apel 
pentru o politică de indepen
dență realăf departe de politica 
de blocuri și închistări naționa
le care contravine dezvoltării 
relațiilor internaționale”.

Articolul face, totodată, o am
plă prezentare a dezvoltări’ re
lațiilor politice, econom.ce și 
culturale egipteano-române, 
subliniind, cu acest prilej, im
portanța vizitelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Egipt, în 
aprilie 1972. și a președintelui 
Anwar Sadat în România, in iu
nie 1974. Este, de asemenea, re
levată consecventa cu care 
România a sprijinit și sprijină 
înfăptuirea aspirațiilor popoare
lor arabe spre independență și 
dezvoltare economică.

„Ziua României" la
la

Tîrgul internațional
Plovdiv

0 tendință pozitivă - 
normalizarea relațiilor

eu Cuba

Joi în cadrul Tîrgului interna
țional de la Plovdiv a fost săr
bătorită „Ziua României”. Cil 
acest prilej, ambasadorul țării 
noastre la Sofia, Trofin Sime- 
drea, a oferit, in incinta pavi
lionului României, o recepție la 
care au luat parte Kiril Zarev, 
ministrul muncii și asigurâriloi 
sociale, Nikola Kalcev, pre
ședintele Comitetului pentru 
relații economice externe de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, 
Penko Penkov, președintele Ca
merei de Comerț și industrie. 
Vasil Kirev. directorul Tirguiui 
internațional de la Plovdiv.

Ministrul muncii și asigurări
lor sociale al R.P. Bulgaria și 
ambasadorul român au vorbit t

despre strinsele relații de prie
tenie și colaborare economică, 
comercială și tehnico-științificâ 
dintre România și Bulgaria, re- 
marcind însemnătatea deosebită 
a frecventelor intilniri dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășul Todor Jivkov, prim 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, care, de fiecare dată, au 
dat un puternic impuls dezvol
tării și adincirii acțiunilor de 
colaborare și cooperare indus
trială și tehnico-științifică din
tre cele două țări.

Un colectiv uumă- 
rind 20 000 de oameni 
este antrenat in reali
zarea angajamentului 
său : a da patriei cit 
mai mult oțel pentru 
dezvoltarea și înflori
rea economiei națio
nale. în perioada ac
tualului plan cincinal, 
care, printre altele, 
prevede dublarea pro
ducției de oțel, com
binatului „Kremîkovți” 
i-a fost rezervată 
sarcina de cea mai 
mare amploare : pro
ducerea a peste două 
treimi din 
totală a 
Faptele cotidiene 
muncă certifică. 1 
pectiva înfăptuirii 
cestei 
numai 
mente de dată 
recentă, petrecute 
preajma și in cinstea 
marii sărbători de la 
9 septembrie ; la 26 
august, colectivul Fa
bricii de aglomerare 
dă o producție-record 
de 9 520 tone în 24 de 
ore (planul fiind de 
8 000) ! Două zile mai 
Iirziu, la unul din 
cuptoarele electrice, se 
realizează o producție 
de 1 320 tone, in ace
lași interval de 
(față de 1000 
planificate) ! 
două din noianul zil
nicelor dovezi ale pa
siunii și dăruirii in 
muncă, ale eforturilor 
creatoare în cinstea 
sărbătoririi celor 30 de 
ani de viață liberă.

La cuptorul electric, 
unde se înscria per
formanța amintită, 
l-am cunoscut pe 
Gheorghi Țenkov, pri
mul siderurgist care a 
fost distins cu înaltul 
titlu de Erou al Mun
cii Socialiste. Deși tî- 
năr incă, aici e soco
tit veteran. Prin școa
la înaltei sale măies
trii au trecut zeci și 
zeci de tineri, unii 
dintre ei incepindu-și 
activitatea 
șantierele 
strucții ale 
tului. în 
lui 1960, la 
munților Stara Piani
na, in satul al cărui 
nume il poartă com
binatul, a apărut 
mul excavator, 
oprit in cîmpul 
arat, și-a aplecat 
tul de metal și a muș
cat adine din pămint, 
ridicind prima cupă. 
Cel căruia i s-a în-

cantitaiea 
laminatelor. 

• de 
pers- 

a- 
indatoriri. lată 
două eveni- 

foarte 
in

credințat această o- 
noare, Gancio Gatev, 
era și el, atunci. încă 
foarte tinăr...

