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Secerișul — o acțiune 
de ore, de zile. In acest 
caz, „graba nu strică 
treaba", ci dimpotrivă. 
Așa gîndesc în aceste 
ziie oamenii muncii de 
pe ogoare, după ce s-au 
pregătit îndelung și mi
nuțios pentru aceste cî- 
teva zile de efort, în 
care grîul copt pe cîmp 
va fi strîns și depozitat 
în hambare.

Un redactor șl un fo
toreporter al ziarului 
nostru au plecat ieri în 
regiunea București, co
respondenții regionali ai 
ziarului nostru au fost 
și ei, de asemenea, ieri» 
pe ogoare, și au trans
mis la redacție relatări 
despre începerea campa
niei de recoltare a pă- 
ioaselor.
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Aurit de grînele fără 
sfîrșit, Bărăganul are în zilele 
de la începutul secerișului cea 
mai festivă și mai impresio
nantă înfățișare.

De la București la Alexan
dria, raionul spre care ne-am 
îndreptat ieri dimineață, șo
seaua este un lung coridor 
printre lanuri de griu pîrguite.

Primul popas l-am făcut la 
gospodăria agricolă colectivă 
„Gh. Doja“ din comuna Bu
zescu.

Lanurile de griu, de secară 
și orz încep de la marginea 
satului, dar este încă mult de 
mers pînă acolo unde a înce
put secerișul și unde s-a adunat a- 
cum parcă tot satul. Se seceră un 
lan uriaș de griu, cu pologitoarele. 
Grîul este aici copt neuniform și co
lectiviștii au socotit că lucrul cel mai 
bun este să se apuce să-l recolteze 
în două faze, pentru că în felul a- 
cesta sînt evitate eventualele pier
deri prin supracoacere.

De aceea, în vreme ce combinele 
recoltează ultimele hectare de orz, 
aici, într-unul dintre lanurile de 
grîu. au intrat de dimineață zeci de 
„pol'ogarițe", care merg prin lan și 
seceră de zor, învîrtindu-și prin aer 

~! lemn. Grîul cade în pale 
mari pe miriște...

Este multă lume aici și, cum e și 
normal, președintele gospodăriei nu 
poate lipsi.

Pînă la ora aceea a dimineții de 
ieri se recoltaseră 48 de hectare de 
griu, dar abia începea o zi în care 
avea să se lucreze din plin...

Impresia de bună organizare și si
guranță este confirmată de citeva 
precizări pe care ni le face preșe
dintele gospodăriei, tovarășul Tir- 
colea Dumitru.

„Avem de strîns 1045 de hectare 
cu grîu și 72 de hectare de orz. Or
zul îl isprăvim astăzi, mîine. La 
grîu ne-a rămas greul. Dar ne-arn 
chibzuit bine totul. In funcție de 
soiurile semănate — avem patru so
iuri de înaltă productivitate cu, du* 
rate de vegetație diferite — am cal
culat zilele în care vom putea în
cepe secerișul la fiecare dintre ele. 
In nouă zile trebuie să terminăm.

Am calculat viteza zilnică la 100 
de hectare pentru fiecare brigadă.

Avem 1 600 de saci, suficienți 
pentru nevoile noastre, sfoară, 
transportul e pe deplin asigurat. În
dată după recoltat vom elibera te
renul pentru arături.

Grîul care trebuie predat statului 
prin obligațiile contractuale va ple
ca la bază direct de pe cîmp, iar 
pentru grîul pe care-l va păstra gos
podăria colectivă pentru nevoile ei 
există spațiu de depozitare suficient 
și bine pregătit.

Fotoreporterul, vrînd să-l foto
grafieze pe tovarășul președinte a 
făcut această remarcă:

— Sinteți prea... liniștit. Aș vrea 
să văd pe fața dumneavoastră ceva 
din „febra“ secerișului...

— Ce să fac ? a răspuns preșe
dintele. Eu sînt calm cînd treburile 
merg bine... ,

Mai departe, la gospodăria colec
tivă din Nenculești. Deși e abia a 
doua zi de campanie, statisticile se
cerișului au început să ia ființă, vor
bind despre operativitatea și buna 
organizare a campaniei și chiar des
pre bucuriile specifice zilelor de se
ceriș.

Sînt 970 de hectare de grîu, plus 
30 de hectare de orz, plus 110 hec
tare de secară. Orzul va fi recoltat 
azi, într-o zi.

230 de hectare de grîu au fost se
cerate cu mijloacele proprii ale gos
podăriei și cu combinele. O parte 
din grîu a fost transportat la arie. 
La ora 10 batoza va începe să tre
iere.

Magaziile dezinfectate. Necesar de 
saci : 1 000. Saci existenți: 1 000 bu
căți noi. Pentru transport: 2 cami
oane în primele zile. Pentru restul 
zilelor — 3 camioane, plus alte ca
mioane care vor veni la nevoie de 
la IRTA, plus atelajele gospodăriei.

Totalul îl facem noi în gînd; ni
mic care să împiedice, ori să întîrzie 
cu ceva recoltatul. Sîntem și noi 
siguri că venind aci, după cele opt 
zile planificate, vom găsi campania 
de seceriș încheiată.

I
I

I
1
I
I
I
!
I
I
I

■
seceră de 
brațele de

I “ " '

I
!
8
I
!
I
I
I
I
I
8
I
I
8
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
e

cînteia

în lan. 20 de

e pre
să se declan-

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Joi 27 iunie 1963
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Un pod-bascul de 100 tone 0 nouă promoție

de mecanici agricoli

Premieră cinematografică

din R. S. Cehoslovacă,

5—6 sile lucrătoare 
termen.
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de 
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„Bela Breiner”- 
muncă 

raportează că planul

muncii a fost 
proporție de

poimîine. Totul însă — oameni, 
combine, tractoare, mașini 
gătit. O energie gata 
șeze din clipă în clipă într-o dezlăn
țuire de fapte.

S-au făcut drumuri 
combine sînt gata de... atac... 50 de 
hectare pentru fiecare combină... To
tul se recoltează cu combina.

Tovarășul director al gospodăriei 
ne invită să vizităm niște dormitoa
re noi, strălucind de albul zugrăve
lii noi, al vopselei proaspete și al 
cearșafurilor, și niște dușuri acum 
instalate și o cantină amenajată a- 
cum și stînd în așteptare... cu cratt- 
țele pe soba în care peste două zile 
se va face focul...

Peste două zile sosesc aici 50 de 
studenți bucureșteni cu hotărîrea de 
a-i ajuta pe lucrătorii din Gostat în 
campania de recoltare.

Deocamdată tovarășul Emilian Mi- 
hăilescu, directorul gospodăriei, 
ultimele „raite“ pe cîmp și la 
găzi, înainte de seceriș.

întorși la redacție am găsit 
latările corespondenților noștri 
gionali

'Apuci un spic în palmă, pe urmă îl 
vînturi și iată griul care va fi pline. E o 
clipă pe care colectiviștii din Buzescu au 
așteptat-o și-au pregătit-o îndelung. îna
inte de a fi secerat și treierat de combină, 
griul trece întîi un asemenea simțplu, dar 
minuțios examen.

La G.A.S. Vitănești n-a început 
azi recoltatul. Va începe mîine sau

BEPOZIEAM
CEREALELE

Și în regiunea Suceava pregătirila 
se desfășoară într-un ritm .intens. 
După cum ne informează însă 
respondentul nostru regional, un 
cent deosebit trebuie pus acum 
urgentarea amenajării spațiilor 
depozitare a recoltei.

Există o experiență bună: o scrie 
de gospodării colective au terminat 
de acum aceste pregătiri. La G.A.C. 
Vîrful Câmpului, de exemplu, s-au 
luat din timp măsuri pentru înma- 
gaztnarea boabelor de pe cele 400 
de hectare cultivate cu păioase. Mai 
multe tinere colectiviste, mobilizate 
de organizația U.T.M., au văruit cele 
două magazii construite anul trecut, 
au spălat dușumelele, au făcut de- 
zinfecția. Meșterii au ■ compartimen
tat fiecare magazie pentru ca să se 
poată stoca récolta în condiții co
respunzătoare: pe soiuri și pe desti
nație (consum sau sămânță). In zile
le acestea o echipă de constructori 
sînt pe punctul de a termina lucră
rile de finisaj la o nouă magazie.

Aceeași activitate intensă pentru 
pregătirea spațiilor de depozitare se 
desfășoară și la G.A.C. Tătărășeni, 
Lazna, Păltiniș, Mlenăuți. Magaziile 
vechi au fost reparate, curățate și 
dezinfectate, iar construcția celor noi 
se apropie de sfîrșit.

La bazele de recepție s-au reparat 
și verificat aparatele de măsură si 
control, benzile transportoare, selec
toarele și s-au amenajat laboratoa
rele.

Totuși, pînă acum nu este incă 
asigurată în întregime capacitatea 
necesară pentru depozitarea recol
tei. Sînt în construcție 28 de maga
zii, din care 11 sînt. la fundații, 10 
la zidărie, 3 la acoperiș, 2 neîncepu
te și numai 2 terminate. Mult răma
se în urmă cu lucrările sînt gospo
dăriile colective din Suhărău, 
dul Herței, Ibănești, Broșcăuți. 
rește, există 
vechi; pentru 
punzătoare a

La Nenciulești ca și în atî- 
tea alte locuri- combinele și-au 
început de ieri mersul lor prin 
lanuri care se vor opri după 
opt zile cînd în' locul spicelor 
iaici- va: fi miriște'și arătură, 
(fotografia sus).

Tot Ia Nenciulești, colecti
viștii folosesc și batozele pen
tru grîul secerat cu „pologitoa- 
rele’’. Aria de treier, după cîte 
se vede și-a început de ieri 
existența. Snopii din clăi vor 
intra mîine sau poimîine în 
batoză.

Fun- 
Fi- 

numeroase magazii 
înmagazinarea cores- 
întregii cantități de 
ROSEMI KS3RJS3 I8GSES®

boabe ce va rezulta de la treie
ri? sînt necesare însă și cele ce 
se află acum în construcție. Ma
terialele sînt asigurate, ceea ce se 
impune acum este urgentarea rit
mului de lucru. Pentru aceasta 
este nevoie ca în sprijinul con
structorilor să fie repartizați mai 
mulți colectiviști — o acțiune în 
care organizațiile U.T.M. pot adu
ce o prețioasă contribuție. Tinerii, 
ajutînd la transportul pământului, 
la pregătirea mortarului, la ma
nipularea cărămizilor, precum Șl

tinerelului
Muncitor
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Au îndeplinit

Pe adresa redacției noastre 
au sosit două telegrame, care 
ne-au adus vești asemănătoa- 
ne: planul de producție pe 6 
luni a fost îndeplinit la toți 
indicii, cu 
înainte de

• Uzina 
Brașov. Colectivul de 
de aici 
producției globale a fost reali
zat — pe semestrul I Ia data 
de 24 iunie, planul producției 
marfă fiind realizat încă de la 
18 iunie a.c. Prin creșterea 
productivității muncii, prin fo
losirea deplină a capacității 
utilajelor și reducerea conti
nuă a consumurilor specifice, 
colectivul acestei uzine a rea
lizat, pînă la 31 mai, economii 
suplimentare la prețul de cost 
în valoare de peste 517 000 lei.

I
• In ziua de 25 iunie 1963, 

întreprinderea chimico-farma- 
ceutică „Sintofarm” din Ca
pitală a îndeplinit planul se
mestrial în proporție de 101,38 
la sută la producția globală 
și 100,26 la sută la producția 
marfă. Sarcina de creștere a 
productivității 
îndeplinită în 
103,16 la sută.

munci necauficate, pot 
contribui la grăbirea ritmului de 
lucru.

Asigurarea din timp a spațiilor 
pentru depozitarea cerealelor este 
și ea o măsură importantă pentru 
ca nici un bob din noua recoltă 
să nu se piardă.

LANURILE
NUAȘTEAPTA
BAU ÎN PÎRGĂ
In Moldova, date fiind condiții

le specifice, secerișul va începe 
ceva mai tîrziu decât în Bărăgan. 
Totuși, lanurile au început să se 
pîrguiască, semn că-i foarte a- 
proape ziua cînd combinele și se
cerătorile vor trebui să înceapă 
lucrul. Firesc este, deci, ca toate 
pregătirile în vederea strîngerii 
la timp și fără pierderi a recol
tei și depozitarea ei în condiții
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în stația C.F.R. 
București-Progresul 
a fost dat în folo
sință de curînd pri
mul pod-bascul au. 
tomat de 100 tone. 
Cîntărirea se face 
automat, iar greu
tatea se înregistrea
ză electric pe ban
dă, emițîndu-se ti- 
chete pentru canti
tățile cîntărite. A- 
ceastă instalație de 
cîntărire a vagoa
nelor ușurează cu 
mult munca munci-

torilor și reduce 
timpul necesar efec
tuării acestei ope
rații datorită faptu
lui că înregistrarea 
și totalizarea greu
tăților se face auto
mat.

Dotarea cu noi 
utilaje de mare me
canizare, revizuirea 
permanentă a pro
ceselor tehnologice 
de lucru și ridica
rea stării tehnice a 
liniilor de garaj in
dustriale a dus la 
creșterea gradului

de mecanizare a o- 
perațiilor legate de 
nanipularea mărfu
rilor în gări. Astfel, 
cele aproape 60 
de stații de cale fe
rată care sînt în
zestrate cu poduri- 
bascule și alte uti
laje moderne de 
manipularea mărfu. 
rilor au creat posi
bilitatea ca peste 75 
la sută din opera
țiile de încărcare- 
descărcare să se 
efectueze în pre
zent mecanizat.

In sala cinematografului „23 
’August” din Onești a avut loc 
premiera ne tară a unui nou 
film romînesc de scurt metraj 
„Trotușul și oamenii”, realizat 
de Studioul de filme documen
tare „Alexandru Sahia” din 
București. Cei peste 450 de 
spectatori care au luat parte 
la premieră au urmărit cu in
teres noul documentar romî-

nesc, care poartă semnătura 
regizorului Gh. Horvath, și a 
operatorului Petre Gheorghe, 
care au înregistrat pe peliculă 
în culori noile construcții in
dustriale ridicate în ultimul 
timp pe Valea Trotușului. la 
Onești, Borzești. Moinești, Co- 
mănești și oamenii care le-au 
dat viață, multi dintre ei pre- 
zenți în sala de spectacole.

