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Dacă la gospodăria 

secerișul s-a 
la

n luna martie 
produsese o avarie 
neprevăzută la furna
lul nr. 5. Agregatul 
fusese scos pentru 
cîteva zile din pro
ducție. Trimestrul I

se încheiase, iar furnaliștii secției 
a doua a Combinatului siderurgic 
Hunedoara rămăseseră în urma 
cifrei de plan cu 1637 tone de 
fontă.

Trecuseră ani și ani de cind nu 
se mai petrecuse la ei un ase
menea fapt. Cei mai tineri din
tre furnaliștii de aici nici nu cu
noscuseră pînă acum atmosfera 
aceea neplăcută pe care fiecare 
muncitor o trăiește în momentul 
cind, dintr-o cauză sau alta, 
lectivul nu reușește să-și facă 
toria. Supărarea se citea pe 
Jele fiecărui furnalist. Această 
părare însă le sporise parcă 
zenia. Cei dinții care intrau 
poarta combinatului la
început de schimb, erau furnaliștii 
secjiei a doua. „Noi nu sîntem 
oameni care să rămînem datori“, 
își ziceau ei. Om în vîrstă, teh
nicianul Gheorghe Roman, șeful 
secjiei, alerga cind la un post 
cind la altul, cind pe platforma 
furnalului cinci, 
furnalului șase.

— Graficul,

co- 
da- 
fe- 
su- 

dîr- 
pe

fiecare

cind pe cea a

meșterilor I Fiji

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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In întîmpinarea
Festivalului

afenți la grafic, Ie atrăgea el 
tenjia șefilor de brigăzi.

Graficele despre care este vor
ba prevăd ora și minutul cind 
începe fiecare descărcare de 
furnal. In 24 de ore, furnalul se 

general, de cite 
unei

descarcă, în 
șapte ori. Dacă evacuarea 
șarje este prevăzută pentru ora 
10 și 15 minute, iar deschiderea 
șticului se face cu cîteva minute 
mai tîrziu, înseamnă că descăr
cările următoare vor înfîrzia și 
ele. Se pot pierde astfel zeci de 
tone de

Ritmul 
recupera 
sfîrșitul 
șefii de 
netele lor de notife. Nici o aba
tere de la graficele de descărcare 
a furnalului. Șefii de brigăzi 
completau și ei, cu aceeași con
știinciozitate, graficele întrecerii 
socialiste afișate pe platformele 
celor două furnale.

Intr-o adunare generală U.T.M., 
tînărul Gheorghe Nicolae, șeful 
unei echipe de lăcătuși de la 
întreținerea furnalelor, făcuse, o 
propunere interesantă.

— Revizia corectă și la timp a 
furnalelor previne avariile grave. 
De aceea eu sînt de părere că 
echipele de întreținere să execute 
revizia întregii instalații de cel

fontă intr-o zi.
trebuia sporit pentru a 
ceea ce se pierduse. La 
fiecărei zile de muncă, 
schimb își notau în car-

puțin trei ori pe schimb, să aibă 
asupra lor toate sculele și mate
rialele de care au nevoie pentru 
repararea oricărei defecțiuni. Iar 
în momentul cind se observă o 
defecjiune, ea să fie înlăturată pe 
loc, fără reducerea mersului 
furnalului.

întrecerea socialistă dintre echi
pele de lăcătuși luase un nou a- 
vînf. Aflîndu-se în revizie la gî- 
lul furnalului, la ciurul de cocs, 
la vagonul cîntar sau în alte părți 
ale furnalului fiecare lăcătuș avea 
asupra sa toate cele trebuincioase 
unei intervenții rapide pentru în
lăturarea oricărei defecfiuni.

Cu cîteva luni in urmă, schim
barea unei guri de vînt se făcea 
în 30 de minute.

— Este prea mult, spunea ti- 
nărul Nicolae Gheorghe lăcătuși
lor din echipa sa. Acest timp 
trebuie redus la jumătate. Și iată 
cum : să descoperim la timp de
fecțiunea, să avem pregătite scu
lele și materialele, să-și cunoască 
fiecare dintre noi sarcina sa.

In prezent, schimbarea gurilor 
de vînt se execută de către toate 
echipele în numai
Pentru luna iunie,
furnale trebuiau să intre în 
parații planificate de cite 12 ore 
fiecare. Ele însă fuseseră întreți
nute și exploatate corect... Nu 
mai era nevoie de nici o repa
rație. Furnaliștii au cîștigat astfel 
sute de tone de fontă.

Întrecerea socialistă devenea 
de pe o zi pe alta tot mai însufle
țită. Luna mai se încheiase pentru 
furnaliștii secției a doua cu 
succese la fel de frumoase ca și 
luna anterioară. Se apropia sfîr- 
șiful semestrului I. Furnalele clo
coteau în ritmul lor obișnuit. Șe
fii de schimb notaseră în 
cursul lunilor mai și iunie : 
o abatere de la graficele de des
cărcare. Nici o avarie cu pierderi 
de fontă“. Iar pe graficul întrece
rii socialiste, normatorul scrisese 
in ziua de 26 iunie și sublimase cu 
satisfacție : „2 000 de tone fontă 
peste plan“. Satisfacția era justi
ficată. Se recuperaseră în întregi
me pierderile din primul trimes
tru și se 
iunie cu 
fontă.

Această etichetă însoțește 
cele 340 de tone compoturi, 
400 tone siropuri, 90 tone ge- 

tone paste de 
în 
de

acest se. 
conserve

Vacanța elevilor din Caracal

/?Era vorba
de un ciutul
Așezată într-o poeniță din 

parcul orașului, tabăra elevilor 
din Caracal s-a bucurat încă din 
prima zi de participarea a sute 
de copii. în zilele următoare, 
datorită activităților atractive 
care s au organizat, numărul co
piilor veniți să-și petreacă ore 
plăcute în tabără, a crescut.

— Organizînd aceasta tabără 
pentru elevi, dorința noastră 
este să-i distrăm cît mai mult, 
să-i ajutăm să-și petreacă într-un 
mod atractiv și educativ zilele 
vacanței — ne spune tov. Marin 
Neagu, directorul casei pionieri
lor, care răspunde și de activita
tea taberei locale. Tot tovarășul 
Neagu ne face cunoscut progra
mul de activitate al taberei lo
cale pe întreaga perioadă a va
canței. Spicuim la întîmplare : o 
zi de strîngerea spicelor, o adu
nare cu tema : „Luptători pentru 
pace și socialism” (urmată de 
program artistic), o excursie de 
două zile, un carnaval pionieresc 
în jurul unui foc de tabără, o 
vizită Ia G.A.S.-Redea, sărbăto
rirea zilei de 23 August etc. Ac
tivități interesante, atractive la 
care pionierii și școlarii vor veni 
cu plăcere. Lipsesc însă întrece
rile sportive (la volei, la fotbal, 
la tenis de masă, la șah etc.) 
atît de mult îndrăgite de copii 
și atît de necesare. Ele vor tre
bui introduse în 
altfel, programul 
nu trebuie si

program. De 
de activitate 

fie considerat

drept literă de lege. E bine ca 
el să fie permanent îmbogățit în 
funcție de preferințele copiilor 
și de experiența instructorilor 
de pionieri.

Părăsim tabăra locală și por
nim in căutarea clubului elevilor. 
Cei cîțiva elevi pe care i-am 
oprit să-i întrebăm unde e clu
bul elevilor, ne-au privit mirați.

— Un club al elevilor ?! Ar fi 
bine, dar nu e... Această situa
ție ne miră. în orașul Caracal 
învață un număr mare de elevi : 
vreo opt sute numai la școlile 
medii; dar aici e și un centru 
profesional agricol.

La comitetul raional U.T.M. 
nu aflăm un răspuns mulțumi
tor.

— Era, într-adevăr, vorba să 
se înființeze un club al elevilor 
— ne spune tov. Mircea Boțoi, 
secretar cu probleme de școli 
și pionieri — dar nu s-a înfiin4 
țat. ,

Asta constatasem și noi... Dar 
de ce ? Tovarășul Boțoi nu ne 
poate da nici o explicație. Pur 
și simplu, s-a neglijat.

E de prisos, credem, să mai 
insistăm asupra acestei proble
me. Comitetul raional U.T.M. Ca
racal va trebui să ia măsurile 
necesare și să înființeze clubul 
în care elevii de la școlile medii 
și profesionale să aibă unde 
să-și petreacă instructiv și plăcut 
zilele vacanței.

AUREL GEORGESCU

în regiunea Ploiești

S-a terminat secerișul griului
din plin în fiecare 

lucru în cîmp,
Folosind 

zi bună de 
mijloacele de care dispun, co
lectiviștii și lucrătorii din 
G.A.S. din regiunea Ploiești 
au terminat secerișul griului.

îndrumate permanent de 
consiliile agricole, regionale și 
raionale, mecanizatorii și co
lectiviștii acordă în prezent o 
mare atenție grăbirii treierișu- 
lui. Ei folosesc la această iu-

crare și combinele. O mare 
parte din combine au fost pri
mite de colectiviști din partea 
G.A.S. A fost treierată pînă 
acum peste 65 la sută din re
colta de cereale. Numeroase 
gospodării colective, printre 
care cele din Baba Ana, Doi- 
cești, Tătaru, Scăeni, Rotari și 
altele, au și terminat treie- 
rișul.

(Agerpres)

15 minute. 
cele două 

re-

O

tot 
„nici

depășise planul pe luna 
peste 1 600 tone de

LAL ROMULUS

nouă secție 

de modelărie
La complexul industrial 

Mociur de lingă Reșița, a fost 
terminată zilele acestea con
strucția unei noi secții în care 
se confecționează modele pen
tru turnarea pieselor meta
lice. Noua modelărie este în
zestrată cu utilaje moderne, 
transportul materialelor și a 
formelor de turnare făcîndu-se 
mecanizat.

Darea în exploatare a mo- 
deliriei contribuie la ridicarea 
producției celorlalte secții din 
cadrul complexului industrial 
de la Modur.

(Agerpres)

muri și 425 
fructe produse 
zon la fabrica 
„Avîntul“ din Oradea. Sezonul
a început la jumătatea lunii 
iunie, iar acum fabrica pro
duce cu toată capacitatea. In 
vederea acestei perioade de 
vîrf, fabrica a fost înzestrată 
cu o serie de mașini și agre
gate noi, numeroase faze de 
lucru și- operații au fost com
plet automatizate. Acum,. în 
secțiile și halele fabricii se 
găsesc mașini de spălat, reci
piente, autoclave pentru steri
lizat. De asemenea, s.a insta
lat o linie Automatizată unde 
se fabrică în serie recipiente 
de tablă. De la începutul anu
lui 2 600 000 cutii au fost puse 
la dispoziția diferitelor secții.

C. VIORICA

De cîteva zile numărul construc
țiilor elegante de pe litoral a spo
rit cu un nou hotel modern și e- 
leganl — „Parc Hotel" din Ma
maia, cu peste 200 de camere. La 
stafiunea Eiorie-Sud au fost termi
nate încă două vile cu 560 . de 
locuri. Peste 10 000 de persoane 
lac zilnic tratamente la noul com
plex de băi reci de pe malul la
cului Techirghioi. Tot aici a fost 
dată în folosința celor veni/i Ia

La Sascut-Sa.t, Corbasca, Va
lea Seacă, Păncești, și bine
înțeles, la Sascut Tîrg, comu
ne din raionul Adjud, afișele 
care anunțau programul dumi
nicii cultural-sportive din ziua 
de 15 iulie, fuseseră citite de 
tineri cu două-trei zile mai 
înainte. Programul era cit se 
poate de atractiv : întreceri 
cicliste, alergări, sărituri în 
înălțime și lungime, întîlniri 
de fotbal, juniori și seniori, 
volei băieți și fete. Ca să nu 
mai vorbim de momentele 
distractive: fuga cu paharul 
în mină, fuga în sac, trasul 
la frînghie...

Cum să stai acasă într-o zi 
care-ți pregătea atîtea surpri
ze ? Pesemne că întrebarea 
asta și-a pus-o și Dumitru 
Lupu, secretarul comitetului 
U.T.M. de la G.A.C. „23 Au
gust" din Păncești. Numai că 
el și-a pus-o cu seriozitate și 
s-a gindit mai întîi că la între
cerile sportive organizate la 
Sascut-Tîrg gospodăria lor 
trebuie reprezentată de un 
grup de tineri care să știe să 
apere prestigiul comunei. Gri
juliu, a stat din vreme de

Zorii unei zile de iulie. înainte 
de a porni pe întinsul tarlalelor, 
am avut o scurtă convorbire cu 
Iov. Gheorghe Goran, directorul 
S.M.T. Slobozia, regiunea Bucu
rești. La prima noastră întrebare 
ne răspunde :

— Am terminat de cîteva zile 
recoltarea celor peste 8 200 ha 
păioase. Ne-am încadrat în timpul 
planificat. Am fi putut termina 
mai înainte, dar unele deficiente 
în organizarea muncii la brigă
zile noastre și în gospodăriile 
colective au împiedicat într-o oa
recare măsură folosirea 
capaciiăji de lucru 
și tractoarelor.