Declarată curind 
Șantier național al ti
neretului, construcția 
a polarizat o mare 
forță de muncă tinără, 
băieți și fete din în
treaga țâră, care au 
răspuns entuziast che
mării organizațiilor U- 
niunii Tineretului Co
munist Dimitrovist. O 
scurtă retrospectivă 
cronologică a eveni
mentelor ce au urmat: 
în aprilie 1963, termo-

strucții au rămas să-și 
împlinească aici des
tinul, pornind, cu a- 
ceeași hărnicie, să în
vețe meserii ale side
rurgiei, să producă și 
să stăpînească meta
lul. Fenomenul e frec
vent, dealtfel, în în
treaga Bulgarie, ori
unde s-au dat in 
funcțiune mari obiec
tive industriale. Ac
tualmente, din popu
lația ocupata/ in in
dustrie și construcții, 
tineretul reprezintă 30 
la sută. La „Kremi
kovți” îi găsim pe ti-

Tinerii din
„Cetatea
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căzut de 
incepind 
relațiilor

timp 
tone 

Doar

intii pe 
de con- 
combina- 

primăvara 
poalele

ne- 
bra-

Cooperare româno 
finlandeză

• LA HELSINKI a fost sem
nat protocolul celei de a 5-a se
siuni a Comisiei mixte de coo
perare economică, industrială ;l 
tehnică româno-finlandeză.

Ion Stoian, adjunct al minis
trului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, aflat in Finlanda cu acest 
prilej, a fost primit de Jan 
Magnus Jansson, ministrul in
dustriei, și de Jermu Laine, mi
nistrul comerțului exterior *1 
Finlandei.

dintre principalele instituții de 
emisie ale țării : ,,Banca Portu
galiei”, „Banca Națională pentru 
teritoriile de peste mări” șl 
„Banca Angolei”.

Totodată, a fost aprobat pro
iectul privind construirea unei 
rețele feroviare în regiunea Si
nes, unde se prevede crearea 
unui mare complex portuar șt 
industrial. Totalul investițiilor 
necesare pentru realizarea aces
tui proiect se ridică la 2,3 mili
arde escudos (400 milioane de 
franci).

Proiecte portugheze
,» CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL PORTUGALIEI a aprobat 
proiectul de naționalizare a trei

• PREȘEDINTELE Gerald 
Ford l-a numit, miercuri, pe 
fostul senator John Sherman 
Cooper ambasador al Statelor 
Unite în R.D.G. Cooper este 
primul ambasador american in 
Republica Democrată Germa
nă, după ce S.U.A. și R.D.G. au

fâfnema
CAZUL ASTRID : Festival (o- 

rele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gră
dina Festival (ora 19.45).

RIUL ROȘU : Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21), București (orele
8,45; 11,30; 14.30; 17.30; 20,15),
Grădina București (ora 19,30), Gră
dina Dinamo (ora 19,30).

PIELE DE MĂGAR : Sala Pala
tului (orele 17,15; 20), Capitol 
(orele 9.30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20,30’)- Grădina Capitol (ora 19.30).

STEJAR — EXTREMĂ URGEN
ȚĂ : Victoria (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16: 18,15; 20,30). Favorit
(orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern (o- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15: 20.30), 
Grădina Modern (ora 19,30).

.POtlȚIA SUB ACUZARE : Scala 
(Orele. 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Grădina Luceafărul (ora 19,30).
Planeta sălbatică ; Cen

trai (orele 9,15; 11.30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

ÎN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN ; Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15). Gloria
(orele 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15),
Grădina Titan (ora 19,45).

UN COMISAR ACUZĂ : Lumina 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Doina (orele 11; 13,15; 15,45; 18; 
20,15) _ la ora 9.45, program pen
tru copii.

JOE LIMONADA : Dacia (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30),
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

REPRESALII LA ROMA : Ex
celsior (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

CAPCANA : Lira (orele 15,30; 
18) Grădina Lira (ora 20).

36 DE ORE : Gri vița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). Volga 
(orele 9.30: 12; 15,30; 18": 20,30).

VERONICA EL *-------- ----------
Unirea (orele 15.30; 
Unirea (ora 19,30).