Zilele acestea și-a început 
munca în S.M.T. și G.A.S. din 
regiunea Galați o nouă promo
ție de 350 mecanici agricoli, 
absolvenți ai școlilor profesio
nale din regiune.

In cei trei ani de școală, pe 
lingă cunoștințele teoretice, ei 
au luat parte si la activitatea 
practică a muncilor agricole, 
însușindu-și bine meseria de 
mecanizator. La examenele de 
absolvire mai mult de jumăta
te din noua promoție de me
canici agricoli a obținut cali
ficativul „bine” și „foarte 
bine”.

Expoziții 
volante

Muzeul etnografic din Cluj, 
desfășoară o multilaterală 
tivitate cultural-educativă 
masă. Colectivul de aici a 
ganizat expoziții volante
cluburile muncitorești și cămi
nele culturale din orașele și 
satele regiunii. Din bogata co
lecție a portului popular, au 
fost prezentate în acest an la 
Zalău, Turda, Florești mai 
multe expoziții. în prezent se 
fac pregătiri pentru deschide
rea unei expoziții la Cluj cu 
tema : ..Covorul popular romi.

la practica de studii
In alte tari»

în ultimii ani, în timpul va
canțelor de vară, pe baza acor
durilor culturale sau prin în
țelegeri directe între instituții 
de învățămînt superior, nume
roși studenți din țara noastră 
fac practica de studii în alte 
țări.

In vara anului trecut, de e- 
xemplu, mai mult de 230 stu- 
denți romîni, îndeosebi din 
înVățămîntul tehnic superior, 
și-au făcut practica în fabrici, 
mine, șantiere și unități agri
cole
R. D. Germană. R. P. Polonă, 
R. P. Ungară și Uniunea So
vietică.

Anul acesta, un număr simi
lar de studenți romîni însoțiți 
de cadre didactice vor face 
practica de studii în alte țări, 
în acest scop, ei vor pleca în 
lunile iulie-august în R. P. 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară și Uniunea So
vietică. Totodată, studenți din. 
aceste țări 
cunoștințe 
prinderi și 
noastră.

corespunzătoare să fie de , 
terminate. Pe această temă, 
respondentul nostru pentru 
giunea Iași a avut ieri o 
convorbire cu, tovarășul inginer 
Aufelian Havreliuc, președintele 
consiliului agricol, raional Bîrlad, 
cel mai sudic raion al regiunii.

Din această convorbire a reie
șit că cele 42 de gospodării co
lective din raion au de strîns re
colta de orz, griu și alte păioa- 
se de pe aproximativ 24 000 de 
hectare. Secerișul va fi făcut in 
cea mai mare parte cu cele 180 
de combine și cu secerătorile 
S.M.T. Zorleni, Bogdănești și Cri- 
vești, la care se mai adaugă mij
loacele proprii ale gospodăriilor 
colective. Lucrarea va dura 10 
zile.

Sînt forțe suficiente, care vor 
asigura o viteză zilnică ridicată. 
O condiție este ca din prima zi 
toate aceste mijloace să înceapă 
lucrul din plin. Deocamdată, la 
S.M.T. Crivești, 22 de combine și 
19 batoze nu sînt încă în stare de 
funcționare, sînt nereparate. O 
situație asemănătoare se găsește 
**. la S.M.T. Bogdănești.

Sînt posibilități ca aceste stări

acitm 
co
re- 

scurtă

de lucruri să fie operativ reme- ® 
diate. ■

Bazele de recepție din Banca, I 
Tutova. Puiesti - si-au. re.na.rat. si ■
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Tutova, Puiești - și-au. reparat și 
curățat magaziile. La Bîrlad și 
Fălciu se mai găsesc însă cerea
le care trebuie dirijate cit mai 
repede spre diferiți beneficiari.

Și în gospodăriile colective mai 
sînt de făcut lucrări de reparații 
și curățire a magaziilor ' vecltî, 
mai e de lucru la cele în cons
trucție. Apoi, în toate spațiile de 
depozitare a recoltei de pe cu
prinsul raionului trebuie să se 
desfășoare acțiunea de dezinfec
tare. N-a început pînă acum pen
tru că, dintr-o neglijență, 
comandat mai tîrziu sulfura 
carbon și încă n-a sosit.

Din toate acestea rezultă 
cesitatea unor măsuri urgente 
pentru înlăturarea decalajului e~ 
xistent în raionul Bîrlad între 
stadiul pregătirilor pentru strân
gerea recoltei și momentul destul

își vor însuși noi 
practice în între-» 
șantiere din tara

(Agerpres)

Ibi EXCURSIE

s-a 
de

ne-

Raid realizat de M. CARANFIL, 
V. CĂBULEA și 

corespondenții noștri regionali 
Foto : I. CUCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Traseele turistice din regiu
nea Suceava, cunosc în aceste 
zile o mare afluență de vizita
tori. Sute de excursioniști vizi
tează noile obiective indus
triale. monumentele istorice și 
locurile pitorești din nordul 
Moldovei. Muzeul de istorie 
din Suceava, Rarăul cu vesti
tele pietrele Doamnei, Valea 
Bistriței, 
Livești. 
care se 
guri de 
mînești. 
atracție 
treaga țară.

localitățile Ipotești, 
Stupea, Ștefănești, de 
leagă numele unor fi- 
seamă, ale culturii ro- 
constituie puncte de 
pentru turiștii din îw

(Agerpres/



Vă 
prezentăm 

școlile 
tehnice 

și școlile 
tehnice 

de maiștri

A. Admiterea în școlile 
tehnicei

Iln școlile tehnice cu durata 
de școlarizare de 1—3 ani care 
pregătesc muncitori calificați, 

I precum si în cele care pregă
tesc personal tehnic se primesc 
absolvenți ai școlilor medii de 

(cultură generală cu examen 
de maturitate sau cu certificat 
de absolvire a școlii medii de 

I cultură generală în vîrstă de
17—25 ani.

Primirea în școlile tehnice 
I pentru muncitori calificați se 

faee fără examen de admite
re, în limita locurilor planifi- 

_ cate. în ordinea mediilor ob- 
I ținute în ultima clasă a școlii 
I medii de cultură generală sau 
Ila examenul de maturitate și 

în baza vizitei medicale. Cînd 
numărul candidaților depășeș- 

Ite numărul locurilor planifi
cate, conducerea școlii poate 
organiza o examinare orală de 

I selecționare. Această examina
re se face la 1—2 obiecte prin
cipale, legate de specificul me- 

I seriei școlarizate.
Primirea în școlile tehnice 

pentru personal tehnic se face 
Ipe baza examenului de admi

tere, în limita locurilor plani
ficate. Examenul de admitere 

Ieste precedat de vizita medi
cală care condiționează admi
terea la examen.

| înscrierile în școlile tehnice 
■ se fac DÎnă în preziua exame- 
| nului la sediul fiecărei școli 

sau la centrul de înscriere. în 
baza unei cereri însoțită de 
următoarele acte :

— certificatul de naștere 
(copie certificată de școala la 
care se înscrie);

— diploma de maturitate 
sau certificatul de absolvire a 
școlii medii de cultură gene
rală (în original):

— certificatul de sănătate 
cu rezultatul analizei sîngelui 
și al radioscopiei pulmonare;

— dovada satisfacerii sta
giului militar (pentru școlile 
tehnice ale UCECOM-uluiî.

Organizarea și desfășurarea
examenelor de admitere

Examenul da admitere se 
tine între 25—30 septembrie 
<din materia cuprinsă în pro
gramele școlare ale claselor 
VIII—XI din școlile medii de 
cultură generală.

B. Admiterea în școlile tehnice 
de maiștri

La examenul de admitere în 
școlile tehnice de maiștri se 
primesc candidați din marile 
întreprinderi, dintre muncito
rii cei mai calificați, încadrați 

în cea mai înaltă categorie a 
rețelei tarifare aplicată în ra
mura respectivă.' absolvenți ai 
școlilor profesionale, ai gim- 
naziilor industriale, ai școlilor 
inferioare și practice de mi
neri sau ai școlilor de mineri 
de 2 ani organizate conform 
legilor în vigoare. Candida- 
tii trebuie să aibă practică în 
meseria pentru care s-au pre
gătit în școală de cel puțin 
3—5 ani (3 ani pentru sectoa
rele : agricol, economie fores
tieră. petrol-chimie, industrie 
ușoară, minier și construcții și

5 ani pentru celelalte sectoare 
de activitate economică), sta
giul militar satisfăcut, fără a 
depăși vîrstă de 35 ani, și să 
fl dovedit în activitatea lor că 
posedă calități de buni orga
nizatori pentru a deveni mai
ștri.

La școlile tehnice de maiștri 
mecanici agricoli limita de 
vîrstă este de 23—30 ani.

Meseriile din care pot fi re
crutați pentru specialitatea în 
care se pregătesc la școala 

tehnică de maiștri se stabilesc 
de către ministerele respective, 

înscrierea în școlile tehnice 
de maiștri se face pe baza re
comandării întreprinderii sau 
instituției de unde provin can
didați!, în ordinea rezultatelor 
obținute la examenul de ad
mitere si în limita locurilor 
disponibile.

Înscrierile la examenul de • 
admitere se fac pînă în pre
ziua examenului la sediul fie
cărei școli sau la centrele fi
xate de forul tutelar al școlii, 

în baza unei cereri însoțită de 
următoarele acte :

— certificatul de naștere 
(copie certificată de școala la 
care se înscrie) ;

— certificatul de studii (în 
original) :

— certificatul de sănătate e- 
liberat de dispensar, spital sau 
policlinică, în care să se spe
cifice rezultatul analizei sînge- 
lui și al radioscopiei pulmo
nare :

— adeverință de practică în 
meserie eliberată de întreprin
derea unde lucrează ;

— adeverință din care să 
rezulte categoria de încadrare 
tarifară avută în producție ;

— recomandarea întreprin
derii sau instituției unde lu
crează :

— dovada de satisfacere a 
stagiului militar.

Examenul de admitere se 
tine între 1—10 septembrie 
după cum urmează :

— Vizita medicală se face în 
Zilele de 1—2 septembrie ;

— Probele scrise între 3—4 
septembrie :

si

— Probele orale între 8—10 
septembrie

Examenul de admitere se dă 
la următoarele obiecte de în- 
vătămînt din materia prevăzu
tă în programele școlare de 1» 
școlile profesionale :

— matematică — scris 
oral ;

— tehnologia meseriei 
oral :

— desenul tehnic (lucrare 
grafică si citirea desenului), 
probă obligatorie numai pen
tru anumite sectoare care pun 
accent pe cunoștințele de de

sen (metalurgie, construcții. _ 
transporturi, petrol etc.).

Subiectele se stabilesc de 
misia examinatoare astfel :

Probele scrise :

co-|

I
— o problemă combinată de |

aritmetică și geometrie legată ■ 
de specificul meseriei; <

— un exercițiu de algebră, g

I

I.a matematică :

La desen :

La matematică :
— rezolvarea unei i 

de trigonometrie și algebră
— o întrebare 

geometrie.
teoretică . de

— descrierea 
principal din sectorul respec
tiv al meseriei (mașini-unelte, 
aparate sau < 

le), principiul de funcționare, 
elementele componente, meto
dele de lucru etc. ;

— o întrebare privind folo-

— o probă grafică — dese
nul de execuție al unei piese 
puse în fața candidatului, spe- J 
cifică meseriei. ’

Probele orale se desfășoară a 
pe bază de bilete care cuprind g 
două întrebări

I
probleme R 
ilgebră; |

I

utilaj I 
osncc- ■ 

iei (mașini-unelte, g 
dispozitive specia- B 
1 fiînnfinnora ™

I 

sirea Și proprietățile unor ma- | 
teriale din sectorul respectiv I 
al meseriei. ■

>

meseriei :La tehnologia
unui

Rețeaua școlilor 
Ministerului 
Metalurgiei 

și Construcțiilor 
de Mașini

REGIUNEA ARGEȘ 
Cîmpuiung Muscel (Raionul 

Muscel)
Gr upul ș c o 1 ar, str. Na

țională nr. 1 — telefon nr. 431.
a) Școala tehnică de perso

nal tehnic
— tehnicieni topografi de 

mine
b) .Școala tehnică de maiștri
— maiștri pentru prelucra

rea metalelor/prin așchiere
— maiștri mecanici automo

bile și tractoare
— maiștri mecanici agricoli

Colibași-Ștefănești (Raionul 
Pitești)

Școala tehnică de maiștri
— maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin așchiere

REGIUNEA BANAT- 
Arad

Grupul scola r, ștr. Ar- 
mața Poporului nr- 31 — tele
fon 3670

a) Școala tehnică
-r strungari în metale (mun

citori calificați)
—- tehnicieni peptru tehno

logia sudurii (personal tehnic)
b) Școala tehnică de maiștri 

maiștri mecanici cazange-
rie, construcții metalice și su
dură

Reșița
Grupul scolar, Piața 

V. I. Lenin nr- 1 — t^efon 
nr. 334

a) Școala tehnică
— mecanici pentru aparate 

de măsură și automatizare 
(muncitori calificați)

— electricieni pentru pro
tecția prin relee și automati
zare (muncitori calificați)

— desenatori tehnici pentru 
industrie (personal tehsiie)

— tehnicieni metalurgiști 
pentru furnale, etalării, turnă
torii (personal tehnic)

— tehnicieni preișetenți 
pentru industrie (personal teh
nic)

b) Școala tehnică de maiștri
— maiștri pentru prelucra

rea m9tai®ì°r prin turnare
— maiștri modelări îp tur

nătorie
— maiștri pentru prelucra

rea metalelor prip așchiere
— maiștri mecanici pentru 

cazangerie, construcții metalice 
si sudură

— maiștri mecanici pentru 
întreținerea, repararea și mon
tarea mașinilor și utilajelor

— maiștri mecanici monta
tori

— maiștri în industria mate
rialelor refractare.