— Cum au muncit 
mecanizatori și cum 
portul tinerilor în actuaia 
nie agricolă ?

— Ca să mă refer la 
pot spune că la recoltări 
pe toate s-au străduit să 
nivelul cerinjelor. Cele 1 
podării colective din ra: 
stră de activitate cuprind aproa
pe 20.000 ha de teren. Nu pu
tem desprinde lucrările de sece
riș de celelalte, care sînt la or
dinea zilei. De ce ? Pe lingă 
faptul că am avut mult de furcă 
cu recoltarea păioaselor, avem 
în raza sectorului nostru suprafețe 
întinse cu culturi prășitoare. Așa, 
de exemplu, la gospodăria colec
tivă Gheorghe Lazăr avem 930 ha 
cu porumb din C3re 445 ha 
sînt destinate „porumbului-5000". 
Au fost efectuate pînă acum în 
majoritatea gospodăriilor colec
tive din raza noastră de activi
tate cile 6—7 prașile, dintre care 
4 mecanice și 3 manuale pe țoa
lă suprafața cu „porumb-5000“. 
Gospodăriile colective care au 
dat cea mai mare importantă a-, 
cesfei culturi sînt : Scinteia, 
Gheorghe Lazăr, Mărculești, Bucu 
și altele. Am dat acest exemplu 
pentru a întregi ideia că odată 
cu secerișul păioaselor am avut 
de efectuat o întreagă serie de 
lucrări la culturile prășitoare.

M-a(i întrebat de aportul tine
retului în actuala campanie agri
colă. Nu știu dacă pot fi despăr-

tratament o cantină modernă 
care pot servi masa in foarte bune 
condiții 750 de persoane deodată.

Intensiiicîndu-și elorturile, co
lectivul Trustului regional de con
strucții locale Dobrogea lucrează 
in prezent la finisarea a trei 
blocuri turn cu cile 11 etaje In 
orașul Constanfa.

file realizările sfafiunii noastre de 
tractoare de munca tinerilor me
canizatori. Spun acest lucru pen
tru că peste 60 la sută din me
canizatorii noștri sînt tineri. Or
ganizația U.T.M. din stafiunea 
noastră (secretar al comitetului 
U.T.M. Ștefan Ghiculescu) a răs
puns la toate inițiativele organi
zației de partid. Grupele U.T.M. 
din cadrul brigăzilor, sub îndru
marea comuniștilor, au militat zi 
de 
tor 
lite 
că.

Se apropie ziua deschiderii ce
lui de- ’.I Vill-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pen
tru Pace și Prietenie, care va 
începe la sfîrșitul acestei luni, In 
capitala Finlandei — Helsinki. A- 
ceastă sărbătoare' a tinetei gene
ralii a lumii, este înlimpinată ca 
și festivalurile anterioare, de tine
retul tării noastre cu entuziasm și 
viu interes.

In organizațiile U.T.M. din în
treprinderi, instituia s-au linut 
conferinfe despre importan/a fes
tivalurilor mondiale ale tineretu
lui și studenților.

Trecerile în revistă ale forma-
zi ca fiecare tînăr mecaniza- 
să aibă sarcini precis stabi- 
pe lucrări și pe loc de mun- 
Cele mai bune brigăzi la

toate lucrările actuale sînt con
duse de Ion Negoifă și Constan
tin Tudoran.

— O ultimă întrebare : cum
staji cu arăturile ?

— Cu această lucrare nu s'ăm 
prea bine. Din cele aproape 
10.000 ha care au fost ocupate 
cu păioase în raza stațiunii noa-

stre nu am efectuat arături de- 
cît pe aproape 4.000 ha, din 
care 1430 ha sînt în prezent cul
tivate cu plante furajere. Cum 
se explică acest fapt ? Nu toate 
gospodăriile colective au mers 
în același ritm la seceriș. Nu am 
putut lucra în fiecare oră bună 
de lucru 
mașinilor,
colectivă Scînteia, 
terminat în timpul planificat, 
alte gospodării am avut întîrzieri. 
Sperăm că cu forjele de care 
dispunem să recuperăm o parte 
din timpul pierdut și să ne înca
drăm în timpul optim planificat 
pentru arături. Știm 
sta depind în bună 
fele anului viitor.
avem și posibilități 
aceasta. artistice de tinetei care au(iilor

avut loc în regiunile tării, au pri
lejuit afirmarea unui mare număr 
de tineri artiști talentati. Tinerii 
din regiunea Crișana, de exemplu, 
au organizat Un concurs „Cintec, 
joc și voie bună", în cadrul că
ruia formațiile artistice au pre
zentat spectacole popularizlnd 
succesele lor în muncă, viata nouă 
pe care o trăiesc. In numeroase 
orașe și centre muncitorești au 
fost organizate „joi" și „duminici 
ale tineretului" consacrate Festiva
lului, la care au fost prezentate 
diverse programe cultural-artistice, 
precum și excursii ale tinerilor în 
diferite localități istorice din tară.

Au fost organizate, de aseme
nea, în cinstea festivalului, con
cursuri ale tinerilor soliști vocali, 
instrumentali și de balet, un con
curs de fotografii artistice pentru 
expoziția internațională de foto
grafii ce se va deschide în zilele 
festivalului la Helsinki.

In adunări ale tinerilor ținute 
In Întreaga Iară a fost desemnată 
delegația tineretului 
Festival, din care fac 
fruntași In 
și munca 
formațiilor 
fruntași.

producție, 
obștească, 
artistice
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Pregătiri...
la Tuzla, regiunea Dobrogea, îrcepe 

fotbal.

febrile. Pesfe cîteva minute în tăbăra de școlari de 
I un pasionant meci de

nostru Ia 
parte tineri 

Învățătură 
membri ai 

fi sportivi

(Agerpres)

Unde mergem 
să învățăm?

Vă prezentăm 
școli profesionale 

de ucenici
(Agerpres)

vorbă cu tinerii pe care-i știa 
că îndrăgesc sportul, ce- 
rîndu-le să facă antrenamen
te pentru ca în întrecerile cu 
ceilalți tineri colectiviști invi
tați să nu rămînă de rușine. 
Singura dorință a tuturor era 
ca timpul să fie frumos pen-

țărani colectiviști, tineri și 
vârstnici. Furați de frumuse
țea întrecerii, pînă și cei vîrst
nici se apucară să cîntărească 
sorții de izbîndă ai celor care 
pedalau din răsputeri să a- 
jungă primii. Interesul era ex
plicabil : mulți dintre specta-

șosea se auzeau pînă la baza 
sportivă a comunei. Aceeași 
atmosferă domnea și aici. Pe 
pista de alergări, concurența 
de la ștafeta 4x100 metri, bă
ieți și fete, se aflau aliniați la 
start. Semnalul de plecare și... 
ștafeta trecea cu repeziciune

»

O duminică cultural-sportivă la Sascut-Tîrg, raionul Adjud

ca întregul program să setru 
desfășoare în cele mai bune 
condiții.

A doua zi, dimineața, la 
Sascut-Tîrg.

Cei dinții începură întrece
rea cicliștii, Erau 22, veniți 
din toate satele din jur. Pis
tolul starterului pocni și cursa 
începu. Pe traseul de 2 kilo
metri erau înșiruiți, deoparte 
și de alta a șoselei, numeroși

tori recunoșteau în plutonul 
cicliștilor prieteni, tovarăși de 
muncă. De aceea erau cu su
fletul lingă ei și le strigau pe 
întrecute vorbe de încurajare. 
Cine va cîștiga ? Nicolae Toma 
din Sascut-Sat, colectivistul 
Ionică Enache din Valea Sea
că sau Nicolae Gh. Crăciun 
din Păncești ?...

Îndemnurile celor care ur
măreau cursa ciclistă de pe

Ceahlău. Spre Piatra Sură.

din mină în mină. In același 
timp echipele de fotbal juniori 
din Sascut-Sat și Sascut-Tîrg 
fac încălzirea pe gazon. Deo
camdată însă atenția tuturor 
se îndreaptă spre groapa de 
sărituri. Aici disputa e la fel 
de pasionantă. Dintre băieți, 
cel mai bun săritor se dove
dește Leonard Burlui iar din
tre fete Margareta Coman.

Baza sportivă este frumoasă, 
terenul de fotbal e bine între
ținut, liniile albe ale pistei de 
alergare sînt proaspăt trasate. 
Precum se vede, gazdele au 
pregătit totul din vreme, pen
tru ca întrecerile de azi să se 
transforme într-o adevărată 
sărbătoare sportivă.

Prima parte a programului 
duminicii cultural-sportive s-a 
încheiat abia către prinz. După 
amiază, pe scena căminului 
cultural începe serbarea dată 
de formațiile artistice ale sa
tului de „centru“ Sascut-Tîrg. 
La aceeași oră, pe o altă sce
nd din comună, în satul Spi- 
neni, își începeau programul 
formațiile artistice ale brigă
zii nr. 5.

...Intr-o vreme satul își avea 
o viață cultural-artistică pro
prie. Oamenii se obișnuiseră 
să nu-i aștepte pe alții din 
alte sate sau de la centru de 
comună să le prezinte progra
me pe scenă. Aveau și ei e- 
chipe de dansuri, tineri care

C. NANCU

(Continuare în pag. a III-a)

Festival al filmului romînesc“
pentru oamenii muncii

aîlați la odihnă
Pentru oamenii muncii a- 

flați în acest sezon la odihnă 
în stațiunile balneo-climate
rice Govora, Olănești și Căli- 
mănești se organizează între 
23-27 iulie un „Festival al fil
mului românesc“. In cadrul 
festivalului, iubitorii spectaco
lelor cinematografice vor avea 
prilejul să vizioneze zilnic 
unul din filmele românești 
„Celebrul 702“, „Omul de lin-

gă tine“, „Post restant“ și „S-a 
furat o bombă’’.

In completare vor fi pre
zentate filmele de scurt me
traj „Prin Carpații Răsărite- 
ni", „Voroneț“, „Ritm și con
strucții’’, „Festivalul Enescu", 
„Printre pelicani“.

Festivaluri asemănătoare 
vor fi organizate și în alte 
stațiuni balneo-climaterice.

(Agerpres)



UNDE MERGEM SA ÎNVĂȚĂM?
VĂ PREZENTĂM ȘCOLI PROFESIONALE DE UCENICI

Organizarea și desfășurarea 
examenelor de admitere

în invățămîntul profesional

Rețeaua școlilor
Ministerului Metalurgiei

și Construcțiilor 
de Mașini

(Text prescurtat din „îndrumătorul" pentru admiterea in Invătămintul profesional) 
pe anul școlar 1962/1963)

în școlile profesionale de ucenici și în școlile de meserii se primesc absol
venți ai școlilor de 7 ani în vîrstă de 14—16 ani împliniți la 15 septembrie 
1962, în ordinea rezultatelor obținute la examenul de admitere și în limita 
sarcinilor de școlarizare. Examenul de admitere este precedat de vizita medi
cală a candidaților, al cărei rezultat condiționează primirea la examenul de 
admitere.

înscrierile la examenul de admitere se fac între 15—30 august 1962, la 
sediul fiecărei școli sau al centrelor stabilite de ministerul, instituția centrală 
sau sfatul popular de care ele depind, pe baza unei cereri însoțită de urmă
toarele acte:

— certificat de naștere (copie certificată de școala la care se înscrie);
— certificat de studii (în original);
— certificat de sănătate eliberat de dispensar, spital sau policlinică, în 

eare se specifică rezultatul analizei sîngelui și al radioscopiei pulmonare ;
— avizul întreprinderii pentru care se pregătește candidatul;
— declarația tip din care să rezulte starea materială a părinților sau a 

susținătorilor legali.
Candidațxi care pînă în ultima zi de înscriere nu au prezentat toate actele 

prevăzute în prezentele instrucțiuni, nu sînt primiți la examenul de admitere.
Vizita medicală se face în zilele de 1—2 septembrie.
Candidații respinși la vizita medicală nu sînt primiți la examenul de 

admitere și li se vor elibera actele imediat.
EXAMENUL DE ADMITERE SE VA ȚINE ÎNTRE 1—10 SEPTEMBRIE 

DUPĂ CUM URMEAZĂ :
Probele scrise între 3—4 septembrie.
Probele orale între 6—10 septembrie.
Examenul de admitere constă din următoarele probe :
— limba romînă — scris și oral;
— matematica — scris și oral.
Subiectele probelor scrise se stabilesc de comisia de examinare din materia 

prevăzută în programele școlare ale claselor V—VII. Ele cuprind :
LA LIMBA ROMÎNĂ :
— o compunere dintr-o lectură literară din materia prevăzută în progra.

mele claselor V—VII; ...... .
— analiza gramaticală a unui text, scris la tabla, in care sa se gaseasca 

5 „6 propoziții diverse. Textul se alege din bucățile studiate în clasele V—VII. 
Se cere analiza frazei (felul propozițiilor), iar din acestea se aleg 1—2 propo. 
ziții dezvoltate, cărora li se face analiza sintactică și morfologică.