TUNURILE DIN 
Bucegi (orele 16; 19,30), Cotroceni

IO,OU , IO.
SE ÎNTOARCE: 

17.30), Grădina

NAVARONE î

otelului"
ÎNSEMNĂRI DIN. R. P. BULGARIA

centrala furniza 
mele 
rent 
luni 
ma . _ 
Peste alte două luni : 
intiia producție de 
fontă... Aprilie 1965 : 
primul oțel elaborat 
în cuptoare electrice... 
1966 : primul conver- 
tizor de oțel intră în 
funcțiune... La scurte 
intervale, capătă cer
tificate de naștere Fa
brica de aglomerare. 
Uzina cocsoehimică, 
Laminorul de laminat 
profile la cald, Uzina 
de țevi trase, cea de 
țevi sudate și altele ; 
in 1972, e dat in func
țiune laminorul „1700“, 
de laminat tablă de 
oțel la rece, ocupind 
14 hectare din supra
fața totală de 2 400 
hectare a întregului 
combinat.

Mulți dintre tinerii 
care au zidit cu miini 
harnice aceste con-

acord asupra stabilirii, 
de la 4 septembrie, a 
diplomatice.
ÎNCHEIEREA unui• LA 

turneu de trei zile în zona Ca
nalului Suez, cabinetul ministe
rial egiptean s-a întrunit, joi, 
la Ismailia, sub președinția lui 
Abdel Aziz Hegazy, primul vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
pentru a dezbate problemele le
gate de reconstruirea celor trei 
orașe din regiune — Suez, Is
mailia și Port Said — precum 
și pentru redarea canalului în 
circuitul maritim internațional.

Mashour Ahmed, conducăto
rul Autorității Canalului, a de
clarat că grăbirea lucrărilor va 
duce la redeschiderea Canalu
lui Suez în martie 1975, in timp 
ce urmele de pe uscat ale răz
boiului vor fi complet îndepăr
tate la sfirșitul lunii noiembrie.

pri-
cantități de di

electric... Patru 
mai iirziu : pri- 
șarjă de cocs...

neri în proporție de 25 
la sută din totalul sa- 
lariaților. De-a lungul 
anilor, numeroase ini
țiative au amplificat 
contribuția tinerilor la 
eforturile generale ale 
colectivului. In 
mari unități, 
sint prezenți in 
porție de 75 la 
Una din preocupările 
majore, de mare ac
tualitate, ale tineretu
lui de la „Kremi- 
kovțî” : A învăța ! A 
învăța fără preget.

„A învăța _ îmi 
spunea ing. Mihail 
Borisov Doikov, secre
tarul comitetului or
ganizației de tineret a 
combinatului •— în
seamnă cuprinderea 
tuturor tinerilor in di
verse forme de per
fecționare a calificării, 
cu durată diferită. La 
fiecare formă, comu
niștii combinatului, 
maiștrii, muncitorii de 
înaltă clasă au sar-

Furt de arme în R.F.G.
• POLIȚIA localității Kaiser, 

lautern a anunțat, miercuri, că 
60 de rachete antitanc au fost 
furate din depozitul forțelor 
americane din Miesau. Dispari
ția acestor rachete a fost con
statată Ia sfirșitul lunii august, 
cu prilejul unei inspecții. Sînt 
bănuite mai multe persoane, în 
special un grup 
ricani.

Potrivit unui 
țial al armatei 
turile de arme și de muniții (di
namită, grenade și rachete) s-au 
înmulțit incepind din anul 1972 
in acest depozit, care se întinde 
pe o suprafață de 2,3 ha și este 
cel mai important din cele deți
nute de forțele americane sta
ționate în Europa occidentală.

de militari ame'

raport confiden- 
americane, fur-
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12 OAMENI FURIOȘI : Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ȚARA LUI SANNIKOV : Crln- 
gași (orele 16; 18.15).

FĂRĂ UN ADIO : 
(orele 9; 11,15; 13,30;
20.15) . Grădina Aurora

FRAȚII JDERI : Moșilor (orele 
16; 19), Grădina Moșilor (ora
19.15) .

ClNTKCUL NORVEGIEI : 
Iar (orele 15,30; 19).

PROPRIETARII : Vltan 
15,30; 18). Grădina Vitan 
19,30).

Flamura 
15,45; 18;

(ora 19,30).