Timișoara
Grupul școlar, Piața 

Huniade nr. 3 — telefon ®r. 
J817.

a) Școala tehnică

— electricieni mașini elec
trice (muncitori calificați)

— tehnicieni proiectanți pen
tru industrie (personal tehnic)

— tehnicieni construcții de 
mașini (personal tehnic)

b) Școala tehnică de maiștri 
-T maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin așchiere
— maiștri electricieni pentru 

centrale, stații și rețele

REGIUNEA BRAȘOV 
Brașov

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

a) Școala tehnică
— frezori roti dințate (mun

citori califiea-ți)
-r- strungari în metale (mun

citori calificați)
— operatori tratamente ter

mice (muncitori calificați)
— tehnicieni electromecanici 

pentru mașini și utilaje (per
sonal tehnic)

— tehnicieni proiectanți 
pentru industrie (personal teh
nic)

—r tehnicieni mecanici pen
tru mașini unelte și scule 
(personal tehnic)

— tehnicieni construcții de 
mașini (personal tehnic)

— tehnicieni mecanici auto
mobile si tractoare (personal 
tehnic)

— tehnicieni pentru tehnolo
gia materialelor refractare 
(personal tehnic)

b) Școala tehnică de maiștri
— maiștri pentru acoperirea 

metalelor
— maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin așchiere
— maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin forje Și tra
tamente termice

— maiștri mecaniei pentru 
scule Și dispozitive

— maiștri pentru prelucra
rea metalelor prin presare

— maiștri pentru prelucra
rea metalelor prin turnare

— maiștri mecanici agricoli
Sibiu

Grupul școlar, str, Fr.
Engels nr. 1 — telefon nr. 3787

a) Școala tehnică
— strungari în metale (mun

citori calificați)
— tehnicieni proiectanți 

pentru industrie (personal teh
nic)

•— tehnicieni construcții de 
mașini (personal tehnic)

b) Școala tehnică de maiștri
— maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin așchiei?
— maiștri mecanici monta

tori
— maiștri mecanici pentru 

cazangerie. construcții metali
ce și sudură

REGIUNEA BUCUREȘTI
București (Raionul 23 August)

Școala tehnică de muncitori 
calificați, B-dul Muncii nr. 47 
— telefon nr. 21.76.42

— strungari în metale
— frezori roți dințate
— mecanici pentru aparat« 

de măsură si automatizare
— electricieni pentru între- 

tinerea agregatelor mecanizat« 
automatizate
București (Raionul Tudor Via- 

dimirescu)
Grupul școlar. str. 

Zborului nr. 7—9 — telefon 
nr. 22.04.00

a) Școala tehnică
— electricieni pentru apara

te de radio si televiziune (mim’ 
citori calificați)

— electricieni mașini elec
tronice (muncitori calificați)

— mecanici pentru mecanică 
de precizie (muncitori califi
cați)

— strungari în metale 
(muncitori calificați)

-— electricieni aparate tele
comunicații (muncitori califi
cați)

— electricieni peptru ipșta- 
lații forță și lumipă (munci
tori calificați)

— electricieni aparate elec
trice de măsură (muncitori ca
lificați)

— electricieni mașini elec
trice (muncitori calificați)

— tehnicieni proiectanți 
centru industrie (personal 
tehnic)

— tehnicieni electromecanic; 
pentru mașini si utilaje (w 
sonal tehnic)

— tehnicieni construcții de 
mașini (personal tehnic)

— tehnicieni Iaborandi me- 
eancmetalurgice (personal 
tehnic)

— tehnicieni construcții lu
crări telecomunicații (personal 
tehnic)

— tehnici eni tehnologia su
durii (personal tehnic)

— tehnicieni laboranți în si
derurgie (personal tehnic)

bj Școala tehnică de maiștri.
— maiștri acoperirea metale

lor
— maiștri mecanici monta

tori
— maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin turnare
■— maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin așchiere
— maiștri mecanici pentru 

seule și dispozitive
— maiștri electromecanici 

aparate de măsură și automati
zare

— maiștri pentru prelucra
rea mstaieior prin forje și tra
tamente termice

— maiștri electricieni insta
lații lumină și forță

— maiștri mecanici .pentru 
cazangerie, construcții metalice 
și sudură

— maiștri metalurgiști pen
tru oțelărie

— maiștri mecanici întreți
nere, reparații și montare de 
mașini și utilaje

— maiștri mecanici agricoli.
București (Raionul V. I. Lenin)

Școala tehnică de maiștri, 
str. Vulcan nr. 8 — telefon 
nr. 13.42.90.

— maiștri pentru prelucra
rea metalelor prin așchiere

— maiștri mecanici monta
tori

— maiștri mecanici pentru 
cazangerie, construcții meta
lice și sudură

— maiștri mecanici pentru 
întreținere, reparații Și mon
taj de mașini și utilaje.

REGIUNEA CLUJ
Cluj

Grupul școlar, str, 
Moților nr, 78.

a) Școala tehnică-
— mecanici pentru mecanică

de precizie (muncitori califi
cați)— strungari în metale 
(muncitori ealificați)

— tehnicieni proiectanți 
pentru industrie (personal teh
nic).

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri mecanici pentru 

întreținere, reparații și mon
taj de mașini și utilaje

— maiștri mecanici seule și 
dispozitive.

REGIUNEA DOBROGEA
Medgidia

Grupul școlar, str. 
Tortomanu nr. 1 — telefon nr. 
146,

a) Școala tehnică.
— strungari în metale (mun

citori calificați)
— tehnicieni proiectanți 

peptru industrie (personal teh
nic).

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri mecanici monta

tori.
w maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin asehiere

REGIUNEA GALAȚI
Galați

Grupul școlar, str.

Traian nr. 125 — telefon nr, 
2464

a) Școala tehnică.
— strungari în metale (mun

citori calificați)
— desenatori tehnici pen

tru industrie (personal tehnic)
— tehnicieni proiectanți 

pentru industrie (personal teh
nic)

— tehnicieni mecanici pen
tru mașini-unelte și scule 
(personal tehnic)

— tehnicieni metalurgiști 
pentru prelucrări plastice și 
tratamente termice (personal 
tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri mecanici pentru 

construcții navale
— maiștri constructori pen

tru construcții civile ți indu
striale.

— maiștri mecanici pentru 
întreținere, reparații și mon
tare de mașini și utilaje

— maiștri electricieni cen
trale, stații și rețele

REGIUNEA HUNEDOARA 
Hunedoara

Grupul școlar, str.
23 August nr. 1 — telefon 2687.

«) Școala tehnică.
— electricieni întreținerea 

agregatelor mecanizate auto
matizate (muncitori calificați)

— mecaniei pentru aparate 
de măsură și automatizare 
(muncitori calificați)

— tehnicieni laboranți pen
tru siderurgie (personal tehnic)

— tehnicieni metalurgiști 
pentru furnale, oțelării și tur
nătorii (personal tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri metalurgiști pen

tru oțelărie
— maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin laminare
— maiștri metalurgiști pen

tru furnale
—• maiștri electromecanici 

pentru mașini și aparate 
electrice

— maiștri constructori pen
tru construcții civile ți indu
striale

— maiștri electromecanici 
pentru aparate de măsură si 
automatizare.

REGIUNEA MARAMUREȘ 
Satu Mar«

Grupul școlar, str. 
M. Eminescu nr. 1 — telefon 
nr. 1851.

a) Școala tehnică.
— mecaniei pentru mecanică 

de precizie (muncitori califi
cați)

tehnicieni proiectanți pen
tru industrie (personal tehnic)

—• desenatori tehnici, pentru 
industrie (personal tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri mecanici monta

tori
— maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin așchiere.
REGIUNEA OLTENIA 

Craiova
Grupul școlar, str. 

Silozului — telefon nr. 2218.
a) Școala tehnică.
— mecaniei pentru mecanica 

de precizie (muncitori ealifi
cați)

—- tehnicieni proiectanți pen
tru industrie (personal tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri.
— mșiștri electromecanici 

ppntru mașini și aparate elec
trice.

REGIUNEA PLOIEȘTI 
Ploiești

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

a) Școala tehnică.
— mecanici pentru mecanica 

da precizie (muncitori califi
cați)

— tehnicieni construcții de 
mașini (personal tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin așchiere
— maiștri mecanici pentru 

cazangerie, construcții metali
ce și sudură

— maiștri mecanici monta
tori.

Sinaia (Raionul Cimpina)
Școala tehnicii. Calea Bucu

reștilor nr. 13 — telefon 353.
— strungari în metale (mun

citori calificați)
— desenatori tehnici pen

tru industria (personal teh
nic).

Tîrgoviște
Grupul școlar, str, 

Lt. Stancu nr. 31.
a) Școala tehnică pentru 

personal tehnic.
— tehnicieni proiectanți pen. 

tru industrie.
b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri mecanici monta

tori
— maiștri pentru prelucra

rea metalelor prin așchiere
— maiștri pentru .prelucra

rea metalelor prin turnare.

Rețeaua școlilor 
Ministerului Minelor 
și Energiei Electrice

REGIUNEA BANAT
Anina (Raionul Oravița) .
Școala tehnică de maiștri.
— maiștri pentru exploatări 

miniere.

REGIUNEA BUCUREȘTI
București

(Raionul N. Bălcescu)
Grupul școlar, „Iosif 

Rangheț”, str. Gh. Șincai nr. 
8—16 — telefon nr. 23.96.50.

a) Școala tehnică.
— tehnicieni energetici pen

tru termoenergetică (personal 
tehnic)

—- tehnicieni proiectanți 
pentru industrie (personal teh
nic)

— tehnicieni energetici pen
tru electroenergetică (personal 
tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri
— maiștri electricieni pen

tru centrale, stații și rețele
— maiștri energetici termo

energetică.
REGIUNEA CRIȘANA 

Orașul Dr. Petru Groza 
Grupul școlar.
a) Școala tehnică de perso

nal tehnic.
— tehnicieni geologi.
b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri pentru exploatări 

miniere.
— maiștri electromecanici 

mine
REGIUNEA HUNEDOARA

Brad (Raionul Brad)
Grupul școlar, str. 

Avram Ianeu nr. 51 — tele
fon 24.

a) Școala tehnică de perso
nal tehnic.

— tehnicieni topografi mi
neri

— tehnicieni exploatări mi
niere

b) Școala tehnică de mai
ștri.

— maiștri pentru exploatări 
miniere

— maiștri prepararea căr
bunelui și minereului.

Deva
Școala tehnică de maiștri,
— maiștri electricieni, cen

trale, stații și rețele.
— maiștri exploatări mi

niere.
Lupeni (Raionul Petroșani)

a) Școala tehnică de perso
nal tehnic, str. Ella nr. 40 — 
telefon 10.

— tehnicieni topografie mi* 
nieră

— tehnicieni exploatări mi
niere.

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri pentru exploa

tări miniere
— maiștri electromecanici 

minieri.
— maiștri prepararea cărbu

nelui și minereului.

REGIUNEA MARAMUREȘ 
Baia Mare

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

a) Școala tehnică pentru 
personal tehnic.

— tehnicieni proiectanți 
pentru industrie

— tehnicieni geologi
— tehnicieni pentru exploa

tări miniere
— tehnicieni topografie mi

nieră
b) Școala tehnică de maiștri.

■— maiștri pentru exploatări 
miniere

— maiștri electromecanici de 
mină.

— maiștri prepararea căr
bunelui și minereului

REGIUNEA PLOIEȘTI
Cimpina (Raionul Cîmpina)
Grupul școlar, str. 

Griviței nr. 1 — telefon 622.
a) Școala tehnică pentru 

personal tehnic
— tehnicieni energetici pen

tru electroenergetică

Rețeaua școlilor 
Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei

REGIUNEA BACĂU
Bacău

Școala tehnică pentru muw" 
citori calificați, str, Mărășeștil 
nr. 250 — telefon 1100/70.

— operatori chimiști la fa
bricarea celulozei, hîrtiei fi 
cartonului.

Moinești (Raionul Momești)
Școala tehnică de maiștri, 

str. Căp. Zăgănescu nr. 2 — 
telefon 280.

— maiștri petroliști foraj 
extracție

— maiștri petroliști ut-llaj 
schel« petrolifere.

Onești (Raionul Tg. Ocna)
Grupul școlar — 

telefon 210.
a) Școala tehnică pentru 

muncitori calificați.
— mecanici pentru aparate 

da măsură și automatizare
— operatori chimiști la fa

bricarea maselor plastice, cau
ciucului și a fibrelor sintetice

b) Școala tehnică de maiștri
— maiștri electromecanici 

pentru aparate de măsură și 
automatizare

— maiștri chimiști pentru 
fabricarea maselor plastice, 
cauciucului si fibrelor sintetice

— maiștri chimiști pentru 
fabricarea produselor sodice 
și clorosodice

— maiștri mecanici întreți
nere, reparații și montare da 
mașini și utilaje.

REGIUNEA BANAT
Timișoara

Școala tehnică pentru mun
citori calificați, str. Peneș 
Curcanu nr. 5 — telefon 2574.

— operatori chimiști la sin
teze organice si extracte.

REGIUNEA BRAȘOV 
Copșa Mică

(Raionul Mediaș)
Grupul școlar.
a) Școala tehnică.
— operatori chimiști la chi

mizarea țițeiului și gazelor na
turale (muncitori calificați)

— tehnicieni chimiști pen. 
tru metalurgie neferoasă (per
sonal tehnic).

b) Școala tehnică d.e maiștri.
— maiștri metalurgiști pen

tru metale neferoase

Făgăraș (Raionul Făgăraș)
Grupul școlar — tele

fon 849'
a) Școala tehnică pentru 

muncitori calificați.
— mecanici pentru aparate 

de măsură și automatizare.
b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri chimiști în indu

stria azotului
— maiștri chimiști la prelu

crarea maselor plastice și cau
ciucului

— maiștri electricieni insta
lații lumină si forță

— maiștri electromecanici 
pentru aparate de măsură și 
automatizare.

— maiștri mecanici pentru 
întreținerea utilajului chimic 
și de rafinării.

Orașul Victoria
(Radonul Făgăraș)

Grupul școlar.
a) Școala tehnică pentru 

muncitori calificați.
— mecanici pentru aparate 

de măsură ți autmatizare-
b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri chimiști în indu

stria azotului
— maiștri mecanici întreți

nere. reparații și montare de 
mașini și utilaje-

REGIUNEA BUCUREȘTI 
București

(Raionul 30 Decembrie)
Grupul școlar, str. N. 