La verificarea lucrărilor se acordă o deosebită atenție scrierii corecte.

LA MATEMATICĂ :
— un exercițiu de aritmetică; .
— o problemă de geometrie, combinata cu algebra la nivelul clasei a Vll-a.
Probele orale se desfășoară pe baza unor bilete întocmite de profesorii 

examinatori și vizate de președintele comisiei de examinare.
Biletele pentru probele orale cuprind cîte două întrebări din materia pre

văzută în programele claselor V—VII. astfel:
LA LIMBA ROMÎNĂ :
— lectura literară — povestirea și analiza unei bucăți din manualul de

■&, VII-a * '
— analiza gramaticală pe un text citit, alegîndu-se o frază căreia i se va 

face analiza sintactică, morfologică, precum și aplicarea ortografiei sau a sem
nelor de punctuație întîlnite.

LA MATEMATICA :
— o întrebare din geome trie (teorie);
— un exercițiu de aritmetică și algebră.
Abiolvențil școlilor de 7 ani cu limba de predare a naționalităților conlo

cuitoare care ^’ pverihiă la contcursul de admitere în școlile profesionale vor 
Ii examinați la matematică, la dorința candidaților, în limba materna.

REGIUNEA ARGEȘ

Cimpulung (raionul Muscel)
Școala profesională — telefon 249.

—. lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— frezori-rabotori-mortezori
— rectificatori în metale
— mecanici auto-moto
— electricieni instalații auto.

Ștefănești (raionul Pitești)
Școala profesională de ucenici Colibași 

— telefon 1623.
— rectificatori în metale
— strungari în metale
— frezori-rabotori-mortezori
— turnători formari.

regiunea bacau

Roman. Școala profesională de ucenici
Șos. Ștefan cel Mare nr. 274 telefon 230.

— lăcătuși mecanici montatori
— strungari in metale
— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși construcții metaliee
— sculeri matrițeri
— prefatori metale.

REGIUNEA BANAT

Arad. Școala profesională de ucenici, 
str. Armata Poporului nr. 31 telefon 3670

— forjări
— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși construcții metalice
— strungari in metale
— sudori
— sculeri matrițeri
— turnători-formari
— sculeri universali.

Bocșa Romînă (raionul Reșița).
Școala profesională de ucenici. Str. Ca

zărmii — telefon 11

— lăcătuși construcții metalice
— sudori
—• strungari în metale
— forjări
— lăcătuși mecanici-montatori

Oțelul Roșu (raionul Caransebeș).

Școala profesională de ucenici — te
lefon 6

— metalurgiști laminatori
— metalurgiști oțelari
—• zidari șamotori și izolatori termici

— operatori în industria materialelor 
de construcții pentru fabricarea 
materialelor refractare.

Reșița. Școala profesională de ucenici. 
Piața Lenin nr. 1 telefon 334

— metalurgiști laminatori
— metalurgiști oțelari
— zidari șamotori și izolatori termici
— montatori vagoane
— montatori locomotive cu aburi
— electricieni instalații lumină și 

forță
— electricieni pentru stații și rețele 

electrice
— metalurgiști jurnaliști
— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici montatori
— modelori în lemn
— strungari în metale
— sudori
— turnători formari
— lăcătuși construcții metalice
— operatori la tratamente termice
— sculeri-matrițeri

Timișoara. Școala profesională de uce
nici. Piața Huniade nr. 3 telefon 2817

— lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— frezori-rabotori-mortezori
— sculeri matrițeri
— lăcătuși construcții metalice
— electricieni construcții mașini elee’ 

trice.

REGIUNEA BRAȘOV

Brașov. Școala profesională de ucenici. 
Str. Karl Marx nr. 48 telefon 1324

— rectificatori în metale
— lăcătuși mecanici montatori
— strungari in metale
— turnători formari
— frezori-rabotori-mortezori
— sculeri matrițeri

Școala profesională de ucenici. Str. M. 
Frunză nr. 1 telefon 4979

— forjări
— lăcătuși mecanici montatori
— modelori în lemn
— rectificatori în metale
— strungari în metale
— turnători formari
— sculeri matrițeri
— mecanici pentru motoare cu com

bustie internă.

Școala profesională de ucenici. Str. 
Poenelor 5 — telefon 1995

— forjări
— frezori-rabotori-mortezori

— lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— sculeri matrițeri
— sculeri universali
— turnători formari.

Rîșnov — Brașov. Școala profesională 
de ucenici. Str. Republicii 25 — telefon 23

— frezori-rabotori-mortezori
— rectificatori în metale
— strungari în metale.

Săcele — Brașov. Școala profesională 
de ucenici telefon 24

— lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— electricieni construcții mașini elec

trice
— sculeri matrițeri
— presatori de metale
— frezori-rabotori-mortezori
— electricieni instalații lumină și 

forță
— electricieni stații și rețele electrice.

Sibiu. Școala profesională de ucenici.
Str. Fr. Engels nr. 1 — telefon 3787

— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— sudori
— cazangii.

REGIUNEA BUCUREȘTI

București (raionul 23 August).

Școala profesională de ucenici. B-dul
Muncii nr. 47 telefon 21 76 42

— strungari în metale
— turnători formari
— frezori-rabotori-mortezori
— modelori în lemn
— rectificatori în metale
— sculeri universali
— sudori
— forjări.

Școala profesională de ucenici. Str.
Popa Lazăr nr. 8 telefon 12 66 47

— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici montatori
— lăcătuși construcții metalice
— strungari în metale
— sculeri matrițeri.

București (raionul Nicolae Băleeseu).

Școala profesională de ucenici Calea
Șerban Vodă nr. 280 telefon 23 64 02

— sudori
— lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— carosieri auto
— frezori-rabotori-mortezori.

Școala profesională de ucenici Calea
Rahovei nr. 70 — telefon 13 94 81

— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici montatori \
— strungari in metale
— montatori telecomunicații
— sculeri matrițeri.

Buturești (raionul 16 Februarie).
ț swșăiini

Școala profesională de ucenici Splaiul
Independenței nr. 315 telefon 14 17 12

— strungari în metale
— sculeri matrițeri
— lăcătuși mecanici montatori
— turnători formari.

Școala profesională de ucenici. Str. Vă
tafului nr. 4 telefon 13 56 01

— sculeri matrițeri
— lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— electricieni construcții mașini elec

trice.

București (raionul V. I. Lenin).

Școala profesională de ucenici. Str. 
Vulcan nr. 8 telefon 13 42 90

<— sculeri matrițeri
— cazangii
— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici montatori
— sudori
— strungari în metale
— lăcătuși construcții metalice
— forjări
— turnători formari.

București (raionul Grivița roșie).

Școala profesională de ucenici Calea 
Griviței nr. 363 telefon 17 20 60/4146

— lăcătuși construcții metalice
— sudori
— cazangii
— strungari în metale
— montatori vagoane
— forjări

București (raionul T. Vladimirescu).

Școala profesională de ucenici Calea 
Văcărești nr. 161 — telefon 21 30 27

— strungari în metale
— turnători formari
— frezori-rabotori-mortezori.

Școala profesională de ucenici Calea
Dudești 127 telefon 21 42 68

— lăcătuși construcții metalice
— presatori metale
— metalurgiști laminatori
— metalurgiști trefilatori
— metalurgiști metale neferoase
— strungari în metale.

REGIUNEA CLUJ

Cîmpia Turzii (raionul Turda).

Școala profesională de ucenici. Str. Ma- 
linovski 115 — telefon 14

— electricieni instalații lumină și forță
— metalurgiști oțelari 

metalurgiști trefilatori

— strungari în metale.

Cluj. Școala profesională de ucenici. 
Str. T. Vladimirescu nr. 2-4 telefon 
2016/108

— montatori locomotive cu aburi
— cazangii
— strungari în metale.

Cluj. Școala pi-ofesională de ucenici. 
Str. Moților nr. 78 telefon 4956

— lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— sculeri matrițeri
— frezori-rabotori-mortezori
— sudori
— turnători-formari
— electricieni instalații lumină și 

forță.

REGIUNEA DOBROGEA

Constanța. Școala profesională de uce
nici. Str. I. L. Caragiale nr. 11 — tele
fon 1988

— electricieni instalații lumină și 
forță

— lăcătuși construcții navale
— mecanici pentru motoare cu com

bustie internă
— instalatori instalații telinico-sani- 

tare.
Medgidia (raionul Medgidia)
Școala profesională de ucenici. Str.

Tortomanu nr. 1 telefon 146

— sculeri universali
— sculeri matrițeri
— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici montatori
— rectificatori în metal
— strungari în metale
— sudori
— mecanici întreținerea utilajului chi

mic și de rafinării
— tinichigii.

REGIUNEA GALAȚI

Brăila. Școala profesională de ucenici.
Str. Nouă nr. 9 telefon 1431

— lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— sudori
— turnători formari
— lăcătuși construcții metalice
— cazangii
—- lăcătuși construcții navale.

Galați. Școala profesională de ucenici-
Str. Ștefan cel Mare 21 telefon 2932

— lăcătuși construcții navale
— metalurgiști laminatori
— mecanici pentru turbine cu aburi și 

hidraulice
— zidari construcții
— dulgheri construcții
— preparatori cărbune și minereuri
— strungari în metale
— instalatori încălziri centrale
>— sudori
— mecanici pompe și compresoare
— mecanici pentru motoare și com

bustie internă
— lăcătuși mecanici montatori
— instalatori stații și rețele de gaze
— instalatori rețele pentru transportul 

apei și canalizare
— mecanici cazane cu aburi.

REGIUNEA HUNEDOARA

Hunedoara- Școala profesională de
ucenici. Str. 23 August nr. 1 telefon 2687

— metalurgiști jurnaliști
— metalurgiști laminatori
— metalurgiști oțelari
— zidari șamotori și izolatori termici
— sudori
— strungari în metale.

Calan (raionul Hunedoara).

Școala profesională de ucenici. Str. 
Crișan nr. 78 telejon 43

— turnători jormari
— electricieni instalații de lumină și 

forță
— zidari șamotori și izolatori termici
— electricieni pentru centrale și stații 

electrice
— instalatori stații și rețele de gaze
— mecanici pentru utilaj de încărcat, 

ridicat și transportat.

Simeria. Școala profesională de ucenici.
Str. 23 August nr. 28 telefon 21

— montatori locomotive cu aburi
— montatori vagoane
— cazangii.

REGIUNEA IAȘI

Bîrlad. Școala profesională de ucenici 
telefon 101

— lăcătuși mecanici montatori
— rectificatori în metale
— strungari în metale
— forjări.

Iași. Școala profesională de ucenici. 
Str. 13 Decembrie nr. 54

— montatori vagoane
— montatori locomotive cu aburi
— cazangii.

REGIUNEA MARAMUREȘ

Satu Mare. Școala profesională de uce
nici. Str. Mihail Eminescu nr. 1 telefon 
1951

— sculeri matrițeri
— frezori-rabotori-mortezori
— strungari în metale
— sudori
— lăcătuși construcții metalice.

REGIUNEA OLTENIA

Craiova. Școala profesională de uce
nici telefon 2218

— sculeri matrițeri
— lăcătuși mecanici montatori
— sudori
— strungari în metale
— electricieni construcții mașini elec

trice
— montatori locomotive Diesel și elec

trice.

Școala profesională de ucenici. Str.
Fanaghi nr. 7 telefon 4544

— lăcătuși mecanici montatori
•- strungari în metale

— frezori-rabotori-mortezori
— turnători formari.

Turnu Severin. Școala profesională de
ucenici. Str. Tg. Jiu nr. 7 telefon 845

— lăcătuși construcții navale
— lăcătuși mecanici montatori
— sudori
— strungari în metale
— lăcătuși construcții metalice
— sculeri matrițeri.

REGIUNEA PLOIEȘTI

Ploiești. Școala profesională de ucenici.
Str. Troian 28 telefon 2859

— lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— cazangii

Rețeaua

Ministerului

Petrolului și Chimiei
REGIUNEA BACAU

Bacău. Școala profesională de uce
nici, str. Mărășești nr. 250 — telefon 
1100.

— operatori chimiști în industria celu
lozei și hîrtiei.

Onești (Raionul Tg. Ocna).
Școala profesională de ucenici — tele

fon 210.
— mecanici întreținerea utilajului chi

mic și de rafinării
— operatori chimiști la fabricarea so- 

dei și a produselor clorosodice.
— operatori distilatori — rajinatori în 

industria de petrol
— laboranți petrol-chimie.