Popu-

(orele
(ora

pediția românească transafricană.
16.20 Teatru comentat pentru
elevi : „Răzvan și Vidra" de
B. P. Hasdeu. 17,30 Emisiune în 
limba germană. 19,10 Repere eco
nomice siriene — documentar.
19.20 1001 de seri : Mica Lulu. 
19.30 Telejurnal. 20,00 România de 
astăzi. România de miine. Revistă 
social-politică TV. 20.45 Cîntec 
nou in țară nouă. Secvențe din 
spectacolele susținute de ansam
blurile participante la Festivalul 
național de folclor de pe litoral. 
21.05 Film artistic: „Briliantele” 
— producție a studiourilor polo-

FIERBINȚI : 
15,30; 19). 
RECOMPEN-

(orele 13,30; 16,30; 19.30), Grădina 
Bucegi (ora 19.30).

ROMAN VESEL : Giuleștl (orele 
15 30: 18: 20.15).

APARTAMENTUL : Buzești (o- 
rele 9; 11,30; 14; 16.30; 19), Grădina 
Buzești (ora 19.30).

CRONICA VERII
Drumul Sării (orele

50 000 DE DOLARI
SĂ : Ferentari (orele 14; 16; 18; 
20).

CLEOPATRA : Tomis (orele 8,30; 
12; 15.45), Grădina Tomis (ora 
19.30).

DE BUNĂ VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI : Pacea (orele 16; 18; 20).

VANDANA : Floreasca (orele 
15,30; 19), Miorița (orele 9; 12,30; 
16; 19.30).

FLUTURII : Progresul (orele 16; 
18; 20).

ȘAPTE PĂCATE : Munca (orele 
10: 12; 14; 16; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA : Cos
mos (orele 15.30; 18; 20,15).

URMAREȘTE-MA ; Arta (orele 
15; 17,15; 19 30), Grădina Arta (ora 
19.45).

CE DRUM
(orele 15.30;

CĂLUȚUL
(orele 15,30;

SA ALEGI : Rahova 
18: 20.15).

ROIB : înfrățirea
18; 20.15).

VINERI, 6 SEPTEMBRIE 1974 
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. Atlas geogra
fic : Monumente ale naturii ; Ex-

neze. Premieră pe 
de ore.

PROGRAMUL II

țară. 22,15 24

Avanpremieră. 
..Căldura mli-

patru 
tinerii 

pro- 
sută.

cini precise. A învăța 
Înseamnă completarea 
studiilor la diferite 
forme serale Și fără 
frecvență — licee, 
școli tehnice, de sub- 
ingineri, invățămînt 
superior, în care sint 
cuprinși xl 526 de ti
neri. A învăța inseam- 
nă frecventarea nume
roaselor forme de in
vățămînt politic Și 
ideologic. A învăța în
seamnă orc îndelungi 
petrecute, zilnic, in 
biblioteci; in muzee 
vizionări de specta
cole”.

O bogată bază ma
terială, consacrată ac
tivității sportive fa
vorizează numeroase 
reușite, uneori la scară 
națională, ale 
lor de fotbal, 
baschet și, în 
handbal, cu 
manțe certificate de 
diferite cupe, medalii, 
diplome. într-o prie
tenească întrecere pen
tru laurii succesului, 
performanțele activi
tății artistice de ama
tori le depășesc pe 
cele sportive, echipele 
respective avind în 
palmares — i 
dată — 25 de 
de laureate ale 
concursuri și 
medalii, dintre i 
de aur.

Preocupările 
sionale, studiul, îmbo
gățirea vieții spiritua
le, călirea fizică prin 
sport se completează 
:u o bogată activitate 
turistică. Pentru crea
rea unor optime con
diții de trai, 
deschis neîncetat por
țile noi cămine (3 500 
de locuri) pentru ti
nerii muncitori, inclu

și familiile tinere 
copii, 26 de can- 
18 puncte sani- 
o policlinică mo-

A avut loc o convorbire asu
pra situației din Cipru și a re
lațiilor bilaterale.

Președintele interimar al Re
publicii Cipru a transmis pre
ședintelui României mulțumiri 
pentru mesaj, pentru interesul 
și sprijinul constante arătate Ci
prului de către România — 
țară ale cărei eforturi pot ajuta 
la reducera tensiunii și grăbi
rea unei soluții juste.