Filipescu nr. 26 — telefon 
12.68.61.

a) Școala tehnică.
— tehnicieni proiectanți pen

tru industrie (personal tehnic)
— tehnicieni laboranți pe

trol-chimie (personal tehnic).
b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri chimiști pentru 

sinteze și extracte organice
— maiștri mecanici întreți- 

nerea utilajului chimic și de 
rafinării.

REGIUNEA CLUJ
Ocna Mureșului
(Raionul Aipd)

Școala tehnică de maiștri, 
str. Războieni nr. 1 — tele
fon 33.

— Maiștri mecanici pentru 
întreținerea utilajului chimio 
și de rafinării.

REGIUNEA DOBROGEA
Năvodari

Centrul școlar — tele
fon 2641.

a) Școala tehnică pentru 
muncitori calificați.

— mecanici aparate de mă
sură și automatizare.

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri chimist} pentru

fabricarea acidujui sulfuric, a 
sărurilor si îngrășămintelor 
chimice

-- maiștri mecanici pentru 
întreținerea utilajului chimic 
și de rafinării

— maiștri electromecanici 
pentru aparate de măsură și 
automatizare.

REGIUNEA GALAȚI 
Brăila

Grupul școlar, Șoseaua 
Viziru nr. 1 — telefon 2601.

a) Școala tehnică pentru 
muncitori calificați.

— mecanici pentru aparate 
de măsură si automatizare.

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri chimiști la fabri

carea hîrtiei, celulozei și fibre
lor artificiale

— maiștri mecanici întreți
nere. reparații și montare de 
mașini și utilaje

— maiștri construcții civile 
și industriale.

REGIUNEA IAȘI 
Iași

Grupul școlar, str. C. 
Negri nr. 46 — telefon 2267.

a) Școala tehnică pentru 
muncitori calificați.

— mecanici pentru aparate 
de măsură si automatizare

— operatori chimiști la pre
lucrarea cauciucului și a ma
selor plastice.

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri mecanici întreți

nere, reparații și montare de 
mașini și utilaje.

REGIUNEA OLTENIA
Craiova

Școala tehnică pentru muw 
citori calificați.

— mecanici pentru aparate 
de măsurare și automatizare

— operatori chimiști pentru 
chimizarea țițeiului și a gaze
lor.

REGIUNEA MUREȘ- 
AUTONOMĂ MAGHIARĂ

Tîrnăveni
(Raionul Tîrnăveni)

Centrul școlar, str. Re
publicii nr. 30 — telefon 221.

a) Școala tehnică pentru 
muncitori calificați.

— electrometalurgiști în in
dustria aluminiului.

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri metalurgiști pen

tru metale neferoase
— maiștri electricieni insta

lații lumină și forță.

REGIUNEA PLOIEȘTI 
Bușteni

(Raionul Cîmpina)
Școala tehnică pentru mun

citori calificați, str. Caraiman 
nr. 40 — telefon 101.

— operatori chimiști Ia fa
bricarea celulozei, hîrtiei și 
cartonului.

Cîmpina (Raionul Cîmpina)
Școala tehnică de maiștri, 

str. Griviței nr. 91 — telefon 
365.

— maiștri electricieni pentru 
instalații de lumină și forță.

— maiștri meeaniei pentru 
întreținere, .reparații și mon
tare de mașini și utilaje

— maiștri petroliști pentru 
utilaj de schele petrolifere.

Ploiești
Grupul școlar, B-dul 

Petrolului nr. 59 — telefon 
4115.

a) Școala tehnică.
— mecanici pentru aparate 

de măsură și automatizare 
(muncitori calificați)

— tehnicieni laboranți pe
trol-chimie (personal tehnic)

— tehnicieni chimiști petro
chimie (personal tehnic).

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri petroliști distila- 

tori-rafinatori
— maiștri electromecanici 

pentru aparate de măsură și 
automatizare

— maiștri mecanici întreți
nerea utilajului chimic și de 
rafinării.

Tîrgoviște
Grupul școlar, ștr. I. C, 

Frimu nr. 50 — telefon 1489.
a) Școala tehnică pentru per

sonal tehnic.
— tehnicieni petroliști pen

tru exploatarea zăcămintelor 
de țiței și gaze.

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri petroliști pentru 

foraj și extraoții.
REGIUNEA SUCEAVA

Suceava
Școala te'nică pentru mun

citori calificați. ■*
— mecaniei pentru aparate 

de măsură si automatizare
— operatori chimiști la fa

bricarea celulozei, hîrtiei ți 
cartonului.



I

de Octav
„„.Deodată, stejarii bitrini s-au 

dat în lături și în inima pădurii Sna- 
gov s-a deschis o poiană însorită. 
Apoi, la un semn, din pământul 
zmălțuit de albăstrele și gălbioare au 
răsărit zeci de corturi, iar în fața lor 
un brad și-a dezbrăcat haina-i ari
cească și s-a prefăcut într-un ca
targ. Și le-a poruncit catargul cor
turilor să se alinieze — și cînd le-a 
întrebat dacă sînt gata, corturile au 
răspuns într-un glas: „sîntem gata 1” 
Vintul, care trecea pe acolo, le-a 
luat răspunsul cu el și l-a puirtat 
pînă la copiii din București. Aceștia 
s-au grăbit să vină si minunîndu-se 
foarte de cele ce văd. și plăcîndu-le 
mult aici — au rămas...”

Intr-o seară cînd luna ieșise in
discret din versurile lui Topîrceanu, 
incendiind pădurea și răscolind cîn- 
tecele sturzilor și cintezilor, — la 
un concurs de basme desfășurat în 
cortul mare al băieților, povestea 
citată nu s-a bucurat de aprecierile 
juriului. De ce ? Pentru că nu e a- 
devărată. Premiul l-a luat o poveste 
din calre am aflat cit se poate de 
concret că „stejarii bătrîni nu s-au 
dat singuri înlături” pentru c&trea-. 
ba asta au făcut-o prin muncă vo
luntară utemiștii mai multor între
prinderi din paionul „1 Mai”, că 
„nici corturile n-au răsărit, la un 
semn din pământ” ci au fost înăl
țate de aceleași mîini harnice. 
I.N.C.E.F.-ul a dăruit bucătăria și 
magazia, A.M.I.T.U.: sala de mese, 
„Etectrobobinaj” a făcut instalația 
de apă și „Electronica” pe cea 
de lumină și radio-amplificare; 
I.P.R.S.-ul răspunde de aprovizio
narea cu apă, iar „întreprinderea de 
țevi sudate” pune la dispoziția tabe
rei mijloacele de transport... într-un 
cuvînt, pentru această tabără orga
nizată la Snagov de Sfatul Popular 
„1 Mai” zeci de întreprinderi și in
stituții ale raionului au colaborat, 
lăsînd în picioare doar o singură 
frază a poveștii aflate în diseuția 
juriului: aceea care vorbește despre 
graba copiilor de a veni aici, unde 
„minunîndu-se foarte de cele ce văd 
și plăcîndu-le mult — au rămas...”

Dan Nirișan. autorul poveștii res
pinse de la premiu, este de acord cu 
juriul- Pe el l-au convins cel dintîi 
de justețea verdictului. Și nici nu 
ara greu. E fiul unul muncitor care 
lucrează tocmai într-una din între
prinderile pomenite. Mi se destăinuie 
confidențial:

— M-am gîndit la început să tri
mit. povestea unei reviste. Dar bă
ieții au dreptate. In primul rînd, l-aș 
fi jignit pe tata...

Goarna vestește ora gustării de 
după-amiază și gardul viu din jurul 
meu se destramă- De .', ori cît ar fi 
de important ca pe lumea asta un 
reporter să nu rămână nelămurit, 
nici porția de șocolată nu merită 
pcolită...

In sala de meșe, de altfel tot un 
cort ea și toate construcțiile de aici, 
o sută cinci zeci de-mîini primesc 
șocolata ambalată în staniolul unor 
sfaturi grijulii: „Mihaela, ai grijă să 
nu te pătezi... Petruț, mănîncă fru
mos...” Și o sută cinci zeci de Miha- 
iele și Petruți, de Andrei și Dani o 
asigură politicos pe îngrijitoare că 
sînt mari și se vor strădui să nu-i 
facă greutăți. Aceleași asigurări le 
primesc în permanență directorul, 
profesorii de muzică, de științele na-

Pancu-Iași
turale, de sport. Și copiii se țin de 
cuvînt... cu o singură, excepție: nu 
izbutesc să respecte orele de somn 
de după-amiază. E și greu. E tare 
greu. Adună pînă la ceasul acela 
atîtea impresii, au atîtea să-și spu
nă îneît, reporterul, cu riscul de a-l 
necăji și mai mult pe difrector, le 
ține parte... Ce-i drept, intră cu toții 
în corturi, se lungesc chiar pe sal
tele, dar nu dorm. Au desfăcut de 
la început contractul cu Moș Ene. 
L-au poftit (nici atunci însă din toa
tă inima) să vină o dată pe zi: sea
ra 1 Acum stau de vorbă. Sînt orele 
de comentarii ale evenimentelor din 
tabără. Neagu Petrescu primește fe
licitările suporterilor pentru câști
garea titlului de cel mai bun înotă
tor. In cortul fetelor, surorile Lilia- 
na și Rodica Coconaș sînt rugate să 
mai cînte o dată melodia cu care au 
cucerit premiul întîi la concursul 
soliștilor taberei. Altădată n-au 
cînd.Viața în tabără e atît de plină 1 
In cele șase zile ale unei serii, de 
luni și pînă sîmbătă, trăiesc cu toții 
atîtea întîmplări cîte ar putea umple 
o vacanță întreagă. Excursii cu va
porul pe lac, vizitarea monumentu
lui de pe insula Vlad Țepeș, drume
ție pe malurile Lacului Urșilor, seri 
de povești și de ghicitori, concursuri 
de orientare turistică, de poezii și 
cîntece... Nu fii mîhnit, tovarășe di
rector. Am fost și prin alte tabere, 
în toate se întîmplă la fel. Nu indis
ciplina îi face să sacrifice somnul 
de după-amiază. In tabără, priete
niile se încheagă repede, unele chiar 
fulgerător; viața în colectiv le soli
cită un schimb neîncetat de păreri 
cu privire la tot ce se petrece cu ei 
în aceste zile. Și te rog recunoaște 
că bogăția impresiilor acumulate în 
fiecare clipă, varietatea activităților 
ar fi capabile să transforme într-un 
vorbăreț pînă și pe cel mai consec
vent taciturn...

întreb pe un grup numeros de 
copii ce le place mai mult în tabără. 
Stau minute în șir să se gîndească 
și sfîrșesc prin a ridica din umeri, 
manifestîndu-și imposibilitatea de a 
alege. Totul îi atrage. Poate, vorba 
lor, „mai mult și mai mult" îi bucu
ră călătoriile cu vaporul. Și, bine 
înțeles, toți vor să stea lingă cîrmaci. 
Să atingă măcar cu un deget roata 
uriașă, să privească gravi în zare, 
unde, cine știe, printre nuferi poate 
că se ascunde misterioasa insulă a 
căpitanului Nemo, iar în primul 
port îi va întîmpina cu laude pentru 
temerara lor expediție însuși Co- 
lumb sau Magelan... Cînd îi întjreb 
însă ce nu le place, răspund în a- 
ceeași secundă : somnul! în toți 
deopotrivă s-a cuibărit teama că ar 
putea să piardă ceva din viața ta
berei și din acest punct de vedere 
somnul n-are cum să le fie aliat. 
Directorul îmi povestește că în fie
care dimineață e întîmpinat cu în
trebarea : „ce s-a mai întîmplat azi 
noapte ?” și pe nimeni nu mulțu
mește răspunsul: „nimic”. A venit 
cisterna cu apă și atît. Toată lumea 
a dormit, chiar și comandantul va
porului 1” Nu pot crede. N-au cum 
crede. Cînd ziua se petrec atîtea mi
nuni, e de necrezut că noaptea nufe
rii n-au ieșit din apă ca să danseze 
în poiană, iar căprioarele din rezer
vația vecina n-au aprins un foc de 
tabără la care au poftit stelele și 
luna...

• Astăzi, în trei orașe din țară se desfă
șoară întîlnirile din cadrul sferturilor de . 
finală ale „Cupei R.P.R.” la fotbal. în cel mai 
interesant meci se întîlnesc la Brașov echipe
le Dinamo București și Petrolul Ploiești. La 
Constanța, Siderurgistul Galați joacă cu Pro
gresul București, iar la Craiova, Știința Ti
mișoara va întîlni pe C.S.M.S. Iași.

în Capitală, pe stadionul „23 August” de 
la ora 17,30 are loc jocul restanță Steaua— 
Rapid, din cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei R.P.R.”.

• Vineri, cu începere de la ora 19, pe rin
gul montat la Teatrul de Vară „23 August” 
din Capitală va avea loc întîlnirea internațio-

W*-

In tabăra pionierilor ți școlarilor d« Ja Snctgov,

yvin uriașele hale 
/ J ale Uzinei „25 

August” Bucu
rești ies an de an 
produse mai trainice, 
mai economice, cu 
performanțe, tehnice 
ridicate. Toate le fac 
oamenii, muncitorii, 
inginerii și tehnicie
nii cu vastă experi
ență. Mulți dintre ei 
sînt tineri entuziaști 
și inimoși. Despre cî
teva din faptele lor 
vrem să vă povestim, 
tn rîndurile de față.

nouă moară de ame" 
stocat pămint. Sco
pul? Reducerea (și 
dacă se poate chiar 
eliminarea) timpilor 
de stagnare cauzați 
de repararea morilor 
existente în cîmpurile 
de formare. Zi de zi 
au lucrat tinerii la 
acest obiectiv. Efor
turile le-au fost din 
alin răsplătite : moa
ra do amestecat pă
mânt a fost gata cu 
opt zile înainte da 
termen.

nală de box dintre echipele' cluburilor Me
talul București și Traktor Schwerin (R.D.G.).

• Miercuri dimineața' a părăsit Capitala, 
plecînd cu avionul în Suedia, echipa selec
ționată de lupte clasice a R. P. Romîne care 
va participa la campionatele mondiale pro
gramate în zilele de 1, 2 și 3 iulie la Hălsing- 
borg. Echipa este alcătuită din D. Pîrvulescu, 
I. Cernea, M. Bolocan, I. Moca, I. Țăranu, 
Gh. Popovici și N. Martinescu (nu participăm 
la cat. grea).