Moinești (raionul Moinești).
Școala profesională de ucenici str. 

Căp- Zăgănescu nr. 2 — telefon 280.
— mecanici pentru pompe și compre

soare
— sondori foraj și extracție.

Piatra Neamț : Școala profesională de 
ucenici.

— operatori chimiști la fabricarea a- 
moniacului — acidului azotic și a săru
rilor

— operatori chimiști in industria celu
lozei și hîrtiei

— operatori chimiști pentru fabricarea 
și prelucrarea fibrelor chimice.

— mecanici întreținerea utilajului chi
mic și de rafinării.

REGIUNEA BANAT
irmma .-i •...-.ț*
Timișoara . Școala profesională de 

ucenici str. Peneș Curcanul nr. 5 — te
lefon 2574.

— laboranți petrol-chimie.
— operatori chimiști la fabricarea la

curilor, vopselelor și cernelurilor tipo
grafice.

REGIUNEA BRAȘOV

Codlea Brașov. Școala profesională 
de ucenici, str. Măgurii nr 4 — telefon 
170.

— operatori chimiști la fabricarea co- 
loranților și intermediarilor.

Copșa Mică (raionul Mediaș).
Școala profesională de ucenici — tele

fon 37.
— mecanici întreținerea utilajului chi

mic și de rafinării
— laboranți petrol-chimie
— metalurgiști metale neferoase
— sondori foraj și extracție.

Făgăraș (raionul Făgăraș).
Școala profesională de ucenici — te

lefon 849.
— mecanici întreținerea utilajului chi

mic și de rafinării
— operatori chimiști la fabricarea a- 

moniacului, acidului azotic și a săruri
lor.

Orașul Victoria (raionul Făgăraș).
Școala profesională de ucenici — tele

fon 214.
— operatori chimiști la fabricarea a- 

moniacului, acidului azotic și a săruri
lor.

REGIUNEA BUCUREȘTI

București (raionul 30 Decembrie).
Școala profesională de ucenici str. N- 

Filipescu nr. 26 — telefon 12.28.61.
— operatori chimiști la fabricarea an

velopelor și camerelor de aer.
— laboranți petrol-chimie
— operatori chimiști pentru sinteze 

organice și extracte
— operatori chimiști pentru fabricarea 

lacurilor, vopselelor și cernelurilor tipo
grafice

— metalurgiști metale neferoase
— mecanici întreținerea utilajului chi

mic și de rafinării.

REGIUNEA CLUJ

Ocna Mureșului (raionul Aiud).
Școala profesională de ucenici str. 

Războieni nr. 1 — telefon 33.
— electricieni instalații lumină Și 

forță
— mecanici pentru cazane cu aburi
— operatori chimiști la fabricarea 

sodei și a produselor clorosodice
— mecanici întreținerea utilajului chi

mic și de rafinării
— electricieni instalații de lumină și 

forță.

REGIUNEA DOBROGEA

Năvodari. Școala profesională de uce
nici — telefon 264.

— mecanici întreținerea utilajului chi
mic și de rafinării

— operatori chimiști pentru fabricarea 
acidului sulfuric a derivaților și a în
grășămintelor fosfatice-

REGIUNEA GALAȚI

Brăila . Școala profesională de ucenici 
șoseau Viziru km 1 g telefon 2601.

— lăcătuși construcții metalice
— sudori
— turnători formari
— frezori-rabotori-mortezori. 
Sinaia (raionul Cîmpina)

Școala profesională de ucenici. Calea
București nr. 13 telefon 353

— strungari în metale
— rectificatori în metale.

Tîrgoviște. Școala profesională de uce
nici. Str. Lt. Stancu 31 telefon 1772

— frezori-rabotori-mortezori
— lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— turnători în metale
— turnători formari
— forjări.

școlilor

Industriei

— operatori chimiști industria celulo-, 
zei și hîrtiei

— operatori chimiști la fabricarea și 
prelucrarea fibrelor chimice

— laboranți petrol-chimie.

REGIUNEA IAȘI

Iași. Școala profesională de ucenici 
str. C. Negri nr. 46 telefon 2267.

— mecanici întreținerea utilajului chi-, 
mic și de rafinării

— laboranți petrol-chimie
— operatori chimiști pentru fabricarea 

și prelucrarea fibrelor chimice.

REGIUNEA MUREȘ-AUTONOMA 
MAGHIARA

Tîrnăveni (raionul Tîrnăveni).
Școala profesională de ucenici stri 

Republicii nr. 30 — telefon 221.
— operatori chimiști la fabricarea so

dei și a produselor clorosodice
— sudori
— metalurgiști metale neferoase.

REGIUNEA OLTENIA

Craiova. Școala profesională de uce
nici.

— instalatori încălziri centrale
— lăcătuși mecanici montatori
— operatori chimiști chimizarea țițeiu

lui și gazelor naturale
— operatori chimiști pentru fabrica

rea amoniacului, acidului azotic și a 
sărurilor

— operatori chimiști în industria celu
lozei și hîrtiei

— electricieni stații și rețele electrice
— mecanici întreținerea utilajului chi

mic și de rafinării.

REGIUNEA PLOIEȘTI

Bușteni (raionul Cîmpina).
Școala profesională de ucenici str. 

Caraiman nr. 40 — telefon 101
— operatori chimiști în industria celu

lozei și hîrtiei.

Cîmpina (raionul Cîmpina).
Școala profesională de ucenici str. Gri

viței nr. 91 — telefon 365.
— operatori chimiști la fabricarea an

velopelor și camerelor cu aer.
— mecanici utilaj de foraj și extrac

ție
— sondori foraj și extracție
— mecanici pentru motoare cu com

bustie internă
— electricieni pentru instalații de lu

mină și forță
— lăcătuși mecanici montatori
— cazangii
— strungari în metale
— zidari în construcții
— mecanici auto-moto.

Moreni (raionul Cîmpina).
Școala profesională de ucenici str<

V. I. Lenin nr. 46 — telefon 13.
— lăcătuși mecanici montatori.
— sondori foraj și extracție.

Ploiești. Școala profesională de uee- 
nici, B-dul Petrolului nr. 59 — telefon 
4115.

— operatori chimiști chimizarea țițe
iului și gazelor naturale

— operatori chimiști — distilatori 
rafinatori în industria petrolului

— lăcătuși conducte petroliere
— laboranți petrol-chimie
— electricieni instalații de lumină și 

forță
— electricieni centrale și stații elec

trice.

Teleajen . (raionul Teleajen).
Școala profesională de ucenici — colo

nia raf. nr. 3 Teleajen — telefon 1575
— lăcătuși conducte petroliere
— operatori chimiști — distilatori — ra

finatori în industria petrolului
— sudori
— mecanici utilaj construcții și tera- 

samente.

Tîrgoviște. Școala profesională de 
ucenici str. I. C. Frimu nr. 50 —- telefon 
1489.

— mecanici foraj și extracție
— mecanici pentru pompe și compre

soare
— sondori foraj și extracție
— electricieni pentru instalații de lu

mină și forță
— sudori.

REGIUNEA SUCEAVA

Suceava. Școala profesională de uce
nici.

— operatori cțiimiști în industria celu
lozei și hîrtiei.

— electricieni stații Și rețele electrice
— operatori chimiști pentru fabricarea 

acidului sulfuric a derivaților și a îngră
șămintelor fosfatice.

(Va urma)



și sirguincioși tineriTREI In muncă sePRIETENE
Se trecuse la al doilea punct 

al ordiuei de zi : primirea de noi 
membri în U.T.M. Mert Maria 
începu să-și povestească viața, 
Utemiștii o ascultau cu atenție. 
De altfel, fiecare dintre cei 50 
do tineri prezenți aici în sală îi 
cunoștea biografia la fel de bine 
ca și ea. Crescuseră doar îm
preună.

r—i Din 1958 lucrez împreună 
cu mama în G.A.C.,.,

Tinerii cunoșteau foarte bine 
și această dată, cînd familia ei 
se înscrisese în gospodăria agri
colă colectivă. Pe atunci Maria 
se pregătea să termine cu bine 
cele 7 clase elementare. In va
canță îi făcea o deosebită plă
cere să lucreze în gospodărie, 
alături de mama ei.

In 1961 colectiviștii din satul 
Rapolt, regiunea Hunedoara, ho- 
tărîseră să mărească suprafața 
grădinii lor de zarzavaturi cu 
încă 10 ha. Constataseră că le
gumele și zarzavaturile Ie aduc 
venituri însemnate. In acest sec
tor însă munca nu era ușoară. 
Era nevoie de multă migală și 
îndeosebi de pricepere. Consiliul 
de conducere s-a gîndit atunci 
să completeze echipele de legu
micultori cu tineri entuziaști, cu 
dragoste față de această meserie. 
Și iată că într-o zi 3 fete, prie
tene bune, au intrat în biroul 
președintelui G.A.C,

-— Vrem să lucrăm la grădina 
de legume ți zarzavaturi, au spus 
ele. Dacă n-om ști Ia început să 
lucrăm cum trebuie, 
după cărți sau de la 
bătrîni. Am terminat 7 
lementare cu note mafi. 
învățăm...

Cele trei tinere, Mert Maria, 
Urs Victoria și Oană Aurica au 
fost repartizate, la cererea lor, 
să lucreze la grădină. In toam
nă ele se înscriseseră la cursu
rile agrotehnice. Erau cele mai 
sîrguincioase cursante. Dc atunci 
ele lucrează în aceeași brigadă 
de legumicultori.

In iarnă, cu ocazia discutării 
sarcinilor de plan pentru anul 
acesta au luat cuvîntul și cele 3 
cultivatoare de legume, angajîn- 
du-se să sporească veniturile 
gospodăriei din acest sector.

Organizația U.T.M. so ocupă 
de multă vreme dc pregătirea a- 
cestor trei tinere pentru a de
veni membre ale organizației 
noastre. Ele au fost încadrate în 
cercul politic de studiere a Sta
tutului U.T.M.

Și iată-le astăzi în fața adu
nării generale U.T.M, expunîn- 
du-și biografia simplă, strîns le
gată de biografia nouă a satului, 
a gospodăriei agricole colective 
în care ele, alături 
lectiviștii, își găsesc 
turor bucuriilor.

colectiviștii îl cunosc. II 
și îl apreciază pentru 

1« ani. Lu- 
agricolă 

din co- 
.__ ', raionul Buzău,
de aproape 2 ani. Cînd a intrat 
în colectivă, brigadierul, cunos- 
cîndu-l ca pe un om harnic și 
inimos, i-a încredințat un atelaj.

Au trecut de atunci o săptă- 
mină, o lună, un an. Ion Petcu a 
înțeles că a fi conductor de ate. 
laj nu înseamnă să te plimbi cu 
căruța doar așa la întîmplare, cum 
crezuse el la început. Cu atela
jele trebuie făcute treburi nu
glumă. Iar Petcu a muncit. El a 
încheiat anul trecut cu 160 de
zile-muncă iar 
fost pusă la loc 
noul de onoare 
lectivei.

In primăvara 
a primit sarcina

Toți 
cunosc 
hărnicia sa. Are 
crează la gospodăria 
colectivă „Viața nouă“ 
muna Pogoanele,

de
fotografia sa a 
de cinste la pa- 
al fruntașilor co

acestui an Petcu 
ca împreună cu

învățăm 
cei mai 
clase e- 
Știm să

de toți co- 
izvorul tu-

R. EAL

verifică omul
alfi conducători de atelaje să 
transporte și să împrăștie îngră- 
șămintele naturale și chimice pe 
lotul de 100 ha pentru „porumb 
5 000“. Inginerul agronom care 
a trecut în control pe acolo a 
rămas surprins de grija cu care 
a executat Petcu această lucrare. 
Apoi au venit alte sarcini de 
producție tot atît de importante .

De curînd, organizația U.T.M., 
Ia cererea sa, l-a primit în rîn
durile sale. A fost o zi frumoasă, 
o zi de sărbătoare în viața lui. 
La adunarea generală U.T.M. a 
venit să vorbească și președinte
le gospodăriei.
- Merită să fie primit în rîn- 

dul utemisfilor — a spus acesta, 
l lui, 

> muncește — 
netăgăduit a dragostei 
G.A.C.

II recomandă însăși hărnicia 
pasiunea cu care 
dovezi de 
lui fată de

I. TEOHARIDE

Ä fost primită în U.T.M.
O fată măruntă, veselă și 

iute ca o zvîrlugă, harnică, 
cum alta nu găsești în brigada 
a Il-a de cîmp a gospodăriei 
colective din comuna Uriu, 
raionul Dej, regiunea Cluj.

O singură dată în viața ei, 
Dan Maria s-a intimidat. Asta 
s-a întîmplat în urmă cu cîte- 
v.a săptămîni, cînd a trebuit 
să-și spună biografia în fața 
atîtor fete și flăcăi.