La întîlnire a participat mi
nistrul de externe, Ioannis 
Christophides, și însărcinatul cu 
afaceri al României la Nicosia, 
I. Anghel.

Convorbirile au continuat în 
cursul unui dineu de lucru oferit 
de președintele interimar al Ci
prului.

Sfirșitul politicii de 
izolare a Cubei, poli
tica purtînd amprenta 
,,războiului rece", de
vine inevitabil. Proce
sul normalizării rela
țiilor statelor 
americane cu 
nu mai poate 
de rezoluțiile 
hiva O.S.Â.

latino- 
Havana 
fi frînat 
din ar-

reședințele Me
xicului, Luis E- 
cheverria, 
tors 
turneu pe con
tinent,

reîn- 
dintr-un

echipe- 
volei, 

special, 
perfor-

avind
■ deocam- 

titluri 
unor 

20 de 
care 16

profe-

și-au

tine, 
tare, 
dernă, un staționar cu 
60 de paturi stau, deo
potrivă, la dispoziția 
tineretului de la ..Kre
mikovți”. Un 
apreciat ca o 
prim plan în 
nirea marilor 
încredințate colectivu
lui. Multă încredere și 
nădejde este investită 
în hărnicia tineretului, 
in energia creatoare 
și talentul său, in de
votamentul său față 
de prezentul socialist 
al patriei.

tineret 
forță de 
îndepli- 

sarcini

IOANA SAVU

Conferința 
T. U. C.

• Mesajul premierului 
Wilson
• Adoptarea unor mo 
țiuni anti-comunitare

Situația

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. a conferit, 
miercuri, succesiv, cu reftezen- 
tanții S.U.A. și U.R.S.S. 15 Na
țiunile Unite, John Scaii și Ia
kov Malik. întrevederile au 
fost axate pe examinarea posi
bilităților de soluționare pe cale 
politică a crizei cipriote. în zi
lele următoare, secretarul gene
ral se va intiini cu reprezentan
ții celorlalte state membre ale 
Consiliului de Securitate, pre
cum și cu cei ai Greciei, Turci
ei și Ciprului.

NICOSIA. — Precizind, intr-o 
declarație făcută la Nicosia, po
ziția guvernului său privind o 
reluare a negocierilor 
Geneva in problema cipriotă, 
Glafkos ~ .
interimar al Ciprului și liderul 
ciprioților greci, a arătat că „nu 
va fi acceptată nici o încercare 
de soluționare bazată pe crea
rea unei federații geografice” — 
relatează agențiile de presă. „Nu 
vom incepe nici un fel de ne
gocieri înainte de reîntoarcerea 
refugiaților ciprioți la căminele 
lor — a precizat Clerides. De a- 
semenea, — a menționat el — 
nu vom participa la convorbiri 
menite să consacre un fapt îm
plinit”. în legătură cu aceasta, 
președintele interimar al Cipru
lui s-a pronunțat pentru retra
gerea trupelor turcești înainte 
de începerea convorbirilor pen
tru încheierea păcii. El a sub
liniat că guvernul său este gata, 
„îndată ce condițiile preliminare 
vor fi reunite, să examineze, 
fără idei preconcepute, toate so
luțiile posibile pentru rezolva
rea problemelor”.

de la

Clerides. președintele

NICOSIA. — Rauf Denktaș, vi
cepreședintele Ciprului și liderul 
comunității ciprioților turci din 
insulă, a declarat — în cursul 
unei convorbiri cu corespon
dentul agenției Associated Press 
— că, vineri, urmează să se în- 
tilnească cu președintele interi
mar Glafkos Clerides.