• Sîmbătă și duminică pe traseul de la 
Pantelimon (pod), la capătul liniei 7, se vor 
desfășura întrecerile finale ale campionatului 
republican de motocros. Pentru cucerirea tit
lurilor de campioni ai țării sînt angajați cei 
mai valoroși alergători reprezentînd cluburile 
Dinamo București, Steaua, Metalul București, 
Voința Sibiu, Steagul Roșu Brașov, Voința, 
Timișoara și alții.

(Agerpres)

De la 1,80 m
la... Tokio

Cinematografe
Tăunul : Republica (bd. Ma- 

gheru 2), Elena Pavel (bd. 6 
Martie 14). Adorabile șl min
cinoase : I C. Frlmu (bd. 
6 Martie 16), înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii-Noi), 
Grivița (Calea Griviței — lin
gă podul Basarab), Flacăra 
(Calea Dudești 22), Arta (Calea 
Călărași 153), Grădina 13 Sep
tembrie (str. Doamnei 9). Tu 
ești minunată : Patria (bd. 
Magheru 12—14), București 
(bd. 6 Martie 6), 1 Mai (bd. 1 
Mai 322), Gh. Doja (Calea 
Griviței 80), Ștefan cel Mare 
(șos. Ștefan cel Mare, colț cu 
str. Lizeanu), G. Coșbuc (pia
ța G. Coșbue 1), Stadionul Di
namo (șos. Ștefan cel Mare), 
Arenele Libertății (str. 11 Iu
nie). Lumină de Iulie : Ma
gheru (bd. Magheru 29). Tine
retului (Calea Victoriei 48), 
Lumina (bd. 6 Martie 12), Vol
ga (șos. Ilie Pintilie 61). Dracul 
și cele 10 porunci — cinema
scop : rulează la cinematogra
fele V. Alecsandri (str. Grigo- 
rescu 24), Victoria (bd. 6 Mar
tie 7), 23 August (bd. Dimitrov 
118), Libertății (str. 11 Iunie 
75), Grădina Luceafărul (Calea 
Rahovei 103). Plaja : Central 
(bd. 6 Martie 2), Moșilor (Ca
lea Moșilor 221), Program spe
cial pentru copii — diminea
ța : 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Noua prietenă a tatii : 
13 Septembrie — după-amiază 
— (str. Doamnei 9), V. Roaită 
(bd. 1 Mai 57). Miorița (Calea 
Moșilor 127). Filme documen
tare — rulează la cinemato
graful Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Mamelucul : rulea
ză la cinematograful Maxim 
Gorki (str. 13 Decembrie 5—7). 
Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Giulești (șos. Giulești). 
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Rio Frio :

Cartea tehnică a pătruns în toate atelie
rele întreprinderii „Tehnofrig” din Cluj. 
Cinci standuri dotate cu peste 500 de 
cărți tehnice stau la dispoziția tinerilor 
uzinei. în foto: în timpul unei pauze la 
sectorul II al uzinei, tinerii consultă căr

țile tehnice ale standului
Foto : V. SCARLAT

...Postamentul noii 
mori de amestecat 
pămint ește gata. 
După-amiază însă, 
cind se termină 
schimbul I, tot se mai 
găsesle de trebăluit 
ceva pe la el. Intil- 
nini printre alții ți 
pe Gheorghe Vasile, 
un tinăr subțirel, nil 
prea înalt, care și-a 
lăsat un pospai de 
mustață cu speranța 
că va părea mai in 
vîrstă. Pare puțin ne
liniștit. Nu pentru cS 
treburile in organi
zația V.T.M. „întreți- 
nere-oțelărie” nar 
merge bine. 11 preo
cupă altceva. El coor
donează (și răspun
de !) de o inițiativă 
deosebită a tinerilor 
cara s-au angajat să 
confecționeze din 
material recuperabil, 

libere, o

...Ceea ce 
vă povestim 
petrece de 
fiece săptămînă.

...Se toarnă o co
roană pentru cuptoa
rele fabricilor de ci
ment (pentru a vă 
forma o imagine, vom 
aminti 
rimea 
din 
strău). 
înghite înlr o clipită 
lichidul din Martin și 
din toate cuptoarele 
electrice ale oțelărici. 
Dar tot mai vrea,

Cînd cuptoarele 
și-au eliberat povara. 
la urechea celui mai 
tînăr topitor, Con
stantin Anton, ajung 
doar trei cuvinte : 
„Mai trebuie lichid!” 
Și atunci brigada Iui 
de la „electricul unu" 
începe mișcarea. O 
mișcare dinamică, ti-

vrem 
acum 
fapt

să 
se 
în

că ea are mă- 
scrînciobului 

parcul Heră- 
Această piesă

nerească, aidoma unul 
asalt! Mai întîi bă
ieții repară vatra ia 
cald. Apoi, cuptorul 
se încarcă, urmînd 
topirea, elaborarea. 
N-a trecut deât o oră 
fi se deșarjează ! Ote~ 
Iul din rama uriașă a 
coroanei n-a avut 
timp să capete poj
ghiță dură deasupra 
fi iată îi vine ultima 
porție. Șarja rapidă a 
/ost eluborată

Care-i secretul ela
borării unei șarje tn- 
tr o oră, în loc dc 
patru ?

— El se aflăi ne 
spune Constantin An
ton, în organizarea 
mai bună, rațională a 
muncii. Fiecare din
tre tioi cunoaște bine, 
din vreme ce are de 
făcut. Avem totul 
pregătit din timp.

în șarjele rapide 
au devenit specialiști 
îndeosebi tinerii mai
ștri otelari Marin Mi- 
halache, Anghel Mu- 
țiu și Ioniță Teodor. 
Fiecare conduce 
schimb

...De
v-am
sus
fiecare săptămînă.

se

un 
de producție, 
fapt, ceea ce 
povestit mai 

petrece in

GH. CICERONE 
I. CHIRITÄ 

TRAIAN 
BĂDULESCU 
corespondenți 

voluntari

Cereomușki: Cultural 
Ilie Pintilie 2). B, 
cea (bd. Libertății 
Februarie (bd. 30 
89). Haiducii 
rulează la

din
cinematograful 

Alex. Popov (Calea Griviței 
137). Tinerii — cinemascop : 8 
Martie (str. Buzești 9—11), 
Bunica Sabelia : rulează la ci
nematograful C-tin David (șos. 
Crîngași 42). Cerul n-are gra
tii : Unirea (bd. 1 Mai 143). 
Colegii: rulează la cinemato
grafele Alex. Sahia (Calea 
Văcărești 21), Floreasca (str. 
I. Ș. Bacb 2). Fetele — cine
mascop : Grădina Unirea (bd. 
1 Mai 143). Omul amfibie: 
rulează la cinematograful T. 
Viadimirescu (Calea Dudești 
97).

Pe țesătoare» Liohsr Marin • întîlnești printre 
«el« 1*5 războaie automat« din Uzinele textile 
„30 Decembrie” din Arad. Tînăr« țesătoare ți'* 
însușit temeinic meseria. Ea lucrează acum eu 
36 000 de bătăi de războaie pe oră. Ba chiar ți 
mai mult. Ca să faci acest lucru îți trebuie « 
mare măiestrie dobtndită printr-o continuă în
vățătură. Din pînza pe eare Mari» Lioher o țes» 
peste sarcina do plan, o fabrică de confecții poa
te produce peste 800 de rochii.

DOBREA PETRU 
corespondent voluntar

0 seară cu constructorii

seară întreagă cu el. Noi, 
școlar petrol-chimie din

Am discutat o 
elevii Grupului 
Onești, i-am vorbit despre felul cum ne pre
gătim pentru a deveni muncitori cu o înaltă 
calificare iar el, Eroul Muncii Socialiste, 
Gheorghe Bucelea, ne-a povestit despre bri
gada lui de constructori. Emoționați am ur
mărit drumul celor 40 de tineri absolvenți ai 
școlii profesionale de construcții, mai întîi la 
Bicaz, apoi aici la Onești. Despre fiecare din 
băieții lui, Gheorghe Bucelea avea cile ceva 
de spus. în schimb despre el a vorbit puțin,

Ne-am despărțit și am rămas prieteni. Și 
tot mai des trecem pe la blocurile înălțate 
de brigada constructorilor pe care o conduce, 
în fiecare din noi a încolțit gîndul să mun
cim și să învățăm astfel îneît să fim și noi 
ca „băieții" din brigada lui Gheorghe Bu
celea.

LA EXIGENȚA

La intrarea In sediul Sfatu
lui popular al comunei Focuri 
raionul Hîriău, atenția mi-a 
fost atrasă de un „grafic” : 
„Cum arăta comuna noastră 
în 1938” și „Cum arată comu
na noastră în 1963”. Să repro
ducem cifrele.

1938 : Localuri de școli 1 ; 
Numărul elevilor 462 ; Anal
fabeti 827 ; Cadre didactice 6 ; 
Aparate de radio 1 ; Cinema
tograf 0 î Cămin cultural 0 ; 
Dispensar 01 Casă de na
șteri 0.

1963 : Școli 4 ; Numărul e- 
levilor 857 ; Anaifabeți 0 ; Ca
dre didactice 19 ; Aparate de 
radio 120 ; Cinematograf 1 ; 
Cămin cultural 1 ; Bibliotecă 1

MIHAI CIMPOCA 
elev.

peste 500 
și circa 

anul ace-

(cu 10 464 volume, 
cititori permanenti 
4 000 cărți citite în 
sta) ; Dispensar 1 cu 1 medic
și 6 cadre medicale medii și 
elementare ; Casă de nașteri 
1 î Staționar 1 ; Magazine 4 
(magazin universal, o librărie, 
un magazin alimentar și o 
prăvălie sătească).

Mi «e pare că ori ce comen
tariu ar strica poezia acestor 
cifre care vorbesc despre 
transformările petrecute în co
muna Focuri ca și în celelal
te mii de comune de pe în
tinsul patriei în anii puterii 
populare.

ra în anul 1956, 
parcă spre sfîrșitul 
lunii mai, cînd 
„Sportul” înserase 
la rubrica atletică de 
„Concursuri... rezul
tate”... știrea că un 

junior sibian, pe nume Cornel 
Porumb, sărise 1,80 m la înăl
țime 1

Faptul că un necunoscut ob
ținuse un asemenea rezultat — 
și pe atunci 1,80 m conta bini
șor într-un clasament al săritori
lor noștri — a stîrnit, bineînțe
les, sumedenie de comentarii 
printre specialiști. De obicei, ast. 
fel de vești sînt tratate ou maxi
mum de... exigență și tocmai de 
aceea foarte mnlți, dintre cei 
ce-au aflat de ea, au ridicat din 
umeri a neîncredere și și-au a- 
mînat „verdictul” pentru după 
ce-1 vor fi văzut sărind pe acest 
Cornel Porumb.

Bineînțeles, Cornel Porumb a 
fost discutat în fel și chiip, în 
timp ce el habar n-avea de toate 
acestea, dar continua să »e pre
gătească liniștit în orașul său na
tal...

Campionatele republicane de 
Juniori eu avut loc, în acel an, 
pe stadionul Republicii din Bucu
rești. Țiu minte, de parcă ar fi 
fost ieri, întrecerile aveau loe pe 
o căldură toridă spre mijlocul 
lunii iulie. Printre cei înscriși la 
săritura in înălțime se afla și 
Cornel Porumb. în sfîrșit, mult 
discutatul Porumb avea să concu
reze la 
n-a fost 
deși s-a 
1,70 m)
15 cm în urma cîștigătorului pro
bei (Coruel Șțăncscu, care stabi
lise cu acest prilej un nou re
cord de juniori) a dat parcă 
dreptate... scepticilor. Le-a dat 
dreptate numai rezultatul reali
zat de Porumb, căci cei care au 
fost de față pe stadion și care 
au „ochiul” nițel format pentru 
lăritura în înălțime, și-au dat 
imediat seama că în Cornel Po
rumb se găsesc calități native re
marcabile, că el este un verita
bil talent, cum de mult n-am 
mai avut noi la această probă...

Și rezultatele evoluției urmă
toare a acestui tînăr elev sibian 
au confirmat întotul aprecierile 
bune pe care i le-au făcut unii 
specialiști.'

Exact 1* un an de Ia primul 
său campionat de juniori, Cornel 
Porumb a fost selecționat in e- 
chipa de juniori a tării și, pe 
stadionul Vasil Levski din Sofia, 
el a reușit să stabilească primul 
silu record republican de juniori, 
trecînd peste ștachet» îpălțată la 
1,86 in și clasîndu-se pe locul 
doi. după maghiarul Sandor Na- 
szaly. în acejași an, la București, 
cîștigă și titlul de campion re- 
publican de juniori cu un rezul
tat de 1,79 m.

Anul 1958 prilejuiește o inte
resantă luptă pentru îmbunătă
țirea recordului de juniori 1* 
înălțime, între Cornel Porumb 
și bucureșteanul Grigor» Mari- 
nescu : 1,87 m Marinescu ; 1,88 m 
Porumb ; 1,88 m Maripeșcu;
1,90 m Marinescu; 1,90 m Po
rumb și 1,93 m Porumb. Cu aeest 
ultim rezultat 
pă lecui 5 în 
tașilor probei 
Mai trebuie 
asemenea, 
Porumb 
bljcan
IV-lea Ia campionatul temerilor 
și, un fapt oare reține atenția, 
so stabilește la Cluj, transferîn- 
du-se la Clubul Știința. Dr. Ion

București 1 Debutul său 
tocmai cel așteptat și 
clasat pe locul doi (cu 
faptul ca s-a aflat cu

că 
iese 

de j

Porumb ocu- 
ierarhia frun- 
țara noastră, 
adăugăm, de 
în acest an 

repu-
este al

din
să
;i

! campion
juniori.

Arnăut, noul său antrenor, se 
ocupă cu toată dragostea de pre
gătirea și de educația elevului 
său, ajutîndu-1 în mod continuu 
nu numai să urce treptele atît 
de pretențioasei maeștrii sporti
ve, dar să-și ți formeze un ca
racter frumos, să devină un stu
dent harnic.