Viața Măriei Dan începe o- 
dată cu primăvara lui ’45... 
în ’50 părinții Măriei se în
scriau în gospodăria colecti
vă. Și cei 12 ani de muncă în 
gospodărie i-a scăpat de o 
sărăcie veche ce-i urmărea din 
bătrîni, ca o boală ereditară. 
Treceau anii, gospodăria creș
tea, creștea și Mărioara. Au
zea mereu vorbindu-se de co
lectivă, de zile-muncă, vedea 
și o bucura viața frumoasă pe 
care o duc tinerii. După ce a 
terminat școala elementară a 
rămas în gospodărie. îi place 
să lucreze laolaltă cu fetele, 
să cînte și să se distreze îm
preună. De mică s-a împriete
nit cu o vecină. O cheamă 
Androș Szuszana. Szuszana e 
cu cîțiva ani mai mare și e 
utemistă cu... vechime. Cînd 
Szuszana i-a spus c-ar putea 
fi și ea utemistă, Mărioara 
a răspuns cam așa :

— încă nu! Am citit tare 
puțin, ce mă fac dacă mă-n- 
treabă cîte cărți am citit ?

Și Mărioara și-a deschis o 
fișă pe numele ei la bibliote
că. în serile lungi ale iernii 
trecute Mărioara a citit 20 de 
volume ; și nu așa la întîm
plare ci după sfatul priceput 
al bibliotecarei.

Se terminase prașila I la 
porumb cînd într-o pauză Mă
rioara a venit la prietena ei 
șț-i-a spus un gînd ce pusese 
dim ce înL ce mai mult stăpî- 
nire pe ea în ultimul timp :

r

Biblioteca personală,
o adevărată comoară

Comitetul U.T.M. de la Uzina 
de sodă Govora a desfă
șurat o activitate susținută 

pentru ca fiecare tînăr să-și for
meze biblioteca sa personală.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, peste 200 de tineri din 
uzină și-au alcătui) biblioteci cu 
sute de volume.

Cărțile de literatură politică, 
beletristică, tehnică cumpărate în

acest an sini în valoare de 12 321 
lei. Printre cei mai consecvenți 
cumpărători de cărți se numără 
tinerii Lazăr Viorica, laborantă, 
Ruxandra Dumitru, operator chi
mist, Oprițescu Constantin și 
Neamțu Alexandru, muncitori, 
Andreș Aurel, operator, și alții.

FLOREA TISTULEASA 
mecanic

criam în articolul 
din săptămînă 
trecută că vom în
cerca să analizăm, 
rînd pe rînd, pro
blema speciilor 
„operative“ ale

poeziei (schiță, povestire, nu
velă, reportaj). Simțim nevoia, 
totuși, să expunem, în prea
labil, și cîteva considerațiuni 
cu caracter mai general.

Dacă imperativul operativi
tății izvorăște din cerința a- 
dresată literaturii de a oglindi 
aspectele cele mai noi și mai 
importante ale vieții, atunci 
este firesc ca în aprecierea 
materialului literar concret să 
pornim de la acest aspect al 
conținutului. Adică, primul și 
principalul criteriu de apre
ciere va trebui să fie noutatea 
și importanța. Iar, dedus de 
aici, și criteriul densității.

în schița „Iazul morii“ („Lu
ceafărul”, nr. 11, 1962) tînărul 
scriitor Tudor Băran înfăți
șează abaterile unei fete care 
se simte năpădită de prima 
dragoste, se teme de ea și nu 
poate să-i reziste. Faptul că 
teama ca atare — în genera
litatea ei — e veche ca pă_ 
mîntul, nu e un cusur, Par îți 
provoacă nesatisfacție senza
ția că, în fond, după citirea 
șchjței. nu ți-ai îmbogățit cu 
nimic experiența. Autorul face 
eforturi vizibile de a „actua
liza" tema : fata e colectivistă, 
tînărul pe care l-a îndrăgit e 
instructor de partid. Ca să in
tre în vorbă cu el, fata plă- 
nuiește să-i ceară înapoi poza 
pe care i-o dăduse pentru a 
fi pusă la gazeta de perete 
etc. Dar cu toate acestea, nu 
simți ce trăsături a căpătat, 
datorită acestor împrejurări, 
caracterul fetei. Maria (așa 
o chemă pe eroină) pare a fi 
descins de lîngă oglinda lui 
George Coșbuc. Scrisă cu ta
lent, dovedind un simț destul 
de fin al observației, schița

Mamaia 1962.
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INFOR
Vineri seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Bagdad, 
delegația guvernamentală a 
R. P. Romîne, condusă de Ni
colae Ionescu, adjunct al mi
nistrului industriei petrolului 
și chimiei, care a participă? la 
festivitățile organizate cu pri
lejul celei de-a 4-a aniversări 
a proclamării Republicii Irak.

★
Vineri seara Ia Ambasada 

Republicii Democrate Vietnam 
a avut loc o conferință de 
presă organizată cu prilejul 
aniversării a 8 ani de la sem
narea acordurilor de la Gene
va cu privire la Indochina. A 
luat cuvîntul Le Van Chat, 
însărcinatul 
terim al R.
București.

cu afaceri ad-in- 
D. Vietnam la

★
Vineri seara a sosit într-o 

vizită oficială în țara noastră, 
cu prilejul organizării la 
București a expoziției tehnice 
și științifice franceze, minis
trul industriei Franței, Michel 
Maurice Bokanowski. Oaspe-

— Știi, Szuszana, m-am gîn
dit că ar fi timpul să cer să 
fiu primită și eu în U.T.M.

— Te-ai gîndit bine, i-a 
răspuns prietena ei. Te reco
mand eu, am vechime...

Așa a ajuns Dan Maria în 
fața adunării generale a ute- 
miștilor din Uriu. Cînd și-a în
cheiat biografia nici n-a cu
tezat să ridice ochii spre ti
nerii din sală. S-a așezat, pe 
scaun și a așteptat.
Androș Szuszana... A luat cu
vîntul și Szasz Ioan, secreta
rul comitetului, și ‘
Ioan, și Hendrea Nicolae... Au 
mai vorbit și alții. Pentru 
primirea ei în U.T.M. s-a vo
tat în unanimitate.

De atunci au trecut vreo 
două săptămîni. Dan Maria, 
cea mai proaspătă utemistă 
din comuna Uriu, muncește 
cu multă însuflețire. Se nu
mără printre fruntași atît în 
muncile agricole 
tivitatea echipei 
cor a căminului 
cum Dan 
echipă la 
Echipa ei

Recepție 
cu prilejul 
sărbătorii
naționale 
a Belgiei

Vorbea

Andraș

cit și în ac- 
de teatru și 
cultural. A- 
e șefă deMaria

grădina de legume, 
e fruntașă.

C. STELIAN

p. 
a 

oferit vineri seara o recepție 
cu prilejul sărbătorii naționa
le a Belgiei.

Au luat parte Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, Ion Craiu ad
junct al ministrului finanțe
lor, Ion Cozma, președintele 
Sfatului popular al Capitalei, 
Gheorghe Pele, secretar gene
ral în Ministerul Afacerilor 
Externe, Mihai Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț, 
oameni de cultură, ziariști.

Au participat șefi ai unor 
mișuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Ministrul Belgiei în R. 
Romînă, Honore Cambier

Olga Szabo
campioana

La mai puțin de o săptămînă 
de la marea victorie a handbalis
telor R. P. Romîne, cucerită la 
campionatele mondiale de hand
bal în 7, mișcarea sportivă din 
țara noastră înscrie o nouă și 
strălucită izbîndă : titlul de 
campioană a lumii cucerit la 
Buenos Aires de tînăra și ta
lentata noastră 
Szabo !

Știrea primită 
lor a prilejuit 
nedescris în rîndurile 
sportivilor, ale iubitorilor de sport 
din patria noastră. In capitala 
Argentinei, Olga Szabo a reali
zat o performanță pe care și-a 
dorit-o de mulți ani (inițial la 
J.O. de la Melbourne, apoi la 
Roma, și la ultimele „mondiale” 
de la Torino), pe lingă care a 
trecut foarte aproape. Absentă 
întreg sezonul din arena inter
națională (din motive de boală), 
Olga Szabo n-a putut să-și vadă, 
în acest an, Ia lucru adversarele, 

marile concursuri de Ia

floretistă, Olga

pe calea unde- 
o bucurie de 

tuturor

(Agerpres)
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nu oferă totuși material pen
tru o discuție despre proble
me importante ale vieții. Des
pre ce să discuți? Spui —să
raca fată și treci mai departe.

Tot astfel, nu prea știm ce 
s-ar putea discuta despre 
schița lui Sorin Titel „Pante, 
ra neagră“ („Scrisul bănățean“ 
nr. 3, 1962). Oare din punctul 
de vedere al experienței uma
ne, ea adaugă ceva, să zicem, 
la nuvelele sportive ale lui 
Hemingway ? în „Gazeta lite
rară“ nr. 9, 1962, am citit re
portajul „Casa în care locu
iești“ de Mircea Tacciu. Su
biectul e pasionant: transfor
marea vieții atîtor oameni ca 
urmare a profundelor schim
bări în structura însăși a so
cietății noastre. Dar tratarea 
e săracă. Tot ce se spune e 
foarte adevărat: oamenii sînt 
îneîntați de apartamentele lor, 
se bucură, sînt primitori. Dar 
zău, asta o știm foarte bine 
fără ajutorul literaturii. Am 
vrea ca orice lucrare litera
ră, chiar o schiță, să exploreze 
terenuri necunoscute și să 
scoată la iveală ceva ce n-am 
aflat încă 
altor căi de 
ales să ne 
schimbările 
oamenilor. Din acest punct de 
vedere, mi s-a părut intere
santă o schiță foarte scurtă — 
„Acasă la dragoste“ de Ho- 
ria Pătrașcu — același nu
măr al „Luceafărului“). în 
aparență, în schiță nu se în
tîmplă mai nimic: o femeie 
își așteaptă bărbatul și — în 
treacăt — aflăm doar cum 
s-au cunoscut. Dar din cîteva 
amănunte suprinse cu acuita
te, ne dăm seama și simțim 
puternie că oamenii care se 
iubesc sînt oameni ai muncii, 
demni, pătrunși de conștiința 
răspunderii sociale. Indiferent, 
de gen, specie, modalitate, li
teraturii i se cere conținut, 
deci investigație în adîncime

prin intermediu] 
informații. Mai 
arate pregnant 
în mentalitatea

JL
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mondială

Varșovia ți Como (ultimul de 
mare tradiție în floreta femini
nă) s-au desfășurat fără ca Olga 
Szabo să le poată urmări nici 
măcar ca spectatoare. Apariția 
ei, anul acesta doar la un con
curs de verificare în compania 
cîtorva dintre cele mai bune 
trăgătoare ale R, P. Ungare n-a 
fost Buficient de edificatoare.

...Olga Szabo a plecat la Bue- 
nos Aires puțin dezorientată. Va 
putea oare să anuleze handi
capul de a fi lipsit de la toate 
confruntările preraondiale ?

La aeroport, în dimineața a- 
ceea însorită, ea ne-a răspuns 
astfel la urările noastre de 
succes.

— Va fi foarte greu, dar...
Lăsa, așadar, să se întrevadă 

marea ei performanță.
A intrat destul de timidă în 

concurs. A trecut magistral prin 
„sferturi”, apoi a venit pe locul 
II în semifinale.

Turneul final se anunța extra
ordinar de dificil : Olga Szabo 
avea ca adversare, 4 floretiste 
din U.R.S.S., Garohova, Prouț- 
kova, Zabelina și Rasvorova. A- 
poi două trăgătoare maghiare : 
Rejto și Juhasz, două adversare 
de temut, Ia fel ca și cea de a 
8-a finalistă, italianca Ragno.

...A început finala. Marea fi-

>
Ce bună-i înghețata I

Foto : SZABO TAMAȘ 
corespondent voluntar

la floreta!

stilul ei 
decisiv, 
la care 
rezista, 
asalturi

nală urmărită de mii de ochi. 
Olga s-a regăsit. Și-a dobîndit 
calmul care îi lipsise Ia început. 
A tras atent, studiindu-și cu pre
cizie matematică fiecare adver
sară. A atacat sigur, în 
caracteristic, necruțător, 
A demonstrat o tehnică 
adversarele n-au putut 
N-a pierdut decît două
— la Juhasz și Rejto. Poate prea 
sigură pe lamă, uneori insufi
cient de grijulie la riposta ad
versarelor ei. Dar a reușit să Ie 
învingă pe toate celelalte. Cinci 
victorii n-au fost însă suficiente 
pentru a termina pe locul I. 
Fiindcă tot atîtea victorii au 
numărat și alte două trăgătoare: 
Gorohova și Juhasz. Deci, pentru 
stabilirea celei mai bune, un 
examen de baraj. Ce se va în- 
tîmpla acum ? întrebarea stăruia 
apăsătoare în sală. Va trece Olga 
peste cele două rivale la titlul 
suprem ?