turneu 
care l-a purtat prin șapte ca
pitale latino-americane, sin- 
tetizind dialogul avut cu 
gazdele sale, se pronunța în 
favoarea unei schimbări ra
dicale a structurilor Organi
zației Statelor America
ne pornind de la „ac
ceptarea pluralismului po
litic”, adică . a luării 
în considerare ă realității 
existenței în emisferă a u- 
nor state cu sisteme sociale 
și politice diferite. Șeful sta
tului mexican aprecia pre
zența Cubei drept indispen
sabilă pentru orice formulă 
de restructurare a sistemului 
raporturilor interamericane, 
iar ridicarea blocadei econo
mice impotriva acestei țări 
drept absolut necesară. Ideea 
exprimată la Ciudad de Me
xico se întilnește cu puncte
le de vedere ale unui nu
măr crescind de diplomații 
latino-americane. După Peru 
și Argentina care și-au nor
malizat relațiile cu Cuba, 
Panama a anunțat restabili
rea legăturilor diplomatice 
cu Havana. „Panama este 
al 7-lea stat membru al 
O.S.A., care a abandonat u- 
nilateral boicotul politic 
economic al O.S.A. 
Cubei” — constata 
YORK TIMES. Noii 
de conducere din Venezuela, 
Columbia și Costa Rica iau 
in studiu posibilitatea de a 
pune capăt unei situații a- 
normale. O informație trans
misă de FRANCE PRESSE 
releva intenția miniștrilor de 
externe ai acestor țări de a 
întreprinde un voiaj la Wa
shington pentru a cere să se 
ridice blocada impotriva Cu
bei. „Formula pe care o vor 
propune cei trei miniștri nu 
va fi făcută publică înainte 
de prezentarea ei la O.S.A.” 
— afirmă agenția pariziană. 
Un lucru este cert : esența 
propunerii este aceea de a 
permite fiecărei țări, în 
funcție de poziția ei, să res
tabilească raporturile cu 
Cuba. NEW YORK TIMES 
preciza că „potrivit unui 
sondaj întreprins pe conti
nentul latino-american, ma
joritatea statelor membre 
ale O.S.A. ar saluta reveni; 
rea Cubei în cadrul familiei 
interamericane”. S-ar părea 
că revizuiri pe acest plan 
sint în curs și Ia Washington. 
Surse ale Departamentului 
de Stat, citate de corespon
denții din capitala S.U.A., au 
anunțat că secretarul de stat 
Henry Kissinger* pregătește 
din însărcinarea președinte-

Și 
contra 

NEW 
factori

lui Gerald Ford „o nouă li
nie politică a Statelor Unite 
față de Cuba”. în coloanele 
lui WASHINGTON FOST A 
fost inserată o informație 
care se referă la un „plan 
detaliat” pentru normaliza
rea relațiilor cu Cuba. BAL
TIMORE SUN amintea că 
politica de embargo față de 
Cuba s-a soldat cu un eșec 
total și iși exprima speranța 
că Washingtonul va reconsi
dera orientarea sa de pină 
acum.

Curentul de opinie favora
bil „dezghețului” în raportu
rile cu Cuba trebuie plasat 
in contextul amplelor mutații 
produse pe continentul lati- 
no-american, al afirmării 
puternice a tendințelor spre 
o orientare suverană, de-si- 
nc-stătâtoare, a statelor, al 
refuzului lor de a accepta 
dictatul, imixtiunile străine. 
Ideea dreptului fiecărui po
por de a-și alege căile dez
voltării sale, de a-și decide 
singur soarta s-a impus și 
întreaga desfășurare a eveni
mentelor de pe acest efer
vescent continent relevă con
solidarea forțelor ce promo
vează o politică realistă, în 
consens cu imperativele pro
gresului. O puternică influ
ență au exercitat, fără îndoia
lă, și realizările obținute de 
Cuba, reușitele ei pe planul 
construcției unei vieți noi, 
falimentul tentativelor de a 
o izola. Primul ministru Fi
del Castro releva că dacă 
țara sa va fi invitată la reu
niunea miniștrilor de exter
ne latino-americani va par
ticipa, fără ca aceasta să 
presupună reintegrarea în 
actuala O.S.A. Cuba se pro
nunță pentru crearea unei 
noi organizații a statelor la- 
tino-americane și de limbă 
engleză din Caraibi, organi
zație care să corespundă in
tereselor reale ale acestor 
țări, să favorizeze o colabo
rare egală, reciproc avanta
joasă, ferită 
străin.

Observatorii 
„dorința marii 
țărilor latino-americane' 
a reglementa acest dosar 
moștenire a practicilor 
„război rece” — înainte 
viitoarea conferință a 
niștrilor de externe ai 
telor continentului, care 
avea loc în martie 1975 
Buenos Aires. Un calcul pre
liminar indică existența nu
mărului de voturi necesar 
pentru a anula măsurile a- 
doptate în 
O.S.A.