Un an mai tîrziu, în 1959, Cor
nel Porumb trece pentru prima 
oară peste 2 metri (2,03 m cel 
mai bun rezultat) ți cîștigă me
dalia de aur de campion balca
nic, în întrecerile de la Bucu
rești, 1960 este anul Olimpiadei 
de lg Roma. Toate pregătirile 
sînt subordonate unui singur țel: 
rezultate cît mai bune în marea 
confruntare de pe stadionul o- 
limpic din „Cetatea eternă” a Ro. 
mei. După un reușit turneu de 
concursuri în Scandinavia, în ca
drul cărora reușește să sară de 
două ori 2,05 m, la Roma, Cornel 
Porumb obține 2,03 m, cu care 
se clasează pe locul 11 dar la 
egalitate de rezultat cu cel de al 
6-lea clasat, Ch. Dumas, cîștigă- 
torul Olimpiadei anterioare.

îu 1961 C. Porumb reușește 
să-și vadj împlinit unul din vise 
și devine recordman de seniori 
al țării cu 2,06 m. Anul trecut 
n-a fosț însă la... înălțime. N-a 
obținut decît 2,03 m și și-a pier
dut și recordul, preluat de Eu
gen Ducu cu 2,07 m. îu iarna a- 
ceasta însă, Cornel Porumb s-a 
pregătit mai bine ca orjcînd altă 
dată, a pus și mai multă pasiune 
în munca aceasta migăloasă de 
plămădire a rezultatelor înalte, 
Și rezultatele nu pot întîrzia să 
apară atunci cînd un Sportiv se 
pregătește cu atîta seriozitate, cu 
atîta ambiție pentru scopul final. 
Și pentru 1963 scopul propus nu 
est© numai al acestui an, ci cel 
al... anului co viue. Căci abia 
la anul, în octombrie, va avea 
loc n 18-a Olimpiadă și Cornel 
Porumb 
printre i 
cipa la î

După 
realizat 1 
Sofia, a ________
blicau de primăvară de Ia Galați, 
îu ziua în care împlinea 24 de 
ani, Cornel I’orumb a ținut să-și 
facă... singur cadoul cel mai fru- 

KJțrastf«SttîȘties căvgtbnW la aniver
sarea sa, el a realizat un splen
did record cu 2,10 m, rezultat 
care-1 impune imediat printre 
cei mai valoroși săritori ai lumii. 
Confirmarea lui 2,10 m, pentru 
că totdeauna un asemenea rezul
tat se cere confirmat, a venit mai 
zilele trecute la Ploiești. îu în
trecere cu Alexandru Spiridon, 
revelația acestui sezon. Cornel 
Porumb reușește să mai adauge 
un centimetru recordului țării. 
Nqrma olimpică, pentru întreg 
anul 1963, a fest astfel realizată 
pentru a doua oară.

Și la anul; Tokio 1 „Cînd mă 
gîndesc la Jocurile Olimpice — 
spune Porumb — simt cum mă 
cuprind emoțiile. Mi-am propus 
ca pînă la Tokio să ajung la 2,15 
m și, deși nu vreau să mi se spu
nă că nu sînt modest, în capitala 
Japoniei visez să realizez cel mai 
maro succes din activitatea mea 
ca sportiv și să urc pe podiumul 
premiaților. Nu este cîtuși do 
puțin un lucru ușor, îmi dau per. 
fect de bine seama de aceasta, 
dar voi lucra cu maximum de se. 
riozitațe și nu voi considera im
posibil nici cel mai greu efort 
posibil, pînă ce nu-mi voi înde
plini acest angajament”. Mai 
mult, deocamdată, n-am ce spir

.. Restul, după... Tokio 1

dorește să se numere 
sportivii care vor parti- 
întreccrile de la Tokio...

un promițător 2,03 m 
Ia începutul lunii mai la 

i urmat concursul repu-

MARIETA VIDRAȘCU

„Luceafărul" ne-a obișnuit, 
mai ales în ultima vreme, 
găzduirea în paginile sale a 
unor proze dense, al căror in
teres este susținut îndeosebi de 
acuitatea problematicii ac
tuale, tratată cu mijloace artis
tice de multe ori surprinzător 
de sigure. O serie de lucrări a- 
părute (le-am cită în primul 
rînd pe acelea semnate de 
George Bălăiță) indică preocu
parea susținută din partea re
dacției pentru promovarea ta
lentelor autentice, pentru pu
blicarea acelor creații care a- 
bordează original și veridic pro
bleme actuale. Tocmai de a- 
ceea apariția în nr. 11 din 25 
mai a unor lucrări confuze, abi
le în a „explora“ cu ostenta
ție... nimicul, aplică exigenței 
cunoscute a revistei nedorite 
intermitențe concesive.

Cuprinzînd anume vioiciuni 
stilistice, schitele semnate de 
Ana Barbu („Plicul“ și „Portre
tul“) BIP&jc nedupjgnri, Uî> 
pictor straniu, misterios, cu o

cu
comportare disprețuitoare, pro
voacă în conștiința unei liftiere 
o criză de luciditate tirzie 
(„Plicul"). Despre ce e vorba ? 
La sfîrșitul sezonului, în atmo
sfera litoralului cuprins de li
niște nostalgică, Marina — lif
tieră într-unul din blocuri — 
este tulburată de apariția ciu
dată, exotică a unui pictor ta
citurn, plictisit și obosit de a- 
vataruri incerte cu o misterioa
să Irenă. Omul este un cinic 
pentru care fata aleasă ca mo
del nu este altceva decît un 
„animal superb“, cu armonii și 
vigurozități exclusiv sportive, 
îmbiată de singurătate și de lip
sa prietenului (ori logodnicului), 
„modelul" aspiră, confuz, spre 
o iubire aventuroasă. Dar, pri
mind o telegramă, el dispare lă- 
sîndu-i un plic cu 200 de lei și 
arpneîndu-i din mers „un cu- 
vînț pe eare nimeni nu i-1 mai 
spusese Marinei niciodată". Bă
nuim eă gestul a jignit-o (deși 
intimplarea este compusă în 
spiritul poveștilor licențioase

cu fatalul îndemn la iubire al 
plajei exotice) dar n-am putut 
să înțelegem ce s-a petrecut, 
la urma urmei, care este cuvîn- 
tul „fatidic" aruncat eroinei și 
provpcîndu-i chiar un acci-

Pe marginea unor schițe
publicate in revista

ftluceafărulH

dent (în ultimele rînduri apare 
cu un bandaj la cap).

Inverșînd rolurile, în „Portre
tul“, pictorul (Ținu Constanti- 
nescu) este cel bun, iar ea (A- 
dina, soție de aștă-dată) neîn
țelegătoare, meschină, interesa
tă, trebuie să releve, printr-un 
contrast schematic și simplist, 
bunele intenții, generozita-

tea și pasiunea nobilă a lui. 
Aici, cadrul și timpul întîmplă- 
rii sînt indicate : un sat de pe 
Dunăre cu colectiviști pentru 
care pictorul a devenit „tova- 
rășu’ pictor al nostru". Totuși, 
precizia este exterioară și 
neutră fiindcă situația suferă 
de un schematism strident : 
după ce se relevă cu insistență 
contradicția insolubilă dintre 
ideile și mentalitățile lor (pen
tru ea stabilirea soțului în sat 
este o aventură de cîteva săp- 
tămîni, o „robinsonadă“ amu
zantă) conflictul este topit în 
resemnarea pictorului, pe de o 
parte, și regretul lacrimogen 
al ei, pe de altă parte. Și a- 
ceasta se produce în momentul 
cînd pictorul are revelația „u- 
nui mare adevăr“ : „ești măr
ginită, Adina...“ (!) După care, 
tot el, începe „să facă ordine 
pe masă, cu gesturi de gospo
dină veche... și pregătește • 
gustare“ (I). Și ambii suferă...

Un straniu monolog cu plîn- 
set întrerupt oferă bucata „Măr-

turisire“ semnată de D. Gr, Mi- 
hăescu. Ideea care putea fi re
levată ni se pare aceasta : pier
derea femeii iubite tpemai cînd 
ai cîștigat, prin muncă, demni
tatea și dreptul iubirii. Dar la
tura gravă, omenească a întîm- 
plării este ratată prin vulgari
zare, autorul mizînd pe impre
sionarea ieftină, melodrama
tică.

Gustul inexplicabil — în fond 
opus imaginii pe care în mod 
normal o avem despre oameni 
și relațiile lor — pentru stări 
confuze, imprecis dotate și lo
calizate, ca și pentru gesturi 
ciudate, nemativate, care nu au 
în nici un fel darul de a su
gera mișcări sufletești, chiar 
meandre complicate, ci închid 
pur și simplu orice perspectivă 
de înțelegere este derutant 
propunînd de fapt atenției lec
torului niște false probleme.

CONST. STÄNESCU

ROMEO VILARA

UZINA TRACTORUL BRAȘOV
angajează de urgență :

— electricieni
— instalatori
— strungari
— frezori
— rectificatori
— ajustări
— sudori electrici 

mecanici locomotivă Diesel
— mancvranți

Angajările șe fac numai celor cu domiciliul și mutația 
definitivă în Orașul Brașov sau în localitățile situate pînă 
la 50 km.

Cei interesați se vor prezenta ia serviciul personal și for
marea oadrelor.



IMFOnHATII
Miercuri s-a reîntors în Ca

pitală, venind de la Geneva, 
delegația Republicii Populare 
Romîne condusă de tovarășul 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
care a participat la lucrările 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare.

In cadrul marilor aniversări 
Culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii, miercuri 
după-amiază a avut loc în sala 
Dalles din Capitală, în prezen
ța unui numeros public, festi
vitatea consacrată comemoră
rii a 100 de ani de la moartea 
pictorului francez Eugene De- 
lacroix.

Cuvîntul de deschidere « 
fost rostit de Ion Irimescu, vi
cepreședinte al Uniunii Artiș
tilor Plastici.

Despre opera pictorului fran
cez a vorbit acad. G. Oprescu, 
directorul Institutului de isto
ria artei al Academiei R. P. 
Romîne.

Au fost de față reprezentanți 
ai Legației Franței la Bucu- 
rești.

Neumann, Erwin Piscator și 
Guntram Prufer, după cele
brul roman al lui Lev Tolstoi, 
în traducerea lui Eugen Mi- 
rea.

Spectacolul, pus în scenă de 
regizorul Dinu Negreanu, a a- 
vut în distribuție pe George 
Carabin, Octavian Cotescu, 
Victor Rebengiuc, Anca Ve- 
rești, artiști emeriți, Beate 
Fredanov. George Mărutză și 
I’ory Etterle, precum și pe Ro- 
dica Tapalagă, Puiu Hulubei, 
Vasile Florescu. Decorurile sint 
semnate de George Ștefănescu, 
costumele de Gabriela Nazarie, 
iar comentariul muzical de 
Lucian Ionescu.

Piesa a fost prezentată luni 
în avanpremieră pentru pro
pagandiștii din învățămîntul 
de partid din raionul Lenin.

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Congresul Mondial 

al Femeilor
Cuvlntarca președintei Consiliului Național

al femeilor din n.P. Romind

Demonstrații pentru pace
ale studenților japonezi

Continuă pro vomie colonialiste Acord privind construcția

Sfîrșitul actualei stagiuni a 
adus miercuri 
premieră la Teatrul 
Sturdza 
„Război

seara o nouă 
„Lucia 

Bulandra' — piesa 
și pace" de Alfred

Miercuri seara a avut loc la 
Casa de cultură a raionului „23 
August” un concert simfonic 
popular prezentat de orchestra 
de cameră a inginerilor din 
Capitală pentru muncitorii, 
tehnicienii și inginerii Uzine
lor „23 August“.

Programul concertului, diri
jat de ing. Petre Ghenghea, a 
cuprins lucrări de Corelli-Bar
birolli, Haendel, Christian 
Bach, Ciprian Porumbescu.

(Agerpres)

O acțiune de zile, de ore

SECERIȘUL
(Urmare din pag. I) 

de apropiat al începerii seceri
șului.

Pentru ca toate combinele, 
batozele S.M.T. să poată intra 
în lan din plin din prima zi a 
declanșării campaniei, este bi
ne ca în scopul urgentării re
parațiilor să fie mobilizați, a- 
lături de mecanizatorii care 
au în primire aceste mașini, 
și cei mai buni șefi de briga
dă și tractoriști care au de a- 
cum agregatele lor în perfec
tă stare de funcționare. Prin 
organizarea lucrului la atelier 
în două schimburi, ritmul zil
nic va spori simțitor și va pu
tea fi astfel pus la punct in
tr-un timp scurt întregul parc 
de mașini necesar în campa
nie.

Toate aceste lucruri impun 
și comitetului raional U.T.M. 
o atenție sporită în privința 
mobilizării tineretului din ra
ion la urgentarea pregătirilor 
pentru recoltat.

La pregătirea magaziilor 
G.A.C., o contribuție impor
tantă o pot aduce tinerii co
lectiviști, atît la muncile mai 
ușoare (curățat, reparat, vă
ruit, dezinfectat) cît și la ur
gentarea ritmului de lucru al 
fnagaziilor aflate în construc
ție. Cu sprijinul și aprobarea 
consiliilor de conducere, or
ganizațiile U.T.M. pot mobili
za din fiecare brigadă de 
cîmp un număr corespunzător 
de tineri care să participe la 
aceste acțiuni, rămînînd ca 
în acest timp ceilalți tineri din 
brigăzi și echipe să prășească 
și suprafețele de teren ce re
veneau tovarășilor lor.

Acestea și încă alte acțiuni 
de necesitatea cărora comite
tul raional U.T.M. își dă sea
ma se cer întreprinse cu cea 
mai mare urgență și eficaci
tate.

UÎIK
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fiind faptul că întreaga canti
tate de grîu și orz recoltată va 
fi destinată pentru sămînță, 
lucrările de recoltare trebuie 
să fie făcute ia un înalt nivel 
agrotehnic. Mecanizatorii, în 
marea majoritate tineri, au 
luat parte în acest sens cu cât
va timp în urmă, la un in
structaj de cîteva zile. Pentru 
ca recoltatul să se facă în timp 
optim și termenul recoltării să 
fie mai scurt, vor fi mobilizați 
și lucrătorii din celelalte sec
toare de producție cum ar fi 
sectorul zootehnic.

Pentru fiecare combină sint 
repartizate cîte 34 ha de pă- 
ioase. Transportul la siloz se va 
face cu autocamioane ale 
IRTA care de pe acum sînt 
pregătite în acest scop.