In baraj, Olga Szabo s-a do
vedit o sportivă cu o tenacitate 
superbă. A atacat tot timpul, n-a 
lăsat adversarelor ei, în nici un 
moment, posibilitatea de a pre
lua inițiativa. Și... a cîștigat.

Două victorii cu același scor 
categoric : 4-1 și deci... campioa
nă mondială.

...Olga Szabo nu șî-a mai pu
tut stăpîni emoția. Lacrimi mari 
îi șiroiau pe obraji. Lacrimi ale 
bucuriei pentru marea, suprema, 
superba victorie.

In clipele următoare este în
conjurată de fotoreporteri, de 
ziariști. Toți îi adresează una și 
aceeași întrebare :

— Cum vă simțiți după vic
torie ?

Ce se putea răspunde ?
— Ingăduiți-mi cîteva clipe 

de odihnă...
Apoi cu inima încă palpitîndă 

a început 
impresiile.
nante, poate unice. Cuvinte de 
laudă Ia adresa adversarelor ei* 
gîiiduri calde, exprimate în cu
vinte vibrante despre patrie, 
gînduri la adresa celor care 
i-au dat posibilitatea să trăiască 
această minunată zi a victoriei 
depline.

să-și împărtășească 
Proaspete, emoțio-

MÂȚII
tele este însoțit de Alb'ert 
Thabauth, consilier în Direcția 
afacerilor culturale din Minis. 
terul Afacerilor Externe și Al, 
Haff, membru al cabinetului 
ministrului.

La sosirea pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față mi
nistrul comerțului exterior, 
Gogu Rădulescu, precum șl 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Erau prezenți Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței 
în R. P. Romînă, membri ai 
legației, precum și Pierre Bo- 
nis, director în Comitetul per
manent francez pentru tîrguri 
și manifestări economice în 
străinătate.

★
La invitația Comitetului na

țional pentru apărarea păcii 
se află în vizită în țara noa
stră reprezentanți ai mișcării 
pentru pace din Grecia, care 
au participat la Congresul 
mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace de Ia Moscova, 
în frunte cu dl. Pericle Argy- 
ropoulos, fost ministru, vice
președinte al Comitetului 
elen pentru înțelegere balca
nică și al Comitetului elen 
pentru destindere internațio
nală și pace.

Oaspeții greci au vizitat Ca
pitala, instituții științifice și 
culturale, unități agricole sch 
cialiste, litoralul.

(Agerpres)
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La sfîrșit de săptămînă

și descoperiri de natură să 
ne ajute la definirea epocii 
noastre, a conștiinței socialiste 
și a valorilor socialismului.

Dacă e așa, atunci, ’în ciuda 
unor reușite parțiale, nu 
tem să 
potriva 
vestiri r . 
care a publicat-o recent 
nuș Neagu („O sută de nopți' 
— „Luceafărul“, nr. 14, 1962). 
Simpatia pentru un tînăr 
scriitor talentat ne obligă să-i' 
spunem pe șleau 
lucrare cu totul 
Atmosfera unui 
rean e înfățișată 
îneît pare să nu difere aproa
pe cu nimic de cea din „Eu- 
ropolis“ al lui Jean Bart. 
Aceeași ambianță cosmopolită 
(vapoare suedeze, engleze, ma
rinari care cumpără în port 
buldogi ca să organizeze 
„lupte“, aceiași piloți care sfi
dează îndatoririle profesiona
le și fac contrabandă cu bri
chete, același desfrîu ; 
rile în care clienții 
începînd de la ora zece 
un procuror curtează 
unui om bătrîn, cu stare și, 
pentru a-și face o plăcere, ofe
ră procurorului drept cadou 
un pistol; tineretul e dominat 
doar de preocupări meschine, 
ușuratice, birjarii sînt obiș- 
nuiți cu curse „nebune“, cu 
cheflii etc, etc). Cînd se pe
trec toate acestea ? Abia cînd 
unuia din personaje i se spu
ne „tovarășe", aflăm w sur
prindere că ne găsim într-o 
țară în care a. învins revolu
ția socialistă. Dar și în con
tinuare, doar faptul că într-o 
întreprindere un accident de 
muncă declanșează o anchetă 
serioasă ne mai amintește de 
acest „amănunt".

nu luăm atitudine 
unor schițe sau 

de genul aceleia

pu- 
îm- 
po- 
pe

Fă- rt

că a scris o 
atemporală, 

port dună- 
în așa fel

baru- 
sosesc 
seara ;

soția

Dacă ne întrebăm: ce a 
vrut să spună autorul prin 
povestirea sa ? — cu greu am 
putea răspunde într-un fel 
care să corespundă cerin
țelor formulate mai sus. în
tr-un port dunărean, un pro
curor, pe nume Radu Stelian, 
se îndrăgostește de o femeie 
tînără care are un soț bătrîn 
(cine e acesta nu ne dăm 
seama, aflăm doar că ocupă 
parterul unei vile situate în 
nordul orașului, că are un ca
binet mobilat cu fotolii de 
piele și, probabil, un venit 
destul de ridicat din moment 
ce soția sa, ingineră la o în
treprindere de prelucrare a 
lemnului. își tratează zilnic 
musafirii cu coniac și aperi
tive). Se pare că Maya Her- 
meziu (așa o cheamă pe eroi
nă) se căsătorise din interes 
și nici nu ascunde acest lu
cru în cercul prietenilor — 
după cum reiese din aluziile 
străvezii ale unei prietene — 
o dactilografă ce se ocupă, 
fără ocolișuri de o anume „vî- 
nătoare de bărbați". Radu 
Sterian se mai întîlnise o 
dată cu Maya cînd ea s-a lă
sat sărutată și i-a spus că-1 
iubește, însă acum inginera îl 
preferă 
prietenul 
se spune 
pre care 
iește în același apartament cu 
Radu, dar nu aflăm nimic cu 
privire la alte ocupații ale 
sale: unde muncește ? ce 
face ? Amărît de „trădarea" 
iubitei. Radu este sesizat că 
în întreprinderea în care ea 
lucrează ca ingineră s-a pro
dus un accident de muncă 
mortal. Comisia prezidată de 
Maya caută să acopere pe 
unul Aron cu care Maya fu
sese prietenă. Radu resțabi-

vizibil pe George, 
lui Radu, căruia i 

și „Consulul“ și des- 
aflăm doar că locu-

Iește adevărul, dar nu o trage 
la răspundere și pe Maya ci 
se mulțumește să-i spună în 
față că minte cum mințise și 
atunci cînd i-a spus că-1 iu
bește. întîmplările nu strică 
însă prietenia între cei trei, 
ci se regăsesc bînd vermut pe 
terasa barului „Porumbelul de 
aur“. Radu îi contemplă pe 
cei doi îndrăgostiți și filozo
fează posac : „O sută de nopți 
mincinoase... vor trăi o noapte 
sau o sută de nopți și se vor 
găsi la urmă străini".

Judecind după această din 
urmă concluzie formulată a- 
foristic, prin povestirea pe 
care noi am invocat-o, auto
rul ia atitudine critică față 
de comportările ușuratice în 
dragoste. Dar într-un mod care 
nu aduce în discuție nici un 
element nou în comparație cu 
literatura realismului critic. 
Dacă am fi obligați să apre
ciem realitatea contemporană, 
numai după povestirea citată 
a Iui Fănuș Neagu, am fi obli
gați să credem că și azi, în 
Republica Populară Romînă, 
manifestărilor de imoralitate li 
se opun doar atitudinile ab- 
stract-umanitare și nicide
cum o uriașă forță socială, 
morală și ideologică socialistă, 
acțiunea educativă a partidu
lui. Tocmai datorită ofensivei 
socialismului problema morală 
se pune azi în societatea noa
stră într-un fel cu totul nou. 
Despre această moralitate nu 
aflăm nimic. De ce să ne 
mire atunci că și stilistica po
vestirii „O sută 
pare desuetă, 
Scrisă cu talent, povestirea 
reușește să-1 intereseze pe 
cititor în măsura în care la 
un moment dat promite că va 
dezbate cu curaj anumite la
cune ale relațiilor între oa
meni în epoca noastră. Dar 
pînă la urmă dezamăgește ; 
drama se consumă undeva în 
culise, familia muncitorului

de nopți“ 
anacronică.

accidentat își deplînge susți
nătorul, iar cei trei tineri beau 
în continuare vermut ca și 
cum nimic nu s-ar fi întîm
plat. în fața acestui final nu 
poți să-ți alungi senzația că 
autorul adoptă față de pro
blemele luptei pentru o mo
rală socialistă, o atitudine 
sceptică și chiar fatalistă : ca
zuri ca acestea s-au mai în
tîmplat, se întîmplă și se vor 
întîmpla... N-are ce face 1 Ba 
da 1 —. răspundem noi, toc
mai în asta constă trăsătura 
esențială, noutatea epocii 
noastre; forța ei socială, 
principala luptă și cu re
zultate din ce în ce mai vizi
bile, împotriva moravurilor 
după care se pare că se con
duc în viață trei eroi ai po
vestirii lui Fănuș Neagu. Ig
norarea acestei forțe și subli
nierea fatalității minciunii în 
dragoste definește ultima po
vestire a lui Fănuș Neagu nu 
ca o armă de luptă pentru 
triumful construcției socialiste 
ci ca o producție literară de
rutantă. Regrete amare că lu
mea e prost alcătuită caracte. 
rizează o anume literatură 
progresistă în trecut. Azi li
teraturii i se cere reliefarea 
acelor forțe care — cu rezul
tate crescînde — transformă 
I-umea. între altele, printr-o 
amplă luptă împotriva menta
lității ai cărei 
eroii povestirii 
Neagu. Oricare 
mele specifice 
operative ale prozei 
să militeze pentru 
este nou și înaintat 
să se afle în prima 
luptei pentru socialism, pen
tru relațiile socialiste între 
oameni. Speciile „operative“ 
dispun din acest punct de ve
dere de posibilități foarte 
mari,

(Urmare din pag. IJ 
știau să cînte, să recite poe
zii. După un timp, activitatea 
in cor începu să lîncezească. 
Pasămite artiștii amatori ,își 
plecaseră atît de mult urechea 
la laude, incit ajunseseră să se 
culce pe laurii succeselor. Cam 
așa stăteau lucrurile pe la 
începutul verii. Dar iată că în
tr-o bună zi organizația 
U.T.M. pe brigadă (secretar 
Elena Grigoriu) a discutat a- 
ceastă problemă în cadrul u- 
nei adunări generale la care 
a fost invitat și directorul șco
lii de 4 ani. Tinerii s-au an
gajat* atunci să participe în 
număr cit mai mare la activi
tatea artistică și în zilele care 
au urmat dovediră că știu să-și 
respecte cuvîntul dat.

Repetițiile cu piesa „Un iaz 
și o poveste cu haz“, începură 
chiar de a doua zi. Curînd se 
puse pe treabă și echipa de 
dansuri. Mai greu a fost cu 
brigada artistică de agitație. 
Întocmirea textului, mai eu 
seamă, le dădea tinerilor mul
tă bătaie de cap. Cineva însă 
află că utemistul Nicolae Lăs- 
cărache scrie în taină cîntece. 
Fetele îl iscodiră și nu-i dă
dură pace pînă nu le arătă și 
lor cîteva. Versul lui era sprin
țar și spunea limpede ce avea 
de spus. Așa își găsi textul... 
autorul! Iar acum, după mul
te zile de pregătire, formațiile 
artistice ale brigăzii de la Spi- 
neni se prezentau, în fața oa

menilor, Și trebuie spus că fci 
reușita programului din acea
stă duminică, alături de ute- 
miști, o contribuție însemnată 
au adus-o și tinerii care se 
pregătesc să intre în rîndurile 
organizației U.T.M., Maria 
Răuță, Elena Mocanu de pildă.

Tinerii artiști amatori se gin- 
diră din vreme la toate. Pe ei 
nu-i interesa numai felul cum 
aveați să se descurce pe sce
nă, de-a lungul programului, 
ci și condițiile în care oame
nii aveau să-i asculte și să-i 
vadă. Ei se gîndiră, de pildă, 
și la locul unde urma să fie 
dat programul. în asemenea 
împrejurări era folosită de o- 
bicei una din sălile școlii de 
4 ani. Ziua era însă frumoasă 
și puteai să-ți dai seama că 
spectatorii s-ar fi simțit mult 
mai bine afară, în aer liber. 
Curtea școlii era destul de lar
gă iar copacii din preajmă 
pogorau o umbră plăcută, o- 
dihnitoare. Scena fu „adusă“ 
deci acolo și curtea se umplu 
repede de colectiviști. Aproa
pe tot satul urmări astfel pro
gramul dat de brigada artis
tică de agitație, de echipa de 
dansuri, de soliștii, recitatorii 
și formația de teatru de la bri
gada nr. 5.