Procesul 
lațiilor cu 
stat socialist din < 
Latină — va stimula 
nătățirea climatului 
în această parte a lumii, va 
putea avea repercusiuni po
zitive pe planul eforturilor 
pentru destindere și conlu
crare pașnică intre națiuni.

de amestec

politici relevă 
majorități a A o

de 
de 

mi- 
sta-

va 
la

1964 de către

normalizării re- 
Cuba — primul 

America 
; imbu- 

politic

EUGENIU OBREA

17,30 Telex. 17.35
17.45 Film artistic : 
nilor tale” — producție a studiou
rilor sovietice. 19,05 întîlnire mu
zicală cu formația Iosif Hastreiter. 
19.20 1001 de seri : Mica Lulu. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Film serial : ,.Un 
August în flăcări”. Episodul XI.
20.45 O viață pentru o idee : Tra
ian Lalescu. 21.15 Portativ
21.45 Bucureștlul azi. 
muzicale de mare 
Lucrări de Chopin 
tarea pianistei Lidia 
na (Polonia).

’74.
22,05 Pagini 
popularitate, 
în interpre- 
Grychtolow-

în cea de-a patra zi a lucră
rilor Conferinței anuale a Con
gresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.), care se desfășoară la 
Brighton, joi a luat cuvîntul li
derul Partidului Laburist, pri
mul ministru Harold Wilson. A- 
firmînd că, în următoarele ci
teva săptămîni — fără să anun
țe o dată exactă — vor fi or
ganizate alegeri parlamentare- 
în Marea Britanie, Wilson a 
prezentat celor peste 1 000 de 
delegați direcțiile generale ale 
orientării politicii economice a 
unUi viitor guvern laburist, în 
eventualitatea obținerii unei vic
torii in această confruntare elec
torală. Wilson a afirmat că 
Partidul Laburist cunoaște pro
blemele pe care le are de în
fruntat în prezent Marea Brita
nie : influența, deficitul balan
ței de plăți, supraprețurile la 
produsele petroliere etc. El a 
adăugat că, „un guvern labu
rist va căuta soluționarea aces
tora pe baza unei cooperări vo
luntare”.

Alte luări de cuvint și iniția
tive întreprinse, joi, in cadrul 
Cohgresului T.U.C. au confirmat 
existența in rindul puternicei 
organizații sindicale britanice a 
unui sentiment aproape unanim 
de opoziție față de aderarea ță
rii la Piața comună. Acest lucru 
s-a manifestat prin adoptarea a 
două moțiuni „anti-europene“ 
prezentate de delegații sindica
telor din transporturi (prin li
derul lor John Barton) și, res
pectiv, ai Uniunii personalului 
tehnic (prin Clive Jenkins). Pri
mul dintre documente recoman
dă guvernului laburist să între
rupă imediat renegocierea con
dițiilor de aderare și să retragă 
țara din C.E.E., iar cel de-al doi
lea se pronunță pentru organi
zarea unei, consultări populare, 
pe calea referendumului, in ce 
privește aderarea la C.E.E.

Pe plan militar, informează 
agențiile internaționale de 
presă, regimul de la Pnom 
Penh devine din ce în ce mai 
vulnerabil. In ultimele zile 
trupele regimului Lon Noi au 
suferit infrîngeri în toate 
provinciile țării. încercările 
de contraatac în sudul capi
talei, pe malul riului Bassak, 
au eșuat. De asemenea, au 
fost zădărnicite toate efortu
rile a două coloane de trupe, 
sprijinite de aviație, de a 
face joncțiunea cu principa
lele forțe lonnoliste.

Atacurile forțelor patriotice 
au continuat in zonele ves
tice ale Cambodgiei. Citeva 
sute de militari inamici au 
fost încercuiți de patrioți în 
localitatea Doskanhor, situa
tă la 64 de kilometri sud- 
vest de Pnom Penh.
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LUSAKA

Au
între

si cei

început negocierile 
reprezentanții FRELIMO 
ai guvernului portughez
Zambiei au înîn capitala 

ceput, joi, negocierile între re
prezentanții Frontului de Elibe
rare din Mozambic (FRELIMO) 
și cei ai guvernului de la Lisabo
na, în Vederea realizării trans
ferării puterii către poporul din

SWAZILAND
Poporul Swaziiandului sărbătorește, astăzi, șase ani de Ia 

cucerirea independenței de stat a țării sale.
Cu capitala la Mbabane (circa 20 000 locuitori), situat in 

sud-estul Africii, intre Mozambic și Republica Sud-Africană, 
micul regat — dealtfel, una dintre cele mai mici țări ale 
continentului african — are nu mai mult de 17 363 km2, nu- 
mărind o populație de circa o jumătate de milion.