Pregătiri febrile s-au făcut 
în vederea începerii secerișu
lui și la G.A.C. Pecineaga, ra
ionul Negru Vodă- Colectiviș
tii au de recoltat 1 241 ha nu
mai cu grîu si alte suprafețe 
mari cu păioase. Toate lucră
rile de vară vor avea o desfă
șurare ritmică: secerișul, 
transportul grînelor la baza de 
recepție și în magaziile G.A.C., 
balotatul și strînsul paielor 
precum si arătura și efectua
rea însămînțărilor culturilor 
duble.

Pentru a se asigura realiza
rea în timpul stabilit a tuturor 
acestor lucrări s-a organizat 
schimbul de noapte. G.A.C. va 
pune la dispoziția brigăzilor 
de tractoare 7 sau 8 tineri care 
știu să conducă tractoarele 
pentru a completa numărul 
mecanizatorilor din schimbul 
doi. Printre aceștia vor fi și 
tinerii colectiviști Mitran Con
stantin, Stan Gheorghe și 
Beschi Nicolae. La transport 
vor fi mobilizate toate cele 7 
autocamioane. S-a asigurat ca 
fiecare brigadă, pentru trans
portul grînelor si paielor, să 
fie deservită de 17 atelaje. 
Toate atelajele vor fi conduse 
numai de tineri. Sint pregăti
te, dezinfectate si cele 5 ma
gazii. Dacă G.A.C. s-ar fi în
grijit din timp să procure încă 
700 de saci și un număr mai 
mare de saltele pentru strîns 
pleava, s-ar fi putut spune că 
pregătirile colectiviștilor de la 
Pecineaga au fost făcute cum 
scrie la carte.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la 25 iunie în 
cadrul Congresului Mondial al 
Femeilor care se desfășoară la 
Moscova, tov. Suzana Gîdea, 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor din R.P. Romînă, 
prorector al Institutului Poli
tehnic din București, a trans
mis tuturor delegatelor la Con
gres salutul fierbinte al femei
lor din Republica Populară 
Romînă.

Referindu-se la activitatea 
desfășurată de mișcarea de fe
mei din Republica Populară 
Romînă, vorbitoarea a subli
niat că situația femeilor din 
Romînia confirmă posibilitățile 
și rolul important al femeii în
tr-o societate care-i asigură 
toate condițiile necesare depli
nei ei dezvoltări.

Călăuzit de principiul că so
cietatea este datoare să creeze 
femeii toate condițiile pentru 
asigurarea demnității ei de 
om, de cetățean, de mamă și 
educatoare a tinerei generații, 
statul nostru i-a acordat prin 
constituție deplina egalitate 
de drepturi cu bărbatul, pe 
plan economic, politic, social și 
în familie. Totodată, prin le
giuiri corespunzătoare de ocro
tire socială și alte măsuri spe
ciale, statul a asigurat femeii 
posibilitatea de a-și exercita 
pe deplin drepturile sale.

Aceasta a făcut ca femeile 
din R. P. Romînă să participe 
activ în toate domeniile vieții : 
în industrie, agricultură, în 
domeniul învățămîntului și să
nătății, al științei și tehnicii, 
în activitatea politică, afirmîn- 
du-se cu deplină competență și 
capacitate, constituind un fac
tor de nădejde în opera vastă 
de desăvîrșire a construcției 
noii orînduiri sociale și bucu- 
rîndu-se de un mare prestigiu 
în societatea noastră.

„Cea mal arzătoare dorință a 
milioanelor de femei din țara 
noastră este înlăturarea peri
colului de război, a declarat 
vorbitoarea, adăugind că „miș
carea de femei din R.P.R., 
alături de întregul popor spri
jină cu toată hotărîrea politi
ca externă promovată de gu
vernul nostru, întrucît ea co
respunde năzuințelor de pace 
ale poporului romîn". .

Una din problemele impor
tante dezbătute de Congres — 
a spus în continuare vorbitoa
rea — este aceea a luptei pen
tru cucerirea și consolidarea 
independenței și suveranității 
naționale. Conștiința omenirii 
nu mai poate tolera ca în zi
lele noastre, în epoca unei mi
nunate înfloriri, a geniului 
uman, să mai dăinuie aseme
nea rămășițe barbare ca robia 
colonială, sursă permanentă de 
primejdii pentru pacea popoa
relor. Femeile din Romînia, al 
cărui popor a cunoscut secole 
de-a rândul subjugarea străină 
și a luptat pentru înlăturarea 
ei, susțin cu toate forțele 
lupta popoarelor din _ Asia, 
Africa și America Latină pen
tru independență și suverani
tate națională, pentru abolirea 
definitivă a odiosului sistem 
colonial, sub toate aspectele 
sale vechi sau noi.

Romînia se afirmă ca factor 
activ pe arena internațională 
promovînd cu consecvență po
litica de apărare a păcii și de 
coexistență pașnică între toate 
statele, a spus vorbitoarea.

în continuarea cuvîntării 
sale delegata romînă a supus 
discuției Congresului cîteva 
propuneri. Ea a propus ca

Congresul Mondial al Femei
lor să adreseze o scrisoare Or
ganizației Națiunilor Unite și 
Comitetului celor 18 state de 
la Geneva prin care să ceară 
luarea de măsuri concrete în 
vederea realizării dezarmării 
generale și totale și pentru în
cetarea experiențelor nucleare, 
precum și desemnarea unei de
legații care să înmîneze acea
stă scrisoare.

O altă propunere se referă 
la colaborarea mai strânsă a 
F.D.I.F. cu organismele O.N.U. 
— U.N.E.S.C.O., U.N.I.C.E.F. 
F.A.O. și îndeosebi cu comisia 
pentru situația femeii — „ast
fel îneît F.D.I.F. să-și reia lo
cul ce de drept i se cuvine în 
rîndurile organizațiilor negu
vernamentale, cu statutul con
sultativ*.

Vorbitoarea a declarat că 
delegația romînă consideră 
ar fi util ca Congresul 
adreseze oamenilor de artă 
cultură un apel, cerîndu-le să 
creeze opere care să contribuie 
la răspîndirea largă a ideilor 
păcii, la educarea copiilor și ti
neretului în spiritul prieteniei 
între popoare. Congresul să 
adreseze, de asemenea, o che
mare femeilor din lumea în
treagă.

Propunerile făcute de pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă au 
fost primite cu mult interes 
de participantele la Congresul 
Mondial • al Femeilor.

TOKIO — La 25 Iunie în 
parcul Hibiya din Tokio a a- 
vut loc o demonstrație de pro
test împotriva staționării sub
marinelor americane în portu
rile japoneze ia care au parti
cipat aproximativ 3 000 de per
soane.

Potrivit agenției United 
Press Internațional, au avut 
loc ciocniri între politie si 300 
de membri ai organizației stu
dențești „Zengakuren”, care 
au încercat să demonstreze în 
fața ambasadei americane la 
Tokio. Poliția a operat arestări 
în rîndurile studenților.

Demonstrații similare de pro
test au avut loc și la Tokio, 
Kioto și în alte localități. In 
cursul ciocnirilor dintre poliție 
și demonstranți la Kioto au 
fost răniți, potrivit agenției 
France Presse. 15 studenți.

în Guyana britanică electrică de la Mukacevo

deOgoarele din Dobrogea 
aur sint pregătite pentru ma
rea bătălie a recoltei.

Mecanizatorii din cele 14 
brigăzi de tractoare ale S.M.T. 
„23 August”, stațiune care, 
pentru rezultatele bune obți
nute în toate campaniile din 
anul trecut, a primit o înaltă 
distincție și apreciere — dra
pelul de stațiune fruntașă pe 
ramură — întîmpină secerișul 
cu toate atelajele agricole bine 
pregătite. Combinele, tractoa
rele, plugurile sînt toate în 
cîmp, la marginea lanurilor de . 
aur. Forțele acestui S.M.T. se 
adună în următoarele cifre : 1 
60 de combine. 107 tractoare, 
11 prese de balotat paie etc.

Inițial s-a stabilit ca cele 
peste 5 000 de ha de păioase, 
din care peste 4 500 ha numai 
cu grîu, să fie recoltate în 10 
zile. „Nu avem ce face în 10 
zile”, au spus mecanizatorii. 
„Terminăm în cel mult 7—8 
zile. Secerișul șe va desfășura 
intens. Au fost instruiți com- 
binerii și mînuitorii de pe com
bine. Două ateliere mobile bine 
înzestrate si 4 mecanici < 
atelier vor veghea la funcțio
narea neîntreruptă a tractoa
relor și a <

„Mîine. poimîine începem și 
noi”, par a spune mecanizato
rii și ceilalți lucrători de la 
G.A.S. Moșneni. Aici pregăti
rile sînt gata de mult. Comi
tetul i 
gospodăriei agricole de siuv, 
organizația U.T.M. au luat mă
suri concrete pentru a asigura 
terminarea secerișului nu în 
8—10 zile cît este planificat, 
ci în cel mult 6 ;
ria dispune, pentru recoltarea 
celor 1100 ha cu păioase, din 
care numai cu grîu peste 900 
de ha, de 29 de combine, 45 
de tractoare. 14 prese i 
tat. Aici s-a asigurat schimbul 
doi în toate cele 5 brigăzi per- | 
manente de tractoare. Dat "

*
Greva învățătorilor 

din Franța

Premierul Jagan a cerut intervenția O.N.U
GEORGETOWN. — în Gu

yana britanică elementele huli
ganice, aflate în slujba colonia
liștilor, continuă atentatele și 
provocările pentru a răsturna 
guvernul condus de Cheddy 
Jagan și a amîna acordarea 
Independenței acestei colonii. 
Ordinul de „grevă pasivă” lan
sat de conducătorii sindicatelor 
de dreapta este însoțit de acți
uni cu caracter de sabotaj. In- 
legătură cu aceasta, agenția 
France Presse transmite că, 
numai îh seara de duminică, 
în întreaga tară au avut loc 11 
atentate cu bombe. Bande de 
huligani au dinamitat clădirea 
Ministerului Muncii, Sănătății 
și Locuințelor, provocînd pa
gube. De asemenea, liderii 
partidelor politice de opoziție, 
sprijinitoare a colonialiștilor,

continuă să incite la tulburări 
rasiale. In urma ciocnirilor, 
care au avut loc la 25 iunie 
între negri și indieni, aproxi
mativ 30 de persoane au fost 
rănite.

Așadar începe munca stărui- 
pentrutoare și frumoasă 

strîngerea recoltei.
Tinerilor colectiviști, 

nizatori, lucrători din 
dăriile de stat li se cere să-și 
concentreze forțele în sprijinul 
oricărei acțiuni de care depin
de recoltarea păioaselor în 
timpul cel mai scurt posibil.

nieca- 
gospo-

PARIS. — Comentînd desfășura
rea grevei de 24 de ore a celor 
peste 250 000 de învățători din în
treaga Franță presa franceză de 
miercuri subliniază că ea s-a 
bucurat de succes în ce privește 
participarea și unitatea de acțiune. 
La Paris și în regiunea pariziană, 
precum și în departamentele Ain, 
Lyon, Loire-Atlantique la grevă au 
participat între 95 Ia sută și sută 
la sută din numărul învățătorilor.

că 
să 
Și

Ședința din dimineața zilei de 
28 iunie a Congresului Mondial al 
Femeilor a fost deschisă de repre
zentanta femeilor australiene, Fre- 
da Brown

într-una din pauzele ședinței, 
delegația femeilor din R. P. Romî- 
nă s-a întîlnit cu cosmonauta so
vietică Valentina Tereșkova. In nu. 
mele delegației și al femeilor din 
R. P. Romînă, Suzana Gîdea a ofe
rit un dar cosmonautei sovietice 
care a fost apoi îmbrățișată de 
membrele delegației. Valentina Te
reșkova a mulțumit în cuvinte pli
ne de căldură pentru darul primit.

din Parlamentul grec
ATENA 26 — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite:

La Atena are loc o sesiune 
extraordinară a Parlamentului 
grec, reunit în legătură cu vo
tul de încredere solicitat de 
noul prim-ministru, Pipinelis, 
pentru guvernul constituit în 
urma demisiei cabinetului Ka
ramanlis. Primul ministru a 
făcut o declarație asupra pro
gramului guvernului său. ară- 
tind că mandatul pe care și-l 
asumă prevede organizarea „în 
cel mai scurt timp posibil” a 
unor alegeri legislative. într-un 
mod care să garanteze libera 
exprimare și absoluta neinflu- 
ențare a convingerilor politice 
ale poporului grec. In acest 
sens, Pipinelis a promis că va 
prezenta Parlamentului — 
după vizita pe care familia re
gală a Greciei o va face în An-

glia la începutul lunii iulie și 
după consultări prealabile cu 
partidele politice — un nou 
proiect de lege electorală pen
tru organizarea acestor alegeri, 
care să prevadă unul din si
stemele electorale folosite în 
trecut (sistemul majoritar, pro- 
porțional așa-numit „întărit” 
sau proporțional simplu).

In ce privește politica exter
nă, Pipinelis a afirmat că „po
litica de aderare necondițio
nată a Greciei la obligațiile ce 
decurg din alianțele sale va fi 
continuată fără rezerve”.

In cursul dezbaterilor, care 
au urmat declarației-program 
a primului ministru, deputați 
din partea partidelor de opozi
ție „Uniunea de centru” și 
E.D.A. au criticat programul 
„interimar” al guvernului și 
au arătat că nu-l vor sprijini. 
Conducătorii „Uniunii de cen
tru“ au anunțat că ei „refuză 
să ia parte la votul de încre
dere” și au subliniat că de
clarația lui Pipinelis nu cu
prinde garanții că alegerile 
viitoare se vor desfășura îh 
spirit democratic.
Exprimîndu-și opoziția totală 

față de guvernul Pipinelis, Co
mitetul Executiv al E.D.A. a 
hotărît să organizeze la 28 iu
nie un miting în apărarea de
mocrației.

NEW YORK. — Agenția AS- 
sociated Press relatează că în 
cadrul Comitetului special al 
O.N.U. pentru examinarea pro
blemei aplicării declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale se discută cererea a- 
dresată comitetului de către 
guvernul Guyanei Britanice, 
condus de Cheddi Jagan, de a 
se interveni pe lîngă Anglia 
pentru acordarea cît mai grab
nică a independenței acestei 
colonii.