Și artiștii amatori, și spor
tivii, dar mai ales spectatorii 
au fost pe deplin mulțumiți 
de felul cum au petrecut a- 
ceasta zi de odihnă. Cum spu
nea cineva, a fost „o zi plină“.

prizonieri sînt 
lui Fănuș 

ar fi proble- 
ale speciilor 

li se cere 
ceea ce 

în viață, 
linie a
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PESTE O SÀPTÀMÎNÀ

FESTIVALUL !

deApropierea festivității 
deschidere a marii întîlniri a 
tineretului lumii — cel de al 
8-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților — se 
face simțită în toate colecti
vele de muncă și învățătură 
din Uniunea Sovietică. Cei 
700 de delegați ai tineretului 
sovietic, recrutați din rîndu- 
rile muncitorilor, țăranilor, 
tinerilor artiști, oameni de 
știință și sportivi, trăiesc in 
prezent clipeie ultimelor pre
gătiri înaintea plecării spre 
capitala Finlandei. Ei sînt în
soțiți de gîndurile de pace și 
prietenie ale milioanelor de 
tineri sovietici care, în cinstea 
acestui eveniment, au organi
zat numeroase manifestări.

Membrii delegației Uniunii 
Sovietice vor lua parte activă 
Ia intilnirile și convorbirile 
ia problemele apărării păcii, 
dezarmării, coexistenței paș
nice și independenței naționa
le ce urmează să aibă loc in 
zilele Festivalului. Ei vor 
participa, de asemenea, Ia lu
crările comisiilor pe proble
mele tineretului muncitoresc 
și sătesc, iar grupul studenți
lor la seminarul pe probleme
le colonialismului și țărilor 
slab dezvoltate.

Piotr Reșetov, președintele 
Comitetului organizațiilor so
vietice de tineret a subliniat 
în cadrul unei convorbiri cu 
reprezentanți ai presei că 
Festivalul de la Helsinki este 
considerat în Uniunea Sovie
tică drept „un mijloc bun dc 
colaborare a tineretului în 
numele păcii și înțelegerii în
tre popoare“. Tineretul sovie
tic — a declarat Reșetov — 
salută organizarea celui de al 
8.1ea Festival, care este des
chis tuturor acelora ce doresc 
să participe la el, indiferent 
de convingerile lor. Ideile pă
cii, înțelegerii și prieteniei în
tre popoare, în care este edu
cat tineretul sovietic, au fost 
demonstrate cu claritate la 
Forumul mondial a! tineretu
lui care s-a desfășurat la Mos
cova în vara anului trecut. Nu 
există nici o îndoială că ele 
vor fi scoase încă o dată în e- 
vidență și cu prilejul apropi
atei întîlniri a tineretului lu
mii de la Helsinki”.

Pe întreg teritoriul Uniunii 
Sovietice au avut loc manife. 
stări în cinstea Festivalului. 
Au fost organizate concursuri 
ale tinerilor violoniști, pia
niști, cintăreți vocali — cei 
mai buni dintre ei fiind incluși 
în delegația sovietică. Aceste 
concursuri care, în primele 
faze, s-au desfășurat aproape 
în 'toate marile întreprinderi

tului vor fi de asemenea pre- 
zenți Ia startul întrecerilor 
sportive ale Festivalului. Prin
tre ei se află recordmanul lu
mii la proba de săritură în 
înălțime, Valeri Brumei, cam
pioana mondială de gimnasti
că Larisa Latînina și cunoscu
tul fondist Piotr Bolotnikov. 
La turneul de fotbal urmează 
să ia parte una dintre cele

Pregătirile

Drept „eroi principali” ai fil
mului au fost aleși studenți 
din diferite țări ale lumii. Fil
mul care a fost realizat de re
gizorii Renata și Iuri Grigo. 
riev, și are drept autor al sce
nariului pe Arno Rheinfrank 
(R.F. Germană) va fi prezen
tat Ia Festivalul de Ia Hel
sinki.

Actualmente, sute de mii de 
tineri participă la serile con
sacrate apropiatei întîlniri a 
tineretului din toate continen
tele lumii care sînt organizate 
în orașele și satele Uniunii So
vietice.

in regiunea
Murmansh

R. P. Polonă: Aspect al Șantierului Naval din Gdansk.,
Foto : C.A.F.

N. s. Hrușciov

MURMANSK 20 (Agerpres). 
— în cadrul unei călătorii în
treprinse prin regiunea Mur- 
mansk, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., s-a interesat 
îndeaproape de situația în u- 
nitățile de prelucrare a peș
telui.

După ce a vizitat nava de 
pescuit „Kotlas“, baza pluti
toare „Pecenga“, nava de re
parații „Steregușcii“ și combi
natul de pește din Murmansk, 
șeful guvernului sovietic a 
participat la 18 iulie la o con
sfătuire a lucrătorilor din in
dustria peștelui din regiunea 
Murmansk.

în cadrul consfătuirii, N. S. 
Hrușciov a rostit o cuvîntare. 
La' 20 iulie N. S. Hrușciov a 
vizitat una din bazele pentru 
submarine ale flotei nordice. 
El a examinat submarinele, 
purtătoare de rachete și avînd 
instalații energetice atomice, 
s-a interesat de condițiile de 
trai și de învățătură ale mari
narilor.

■9-

și

tineretului sovietic
instituții sovietice s-au bu

curat de un uriaș succes. La 
ele, pe lîngă artiștii amatori, 
au participat și colective ar
tistice profesioniste, ca 
pildă, corurile populare din 
Ural și Voljsk. Cunoscutul om 
de teatru Iosif Tumanov a 
fost desemnat regizor princi
pal al formațiilor artistice ale 
Uniunii Sovietice.

Numeroși maeștri ai spor-

de

mai bune echipe sovietice 
care activează în campionatul 
categoriei A, Spartak Mosco
va. Cu mult interes este aștep
tat cîntecul închinat Festiva
lului, scris de compozitorul 
Vano Muradeli și poetul Lev 
Oșanin.

La studioul de filme artis
tice „Gorki” din Moscova s-a 
încheiat turnarea unui film 
consacrat tineretului.

DELEGAȚII

LAOSULUI
A. A. Gromîko

M « 1
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Succesele economiei sovietice
pe primul semestru al anului curent

le de ■ statistică se spune : în se
mestrul care a trecut populația a 
primit din fondurile sociale de 
consum pentru învățămîntul pu
blic, asistența medicală, asigurările 
sociale, plata concediilor, precum 
și sub formă de alte plăți și în
lesniri, 14 miliarde de ruble, adi
că aproape cu 1 miliard de 
ble mai mult decît în primul 
mestru 1961.

In comparația cu perioada 
respunzătoare a anului trecut 
culația mărfurilor a crescut

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : Direcția Centrală 
de Statistică de pe lîngă 
liul de Miniștri al U.R.S.S. 
publicității comunicatul cu 
la rezultatele îndeplinirii 
lui de stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pe 
primul semestru al anului 1962.

Industria sovietică, se spune în 
comunicat, a îndeplinit planul pe 
primul semestru al anului 1962 
în proporție de 103 la sută. In 
comparație cu primul semestru al 
anului 1961, producția industrială 
a sporii cu aproape 10 la sută. 
Productivitatea muncii în indu
strie a crescut cu 6 Ia sută.

Planul însămînjărilor de primă
vară a fost îndeplinit în Uniunea 
Sovielică în proporție de 103 la 
sută. Șeptelul de vite cornute 
mari din colhozuri și sovhozuri a 
crescut în decurs de un 
9 la sută.

In primul semestru al 
1962 în U.R.S.S. s-au 
27,1 milioane tone de fontă, 37,6 
milioane tone de oțel, 29,1 mi
lioane tone de laminate, 89,3 
milioane tone de petrol, 180 
miliarde kWh energie electrică.

S-A pus la punct producția a 
circa 300 tipuri noi foarte impor
tante de mașini, aparate și uti
laje.

A continuat consolidarea bazei 
tehnice materială a colhbzurilor. 
In primele șase luni ale anului 
1962 au fost furnizate agriculturii 
171 000 tractoare (în tractoare 
convenționale de cîte 15 C.P.), 
38 000 de combine cerealiere, 
26 000 instalații de muls.

Pe seama investițiilor de stat 
au fost puse în valoare cu 25 la 
sută mai multe fonduri fixe noi 
decît în primul semestru al anu
lui trecut.

în comunicatul Direcției centra-

a sosit la Geneva semestru volumul 
comerciale externe

Consi- 
a dat 
privire 
pianuDiferite organizații de ti

neret din Laos, unite în 
cadrul Federației Națio

nale a tineretului din Laos, 
vor participa la Festivalul de 
la Helsinki. Printre acestea 
se află organizațiile : Tinere
tul progresist, pentru pace și 
neutralitate ; secția de tine
ret a partidului Lao Peng 
Kang ; secția de tineret a 
partidului Neo Lao Haksat 
și Uniunea foștilor studenți 
laoțieni de peste hotare.

Delegația laoțiană la Festi
val va fi condusă de genera
lul Kong Le, comandantul su
prem al forțelor armate ale 
țării și președintele Federa
ției naționale a tineretului 
din Laos.

TINERETULUI

ALGERIAN

studenților cu

Delegația care va

PARTICIPAREA

Evenimentele
din Peru

A- 
că

Uniunea generală a stu
denților musulmani din 
Algeria a anunțat că 

delegația tineretului algerian 
vă lua parte Ia seminariile 
organizate de Comisia inter
națională a 
prilejul celui de al VlII-lea 
Festival. ~ ‘ "
pleca la Helsinki cuprinde co
rul tinerilor munctiori din 
Alger, cintăreți algerieni, o 
trupă de teatru și un ansam
blu de marionete. Delegația 
va prezenta, de asemenea, o 
expoziție de fotografii și pic
turi.

GENEVA 20 (Agerpres) — 
TASS transmite : La 20 iulie 
a sosit la Geneva A. A. Gro. 
mîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., pentru a 
participa la ședința de în
chidere a Conferinței interna
ționale pentru reglementarea 
problemei laoțiene și 
semnarea acordului 
țional realizat de ea.

La aerodorom el a 
printre altele :

Se poate spune că conferin
ța pentru Laos a desfășurat 
o activitatea folositoare. Acor
dul realizat la conferință pre
vede dezvoltarea Laosului ca 
un stat unit, independent și 
neutru. Această hotărîre este 
justă și corespunde interese
lor păcii în Asia de sud-est, și 
nu numai în această regiune, 
precum și intereselor naționa
le ale poporului laoțian.

înțelegerea realizată la con
ferința de la Geneva în ce 
privește aspectul internațional 
al problemei laoțiene este im
portantă nu numai 
LaoS și pentru cauza menți
nerii păcii în Asia 
est. Această înțelegere 
însemnătate și dintr-un 
motiv și anume: exemplul 
Laosului și acordul realizat 
arată că dacă la statele inte
resate există dorința de a se 
ajunge la o înțelegere în pro
blemele care dezbină aceste 
state, atunci se poate ajunge 
la o înțelegere.

pentru 
intérna-

declarat

pentru

de sud
are 
alt

an cu

anului 
produs

GRECIA: Puternice manifestări împotriva

proiectului de lege antidemocratic
ATENA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : In diminea
ța zilei de 19 iulie cetățenii 
Atenei au văzut pe Acropole, 
exact în locul de unde în 
anul 1941 Manolis Glezos rup
sese zvastica hitleristă steagul 
Greciei purtînd cifra 114. A- 
ceastă cifră reprezintă para
graful din Constituția Greciei 
care îi cheamă pe cetățeni să

lupte pentru apărarea libertă
ților constituționale. Timp de 
citeva. ore steagul a fluturat 
în văzul poporului ca o che
mare la luptă împotriva peri
colului fascismului.

Aceasta a fost una din nu
meroasele manifestări ale oa
menilor muncii greci față de 
noua ofensivă a reacțiunii îm
potriva drepturilor poporului. 
După cum se știe, recent co
misia parlamentară- a aprobat 
cu ajutorul majorității de vo
turi guvernamentale un pro
iect de lege care urmărește să 
împiedice activitatea socială și 
politică a cetățenilor.

Polițiștii au smuls 
de pe Acropole. Dar 
eași noapte, persoane
scute au arborat același steag, 
cu cifra 114, deasupra clădirii 
universității, chiar în centrul 
orașului. In noaptea spre 19

steagul 
în ace- 
necu.no-

re- 
se-

co- 
cir- 

în

prețuri comparabile cu 7,7 la 
sută.

In primul 
schimburilor 
ale Uniunii Sovietice a crescut cu
13 la sută și a atins 5,3 miliarde 
de ruble.

Populajia U.R.S.S. a sporit în 
primul semestru cu 1 720 000 de 
locuitori și a totalizat la data de 
1 iulie a.c. potrivit unor date 
provizorii, 221 465 000 locuitori 
(populajia urbană ette de peste 
113 milioane locuitori).