Relieful prezintă structurile unui podiș care coboară, in 
trepte abrupte, pină spre cimpia Mozambicului. Adăugind la 
aceasta clima tropicală și vegetația de savană, iar în zonele 
cu altitudine mai mare, in munți, existența unor întinse 
pășuni și păduri, avem conturate caracteristicile unei țări, 
prin excelență, agrară — porumbul și sorgul ocupind procen
tul cel mai mare din suprafața cultivată a țării. Se cultivă, 
de asemenea, trestie de zahăr, bumbac, citrice. O altă ramură 
importantă in economia țării o constituie creșterea animale
lor. Industria se reduce la citeva exploatări miniere și mici 
fabrici de zahăr și prelucrarea lemnului, exportul fiind repre
zentat de azbest, lemn, vite, fructe, zahăr.

După cucerirea independenței de stat — 6 septembrie 1968 
— poporul Swaziiandului a depus eforturi pentru lichidarea 
stării de înapoiere, pentru valorificarea resurselor și bogă
țiilor țării în interesul național și descoperirea și punerea în 
valoare a noi zăcăminte naturale, în special a minereului de 
fier, pentru dezvoltarea științei de carte. Se înregistrează, cu 
fiecare an de muncă și efort, progrese in intensificarea ex
ploatării azbestului, a masei lemnoase, a fierului, a zăcă
mintelor de caolin și beriliu. S-au obținut rezultate in dez
voltarea producției agro-alimentare, o bună parte a acesteia 
fiind destinată exportului care a făcut ca in numai cițiva 
ani balanța de plăți să devină excedentară. Preocupările ac
tuale vizează lărgirea bazei materiale a industriei extractive 
și de prelucrare a materiilor prime, modernizarea și înzes
trarea tehnico-materială a agriculturii, dezvoltarea pe baze 
moderne a zootehniei și punerea in aplicare a unui program 
privind realizarea unor importante îmbunătățiri social-cul- 
turale.

Tiparul i Combinatul poligrafic .,Casa Sclnteii".

V. CĂBULEA

Mozambic și a fixării unei date 
pentru recunoașterea oficială a 
viitorului stat mozambican. Cele 
două delegații participante la 
convorbiri sînt conduse de Sa
mora Machel, președintele Fron
tului de Eliberare din Mozam-' 
bic, și, respectiv, de Mario Soa
res, ministrul de externe al 
Portugaliei.

La începerea dialogului, Ma
rio Soares i-a declarat liderului 
FRELIMO că „delegația portu
gheză se află aci pentru a ne
gocia completa independență a 
Mozambicului”. „Vom conferi — 
a arătat, in continuare, minis
trul portughez — intr-un spirit 
de prietenie, fraternitate și to
tală cooperare”.

Potrivit agenției U.P.I., am
bele părți interesate și-au expri
mat Încrederea că, în cel mai 
scurt timp, se va ajunge la con
turarea unei formule privind 
acordarea independenței terito
riului mozambican.

Luind cuvintul, la rindul său, 
Samora Machel a relevat că ina
micul forțelor de eliberare alo 
FRELIMO — in cei 10 ani de 
luptă continuă pentru elibera • 
rea țării de sub dominația colo
nială — „nu a fost populația 
albă din Mozambic, ci colonia
lismul portughez. Astăzi, acest 
inamic a 'încetat să mai existe”.

Președintele țării-gazdă, Ken
neth Kaunda, în a cărui reșe
dință se desfășoară convorbirile, 
a remarcat, într-o declarație ci
tată de agenția U.P.I., că păr
țile s-au întrunit „intr-un spirit 
de autentică speranță”.

• La Lourenco Marques a 
avut loc o demonstrație de masă 
organizată cu prilejul începerii 
convorbirilor de la 
tre reprezentanții 
de Eliberare din 
(FRELIMO) și ai
portughez. Participanții la de
monstrație și-au exprimat spri
jinul pentru delegația FRELIMO 
care participă la convorbiri.

Lusaka din- 
Frontului 

Mozambic 
guvernului

40 362