Cu două săptămâni în urmă, 
Brindley Benn, prim-ministru 
adjunct ai Guyanei Britanice, 
a cerut comitetului trimiterea 
unei misiuni de anchetă în 
Guyana Britanică, care să con
state la fata locului necesita
tea acordării independenței.

La 25 iunie, delegațiile Ve- 
nezuelei. Etiopiei, Chile, Polo
niei. Uruguayului, Tunisiei, 
Mali. Tanganicăi și Indiei au 
făcut declarații în care spri
jină această cerere.

MOSCOVA. — între guver
nele Bulgariei. Cehoslovaciei, 
Romîniei, Ungariei și Uniunii 
Sovietice a fost semnat un 
acord cu privire la construc
ția și exploatarea unei sub- 
stații de transport de energie 
electrică în regiunea orașului 
Mukacevo.

Această substație aflată în 
regiunea subcarpatică a și fost 
conectată la. linia de transport 
de energie electrică spre Un
garia. In prezent, spre ea se 
construiesc linii de înaltă ten
siune din Romînia Și Ceho
slovacia.

Substația de la Mukacevo va 
fi înzestrată cu cel mai mo
dern utilaj automat.

Uniunea Sovietică ia asupra 
sa construcția și exploatarea 
substației. Bulgaria. Cehoslova
cia. Romînia și Ungaria vor 
achita în mod egal Uniunii 
Sovietice patru cincimi din 
cheltuielile anuale pentru ex
ploatare.

Substația de la Mukacevo 
va duce la interconectarea 
continuă a sistemului energe
tic al țărilor frățești.

Din însărcinarea guvernelor 
lor acordul a fost semnat de : 
ambasadorul 
Gherasimov, 
hoslovaciei. 
ambasadorul
Guină, ambasadorul Ungariei, 
J. Szipka și de Ivan Arhipov,

în Berlinul
BERLIN. — La 26 iunie, 

președintele S.U.A. Kennedy, 
care se află într-o călătorie 
prin Europa occidentală, a 
făcut o scurtă vizită în Ber
linul occidental. La aeroport 
el a fost întîmpinat de Brandt, 
primarul Berlinului occiden
tal, precum și de cancelarul 
R. F. Germane, Adenauer și 
ministrul afacerilor externe al 
R.F.G., Schroeder.

Președintele Kennedy a vizi
tat apoi orașul și a rostit cu- 
vîntări la universitate și la 
primărie.

Bulgariei. L, 
ambasadorul Ce- 
O. Pavlovsky, 

Romîniei, N.
i»

_ ’> 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru relațiile 
economice externe de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

occidental
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Recepție în cinstea 
absolvenților academiilor 

militare ale U.R.S.S.

MOSCOVA. — La 26 iunie, 
în Palatul Mare al Kremlinu
lui a avut loc tradiționala re
cepție organizată de Comitetul 
Central al P.C.U.S. și de Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. 
în cinstea absolvenților aca
demiilor militare ale U.R.S.S,

Luînd cuvîntul N. S. Hruș- 
ciov a subliniat că „guvernul 
sovietic va lupta cu perseve
rență si de acum înainte pen
tru menținerea păcii, promo
vînd politica leninistă a co
existenței pașnice între state. 
Nu se poate însă trece cu ve
derea nici faptul că forțele 
agresive ale puterilor occiden
tale în frunte cu cercurile im
perialiste din S.U.A. continuă 
pregătirile în vederea războ
iului. Toate acestea ne fac să 
ne încordăm atenția”.

Adresîndu-se absolvenților 
academiilor militare, N. S. 
Hrușciov și-a exprimat con
vingerea că în orice condiții, 
în orice împrejurare, ei nu-și 
vor precupeți forțele și cunoș
tințele pentru cauza nobilă a 
apărării patriei socialiste.

PEKIN. — între 10 și 18 iu
nie 1983 la Pekin a avut loc 
cea de-a 13-a sesiune a Comi
siei sovieto-chineză pentru co
laborarea tehnico-științifică. 
Sesiunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

La sesiune au fost examina, 
te rezultatele îndeplinirii hotă
rârilor sesiunilor precedente și 
a’ fost adoptat planul de cola
borare tehnico-științifică între 
U.R.S.S. și R. P. Chineză 
cel de-al doilea semestru 
anului 1963 și ne primul 
mestru al anului 1964.

pe 
al 

se-

agenției France presse, cabine
tul britanic reunit într-o șe
dință extraordinară la 25 iunie 
a examinat o serie de probleme 
pe care premierul britanic 
Macmillan le va discuta la 
sfîrșitul săptămânii cu pre
ședintele american.

Cu toate că nu s-a prevăzut 
nici o ordine de zi, subliniază 
agenția France Presse, cei doi 
oameni de stat vor discuta pla
nul american de creare a așa- 
ziselor forte nucleare multila
terale în cadrul N.A.T.O., de
servite de echipaje mixte, re
lațiile Est-Vest, probleme în 
legătură cu viitoarea confe
rință anglo-americano-sovie- 
tică în problema încetării ex
periențelor nucleare care va a- 
vea loc în luna iulie h» .Mos
cova, precum si alte probleme.

Polifia dictatorului sud-vletnamex Ngo Dlnh Diem, reprimind 
cu sălbăticie o demonstrație a budiștilor la Saigon. 

(Fotografie reprodusă din ziarul austriac „Volksstimme*)

Lupte crîncene

în
în Kurdistanul irakian

LONDRA — 'Apropiata vi
zită a președintelui S.U.A., 
Kennedy, în Anglia a' stîrnit o 
activitate febrilă în capitala 
britanică. Dună cum relatează 
corespondentul din Londra al

nemulțumirile industriașilor canadieni
riza ministerială 
canadiană, stîrnită 
de proiectul de bu
get al ministrului 
de finanțe, Walter 
Gordon, a făcut să 
răbufnească încă o

sentimentele antiameri- 
existente în Canada. Se

TEHERAN 26 (Agerpres).
Știri sosite de la frontiera ira
kiană arată că în Kurdistanul 
irakian au loc lupte crîncene. 
La Teheran se consideră ca ne
corespunzător cu realitatea 
comunicatul dat publicității la 
Bagdad despre unele succese 
pe care le-ar fi obținut trupele 
irakiene în operațiunile împo
triva kurzilor, precum și dez
mințirea oficială a știrilor pri
vind marile pierderi suferite 
de armata irakiană.

Potrivit știrilor existente, în 
regiunea Koisanjak, din nord- 
estul Irakului, au avut loc

lupte crîncene în timpul 
rora trupele guvernamentale 
au avut mari pierderi în oa
meni si arme. Zilnic sosesc la 
Bagdad transporturi cu răniți 
Și morți.

Pentru completarea pierderi
lor pe care le suferă armata, 
au fost trimise în nord deta
șamente ale gărzii naționale 
baasiste. Se efectuează în ritm 
rapid mobilizarea. Zilnic se 
transmit prin radio ordine de 
prezentare ia centrele de mobi
lizare. Cei care nu se prezintă 
sint amenințați cu pedepse as
pre. mergînd pînă la închisoare 
pe termen lung.

dată 
când _____
știe că acest proiect de lege pre
vedea unele măsuri, de altmin
teri destul de modeste, care să 
încurajeze investițiile naționale 
de capital sufocate de prepon
derența capitalului provenit din 
Statele Unite. Proiectul preve-, 
de de asemenea acordarea unor 
înlesniri fiscale întreprinderilor 
canadiene, precum și anularea 
înlesnirilor fiscale pentru im
portul din Statele Unite de ma
teriale de construcție și mașini, 
ceea ce ar aduce Canadei un 
surplus de venituri calculat Ia 
circa 70 milioane dolari pe 
exercițiul fiscal 1963—1964. In 
expunerea sa de motive Gordon 
a declarat răspicat că se impun# 
legiferarea de noi impozite pen.

trU „a înfrâna” preluarea în 
continuare a industriei cana
diene de către Statele Unite și 
alți investitori străini".

Bineînțeles că cercurile inte
resate din Statele Unite au reac
ționat vehement față de planu
rile lui Gordon care, după cum 
recunoaște chiar revista „News. 
week” oglindesc „criticile tradi
ționale la adresa rolului domi
nant al capitalului S.U.A. 
economia canadiană".

Revista americană „Time” 
rată în legătură cu aceasta 
pînă in prezent investitorilor 
din Statele Unite le-a revenit 
80—85 la sută din investițiile 
de capital străin în Canada, și 
controlează nu mai puțin de 55 
la sută din întreaga industrie a 
Canadei.

„Atît Washingtonul cît și 
Wall Street-ul, scrie aceeași re-

a- 
că

vistă, consideră propunerile Iul 
Gordon drept discriminatorii". 
Potrivit revistei „Newsweek”, 
un reprezentant al Wall Street- 
ului a mers pînă acolo Incit a 
cerut ca în loc de a căuta să 
reducă din profiturile realizate 
de oamenii de afaceri din S.U.A. 
în Canada, conducătorii acestei 
țări ar face mai bine să recurgă 
la măsuri de... austeritate, bine
înțeles pe spinarea poporului 
canadian.

Reacția cercurilor oficiale a- 
mericane este semnificativă. La 
Washington, relatează „News- 
week", o oficialitate a Departa. 
mentului de Stat a declarat: 
„Canadienii își asumă un risc 
teribil”. Același reprezentant, 
referindu-se ia posibilitatea 
unor represalii din partea Sta
telor Unite, a spus : „Evident 
că potențialul nostru de repre
salii economice este copleșitor”»

PE SCURT
a îndemnat la crearea pretu
tindeni a unor organizații, și 
grupuri care trebuie să exer
cite presiuni asupra parlamen
tarilor pentru a obține ca aceș
tia să se pronunțe în favoarea 
unei politici de dezarmare și 
pentru crearea de zone denu- 
clearizate.

WASHINGTON — Comisia 
S.U.A. pentru energia atomică 
a anunțat marți seara efectua
rea de către Statele Unite a 
unei noi experiențe nucleare 
subterane la poligonul experi
mental din Nevada.

BRUXELLES — Baronul 
Allard. organizatorul mișcării 
catolice pentru dezarmare, a 
declarat la o conferință de 
presă, care a avut loc la Bru
xelles, că „un bun mijloc pen
tru asigurarea păcii este dezar
marea pe plan mondial”.

Subliniind în declarația sa 
importanța mare a creării unei 
zone denuclearizate în centrul 
Europei, baronul Allard a ară
tat că dacă Polonia, Ceho
slovacia si R.D.G. au consimțit 
să facă parte din această zonă 
denuclearizată. guv emul _ lai 
Adenauer nu vrea nici măcar 
să examineze acest proiect.

In încheiere, baronul Allard

LONDRA — La Londra au 
luat sfîrșit tratativele cu pri
vire la acordarea independen
ței Kenyei, care au durat 10 
zile. Pînă în prezent, nu a fost 
dat publicității un comunicat 
oficial. Potrivit unor date fur
nizate de cercuri londoneze 
bine informate, se crede că s-a 
ajuns la o înțelegere cu privire 
la acordarea independentei 
Kenyei în toamna acestui an. 
Se subliniază totodată că An
glia luptă pentru a-»i menține 
pe mai departe vechile poziții 
economice și privilegii în do
meniul reorganizării și pregăti
rii armatei naționale a Kenyei.

'NEW YORK — La 25 iunie, 
Comitetul O.N.U. pentru pro
blemele administrative și bu
getare a adoptat o rezoluție cu 
privire la „principiile gene
rale” ale repartizării cotei-părți 
a cheltuielilor între membrii 
O.N.U. pentru operațiunile de
stinate menținerii păcii. Re
prezentanții statelor socialiste 
s-au pronunțat împotriva rezo
luției deoarece consideră acea
stă rezoluție drept încercare 
de a legaliza finanțarea opera
țiunilor O.N.U., finanțare care 
este întreprinsă contrar cartei 
O.N.U. și fără știrea Consiliu
lui de securitate, căruia îi re
vine principala răspundere 
pentru menținerea păcii și 
securității.

BEIRUT. —Ziarele libaneze rela
tează că în ultimele zile situația 
din Siria s-a Inrăută/it din nou. Po. 
trivit acestor relatări, profftînd de 
lipsa din {ară a generalului Ziad 
Iiarirl, ministrul apărării și șef al 
statului major al armatei siriene, 
aflat într-o vizită oiicială împreună 
cu primul ministru Salah Bitar în 
'Algeria, partidul Baas a demis din 
armată o serie de oiiferi care spri
jineau pe generalul Hariri. în di
ferite posturi importante din ar
mată și siguranță au fost numiți o- 
fiteri baasiști. Ziarul „An-Nahar" 
relevă că în urma acestor acțiuni

LONDRA — Agențiile de 
presă anunță că ministerul 
britanic, pentru problemele A- 
firicii centrale. Richard Butler, 
a sosit în Rhodesia de sud pen
tru a prezida conferința de di
zolvare a Federației Rhodesia 
și Nyassaland care se va des
chide la 28 iunie în orașul Vic
toria Falls. După cum a anunțat 
Butler în parlament săptămîna 
trecută, guvernele Rhodesiei 
de nord Și Rhodesiei de sud au 
hotărât să participe oficial la 
această conferință, iar Nyassa- 
landui va trimite probabil un 
observator. Pe ordinea de zi a 
conferinței, care va dura o 
săptămînă sau 10 zile, este pre
văzută dizolvarea federației, 
precum și punerea la punct a 
modalității de realizare în vi
itor a legăturilor economice în
tre țările din federație.

Se prevede ca dizolvarea fe
derației să aibă loc la o dată 
înainte de sfîrșitul anului.

ale partidului Baas, situația din 
Siria a devenit extrem de încordata 
și s-a ivit posibilitatea unor aefiuni 
violente deschise împotriva guver
nului baasist.

Conferința de dizolvare 
a Federației Rhodesia 

și Nyassaland

Copra (miezul nucii de cocos) e unul din produsele de bază pe 
care le exportă insulele Tahiti. El se folosește ca materie primă 
în industria alimentară. Dar, ca și cu multe decenii în urmă, 
și astăzi, extragerea copiei se face în Tahiti cu mijloace pri
mitive. în fotografie : scoaterea miezului din nucile de cocos 

într-unul din satele tahitiene.
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