La Moscova :

ȘEDINȚĂ
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

între 16 și 18 iulie la Mos
cova a avut loc ședința ordi
nară a comisiei permanente 
pentru problemele economice 
a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La ședință au participat de
legațiile țărilor membre în 
C.A.E.R.: Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, Polonia, Romînia, 
Ungaria, U.R.S.S.

c. E
Comisia a discutat sarcinile 

activității sale viitoare care 
decurg din hotărîrile celei 
de-a 16-a sesiuni extraordi
nare a C.A.E.R., a examinat 
o serie de probleme conform 
planului activității sale și a 
adoptat hotărîri corespunză
toare.

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

S, U. A. în pragul
depresiunii economice

Recunoașterile presei americane

La Comitetul organizațiilor de tineret din U.R.S.S. se desfășoară intense pregătiri. In fotografia de 
sus, G. Sfrahova și E. Taregovo dțeva pregătind corespondenta care va fi trimisă în diferite 

țări ale lumii.
R. S. Cehoslovacă : Orchestra unei fabrici din Praga care va participa la Festival în timpul unei 

repetiții. (Fotografia de jos)

PE SCURT
NEW YORK 20 (Agerpres). 

— TASS transmite : Comisia 
pentru energia atomică a a- 
nunțat că în noaptea de 23 
spre 24 iulie (ora Haway) 
S.U.A. vor efectua deasupra 
insulei Johnston din Oceanul 
Pacific a doua . explozie nu
cleară la mare înălțime.

DJAKARTA. — Răspunzînd 
invitației președintelui Su
karno, Ia 20 iulie A. I. Miko- 
ian, prim-vîcepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a sosit la Djakarta 
într-o vizită de bunăvoință.

Pe aeroport înaltul oaspete 
sovietic a fost întîmpinat de 
Djuanda, ministru-prim al In
doneziei, de membri ai guver
nului, reprezentanți diploma
tici acreditați Ia Djakarta. In 
cinstea oaspetelui a fost alini-

ată o gardă de onoare și s au 
tras salve de tun.

A. I. Mikoian și Djuanda au 
rostit cuvîntări.

NEW YORK. — Comitetul 
Special al O.N.U. al celor 17 
state pentru traducerea în 
viață a Declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, 
adoptată la cea de-a XV-a se-, 
siune a Adunării Generale din 
inițiativa Uniunii Sovietice, a 
primit o petiție și un memo
randum din partea primului 
ministru al Guyanei britanice, 
Chcddi Jagan. In aceste docu
mente se cere Organizației 
Națiunilor Unite să intervină 
imediat și să ia măsuri pentru 
ca guvernul englez să indice 
în cele din urmă data con
cretă a acordării independen
ței Guyanei britanice în de
cursul acestui an. La ședința 
din 19 iulie Comitetul celor

17 a hotărît să-1 asculte pe 
primul ministru al Guyanei 
britanice și să-i trimită o te
legramă în care să fie invitat 
să sosească la New York.

BERLIN. — După cum a- 
nunță agenția ADN, la 19 iu
lie în Berlinul occidental au 
început manevre militare ale 
trupelor americane. La ele 
parțicipă grupul niilitar ame
rican staționat în Berlinul oc. 
cidental, cu un efectiv de 
1 500 de oameni.

HAVANA. — In Cuba a 
fost zdrobită complet una 
lin cele mai mari grupări 

contrarevoluționare „Mișcarea 
insurecțională pentru relua
rea revoluției“. Ea a fost crea
tă la sfîrșitul anului 1959 de 
Manuel Artime și un grup al 
simpatizanților săi care au 
participat ia agresiunea impe
rialistă de la Playa Giron în 
aprilie anul trecut.

LIMA 20 (Agerpres). —■ 
genția France Presse anunță 
în noaptea de 19 spre 20 iulie 
în centrul capitalei peruviene a 
avut Ioc o nouă demonstrație de 
protest împotriva preluării pu
terii de către militari, Partici- 
panții la demonstrație scandau : 
„Libertate”, „Jos dictatura”.

Poliția a intervenit pentru a 
împrăștia demonstrația, uzînd de 
grenade cu gaze lacrimogene.

Potrivit aceleiași agenții, Ia 19 
iulie, federația studenților de la 
Universitatea „San Marcos” din 
Lima a hotărît să declare o gre
vă de 72 de ore tot în semn de 
protest împotriva loviturii de 
stat militare care a adus la 
putere în Peru junta militară 
în frunte cu Ricardo Perez Go- 
doy.

In comunicatul dat publici
tății cu prilejul declarării gre- • 
vei se arată că federația se 
pronunță atît împotriva actualu
lui guvern, cît și împotriva ce
lui care l-a precedat.

Totodată, după cum relatea
ză agenția Associated Press, „un 
mare pericol amenință junta din 
partea puternicei Confederații a 
oamenilor muncii, ai cărei con
ducători pregătesc o grevă ge
nerală”. Agenția menționează că 
această confederație cuprinde 
75 la sută din totalul muncito
rilor.

Pe 
tară 
riți .

Incepînd de la 19 iulie, junta 
militară a înlocuit prefecții, 
subprefecții și guvernatorii pro
vinciilor și districtelor din Peru.

iulie pe colina Turkovuno care 
domină orașul a strălucit ci
fra 114, alcătuită din flăcări 
aprinse de tineri greci necu- 
noscuți. In același timp, in 
centrul orașului au fost difu
zate mii de manifeste împo
triva proiectului de lege iar 
pe zidurile a numeroase clă
diri au apărut inscripțiile „Jos 
proiectul de lege hitlerist“.

In ultimele zile în Atena și 
Salonic au avut loc noi mitin
guri și demonstrații antifas
ciste.

Ziarele din 20 iulie arată că 
cei care au arborat steagul pe 
Acropole au trebuit să facă 
față unor riscuri serioase. Ei 
s-au ridicat pe Acropole, 
cunzîndu-se de poliție, 
aceeași intrare subterană 
unde în anul 1941 s-a 
curat Glezos împreună 
tovarăș.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
Depresiunea economică în 
S.U.A. este iminentă. Despre 
aceasta scrie din ce în ce mai 
des presa americană. Comen
tatori economici de frunte a- 
rată că „înviorarea activității 
economice, care s-a înregistrat 
acum mai puțin de un an și 
jumătate, s-a sfîrșit“. Această 
părere este confirmată și de 
statistica guvernamentală. Po
trivit datelor oficiului federal 
de rezerve, în luna iunie a 
continuat să se reducă pro
ducția de fier și oțel.

Presa burgheză americană 
nu pune la îndoială faptul că 
în economia țării au apărut 
simptome de criză. Ea discută 
numai data cînd se va pro
duce o nouă depresiune eco. 
nomică.

Cunoscutul ziarist american 
Walter Lippmann scrie în 
„New York Herald Tribune" 
că în urma crizei de la bursa 
din New York, de la sfîrșitul 
lunii mai, a avut loc o schim
bare considerabilă și rapidă

a punctului de vedere al spe
cialiștilor și cercurilor compe
tente. „Optimismul neînteme
iat s-a evaporat la citeva 
zile“. După cum arată Lipp
mann, Statele Unite se află 
„în pragul“ depresiunii econo
mice.

Potrivit calculelor ziarului 
„United States News and 
World Report", număi-ul șo
merilor, care reprezintă acum 
5,4 la sută din întreaga forță 
de muncă, ținîndu-se seama 
de fluctuațiile sezoniere, va 
crește probabil pînă la 5,9 la 
sută în cel de-al treilea tri
mestru al anului curent, pînă 
la 6,5 Ia sută — în trimestrul 
patru și pînă la 6,8 la sută 
— peste un an.

Bazîndu-se pe diferite date, 
ziarul „Journal of Comerce“ 
subliniază că „viitoarea de
presiune a activității economi
ce, care, după părerea multora 
s-ar putea să fi început deja, 
pbate fi mai gravă decît toate 
depresiunile de pînă acum“.

A

unității• •
LEOPOLDVILLE 20,(Agerpres).— 

Situația din. Congo a devenit din 
nou explozivă. Provocarea orga
nizată marți de secesioniștii ka- 
fanghezi împotriva forțelor O.N.U. 
a readus în actualitate cu deose
bită vigoare necesitatea întreprin
derii unor acțiuni hotărîte pentru 
restabilirea unității Congoului. 
După cum se știe, forțele O.N.U. 
din această țară au mandatul ne
cesar în această privință. Cu toate 
acestea, Departamentul de Sfat 
al S.U.A. s-a grăbit joi să împie
dice orice acțiune hoiărîtă a for
țelor O.N.U. împotriva secesio- 
mștilor. Purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat a decla
rat că S.U.A. doresc să se exclu- 

folosirii forței 
Con-

Condolili

de altă parte, junta mili- 
continuă să aresteze dife- 
politicieni.

dă posibilitatea 
pentru restabilirea unității 
goului.

In prezent se află la Bruxelles 
Mennen , Williams, secretar de stat 
adjunct al S.U.A. pentru proble
mele africane, cu scopul de a 
coordona politica celor două țări 
în problema congoleză. Ziarul 
„New York Times" relevă că gu
vernul belgian sprijină poziția 
S.U.A, în această problemă, ceea

as- 
prin 

pe 
sire-

cu un

ce constituie, fără îndoială, 
lemenf semnificativ.

Este simptomatic că un 
for de cuvint al O.N.U. s-a stră
duit joi să dezmintă că forțele 
O.N.U. din Congo ar avea inten
ția de a folosi forța împotriva se- 
cesioniștilor katanghezi. Pe de altă 
parte, șeful operațiunilor O.N.U. 
în Congo, Robert Gardiner, a ple
cat de urgență în Katanga și a 
avut mai multe întîlniri cu 
Chombe. Ca urmare, blindatele 
forțelor O.N.U. au fost retrase din 
Elisabethvi lle.

un e-

purtă-

DUPÀ DEMISIA
GUVERNULUI IRANIAN

TEHERAN 20 (Agerpres). — 
După ce a fost numit în funcția 
de prim-ministru, Assadolla Alam 
a început consultările în vederea 
formării noului cabinet, 
relatărilor presei, Alam a declarat 
că viitorul guvern va fi 
din colaboratorii săi din partidul 
„Mardom“ (partidul popular socia
list), precum și din unii miniștri 
ai fostului cabinet Amini. După 
cum anunță ziarul „Keihan“, pro
gramul guvernului Alam va fi al
cătuit în conformitate cu progra
mul partidului „Mardom“, care 
s-a pronunțat pentru ținerea ale
gerilor parlamentare și înfăptuirea 
reformei, agrare în țară.

Amini a 
clarăție în 
guvernului,

Succese ale partizanilor
HOLLANDIA. — Noi 

unități de partizani in. 
doneziehi au debar. 
cat în Irianui de Vest 
în regiunea localități
lor Sansapor și Mega. 
Comandamentul trupe
lor coloniale olande-

ze din Irianui de Vest 
a anunțat că comuni, 
cațiile prin radio cu 
Sausapor 
trerupte.

Lupte 
continuă 
Merâuke.

au fost în.

înverșunafe
în localitatea 

Autoritățile
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Potrivit

alcătuit

făcut la 18 iulie o de- 
legătură cu demisia 
motivînd hotărîrea sa

olandeze au decretat 
starea excepțională în 
acest oraș. Ele au re
cunoscut că partizanii 
indonezieni sînt spri
jiniți de populația lo
cală.

prin greutățile financiare 
se zbate Iranul și prin 
financiar insuficient din 
S.U.A.

După cum se știe, în 
luni cît s-a aflat la putere Amini 
nu s-a îmbunătățit nici situația 
politică și nici cea economică a 
țării, iar reformele promise de el 
au rămas în suspensie.

Aparatul de stat a fost cuprins 
de corupție, ceea ce este atestat, 
de pildă, prin recentul comunicat 
al Ministerului Justiției cu privire 
la descoperirea unei escrocherii 
de mari proporții la Direcția căi
lor ferate de sfat din Iran. Zdrun
cinată de cheltuielile militare 
insuportabile, economia țării este 
in pragul unei catastrofe. După 
cum a recunoscut însuși Amini, 
Iranul trebuie să achite în acest 
an 76 milioane de dolari, repre- 
zenlînd împrumuturi mai vechi. 
Guvernul nu a fost în stare să în
tocmească și să echilibreze bugetul 
de stat în actualul exercițiu fi
nanciar. La sate situația se înrău
tățește, crește mizeria maselor. 
Politica represiunilor și de violare 
a constituției, refuzul de a fixa 
alegerile pentru parlamentul care 
a fost dizolvat acum mai mult de 
un an, fac să crească nemulțu
mirea, provoacă proteste perma
nente ale opiniei publice ira
niene.

în care 
ajutorul 

partea

cele 14


