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stră, scria, ajunsă la jumătatea lucră
rii, eleva Stekler Eva. Revăd mereu 
în fața ochilor minunata priveliște 
a cîmpiilor Olteniei, a fabricilor și 
blocurilor de locuințe noi din Craiova. 
Revăd îneîntătoarea priveliște care 
se deschide pe Valea Jiului. între 
Bumbești și Livezeni. revăd munții 
înalți, stîncoși și totuși împăduriți, pe 
care Jiul cu răbdarea lui milenară i-a 
împărțit în două- Dar peisajul acesta 
a crescut în splendoare fiindcă mun
citorii, tinerii din patria noastră au răs
puns cu entuziasm și eroism la che
marea partidului 
iască drumul de 
aici".

Profesoara îmi
— Și ea e o elevă 

mai de 9 și 10.
Elevul Pap loan se apropie de în

cheierea lucrării: „Siderurgiștii hu- 
nedoreni ne-au primit cu multă bucu
rie. Ne-au arătat cum se fabrică oțelul 
și fonta, îndemnîndu-ne să visăm și 
noi să devenim siderurgiști de nă
dejde. Combinatul „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" ni s-a părut un adevărat 
vulcan clocotitor și ziua și noaptea.

Iar orașul nou, așezat pe dealul din 
apropiere, în care trăiesc siderurgiștii 
cu familiile lor, ni s-a părut o cetațe 
din basme răsărită peste noapte. Eram 
în cea de a șaptea zi de excursie prin. . 
țară. Sosise timpul să ne întoarcem. Și 
mașinile au pornit să gonească spre 
orașul nostru. Dar noi am rămas multă 
vreme cu privirea întoarsă spre coșu- 

și coloanele de fum care se înălțau' 
Hunedoara spre nori...”.

a-și petrece concediul de odihnă și a-și 
întări sănătatea... Ne-au întîmpinat 
cu bucurie, ca pe proprii lor copii și 
ne-au povestit despre viața lor nouă, 
despre munca lor... firește și despre 
concediul de odihnă. Ce mult își iu
besc oamenii aceștia meseria ! Așa 
vom iubi și noi meseria pe care ne-o 
vom alege...".

Nota 10 va fi și de data aceasta a 
ta, dragă Arpad, mi-am zis în gind. 
și m-am îndreptat către alt elev.

„Cît de * - •

reta începu să alerge pe 
tablă. Liniștea cuprinse în
treaga sală de clasă. Elevii 
urmăreau fiecare literă pe 
care o scria profesoara, în- 

. cercînd să ghicească, fie și
cu o clipă mai devreme titlul compu
nerii ce urma să li se dea.

„Frumoasă ești patria mea" mur
murară ei.

Și penițele începură să alunece gră
bite pe foile imaculate ale caietelor. 
Retrăind emoțiile unei călătorii de 
neuitat, elevii așterneau pe hîrtie 
impresiile, rămase proaspete, 
excursiei” prin țară, la început de va
canță. Trec prin șirurile de bănci. îmi 
aplec privirea asupra unui caiet și 
citesc indiscreț : „Am pornit cu mași
nile din orașul nostru în zorii primei 
dimineți din luna iulie. Se vestea o 
zi minunată. Toți cei 70 de elevi care 
formam grupul excursioniștilor eram 
deosebit de veseli. Fericirea ni se ci
tea pe chipuri. în sfîrșit excursia vi
sată a început. Cîntecele 
răsunau pretutindeni prin 
pe care le străbateam în 
spre orașul Abrud. Aici aveam să fa
cem primul popas...".

Frumos început, mi-am zis. Și l-am 
lăsat pe elevul Nagy Zoltan, să-și con
tinue firul gîndurilor sale. Mă îndrept 
către un alt elev, pe nume Varga Ar
pad, despre care auzisem că încheiase 
anul școlar cu medii de 10 la toate 
materiile. Am reușit să-i citesc cîteva 
fraze de pe pagina la care ajunsese:

,.în minunata stațiune balneo
climaterică de la Herculane ne-am 
întîlnit și am stat de vorbă cu o 
mulțime de mineri, oțelari, țărani și 
alți oameni ai muncii : romîni, ma
ghiari și de alte naționalități, care ve
niseră din toate colțurile țării pentru
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Cu pasiunea anilor 
tineri

Cartea 
un prieten bun

In pauza de prînz, un cîn- 
tec, o glumă și munca 
merge mai cu spor. (în 
campania de seceriș prin
tre colectiviștii din comu
na Băbiciu, raionul Ca

racal).

Anii de școală elementară 
trecuseră repede și iată că, 
aproape fără să bage de 

scamă, Ioana Verdeș intrase în 
rindul tinerilor din sat, mergînd 
împreună cu ei la muncă în gos
podăria colectivă, la cîntec și 
joc, seara, la căminul cultural.

Muncea într-una din brigăzile 
de cîmp, și tovarășii ei de echipă, 
brigadierul, o știau ca pe o fată 
harnică, pricepută la treabă și 
mai ales foarte inimoasă. Puțini 
erau însă aceia care știau că 
Ioana avea o mare dorință : să 
devină crescătoare de păsări. De 
cîie ori avea cîteva ore libere, 
dădea fuga pînă în sectorul avi
col, unde alte tinere colectiviste, 
ca Anca llinca și Maria Ștefan, 
foste colege de-ale ei de școală, 
îngrijeau păsările. Le ajuta a- 
cesiora să dea hrană puilor, să 
aibă grijă de ei.

Despre pasiunea aceasta a Ioa
nei V.erdeș a aflat și secretarul 
organizației de bază U.T.M. din 
gospodărie, lată de ce, atunci 
cînd, mărindu-se la 12.000 nu
mărul de păsări pe care avea să 
le crească gospodăria anul acesta 
și ivindu-se necesitatea unor noi 
crescătoare de păsări, acesta a 
propus ca una dintre ele să fie 
Ioana.

Tinerii au discutat în adunarea 
generală a organizației U.T.M. 
propunerea și s-au convins Că e 
hotărîtă să muncească la păsări.

A fost trimisă apoi de către 
conducerea gospodăriei colective

mal 
fru-

pentru 10 zile să învețe 
bine fainele acestei meserii 
moașe la gospodăria agricolă de 
stat „Costache Burcă“ și iat-o din 
nou la gospodăria colectivă. Îm
preună cu altă fată a luat în pri
mire astă primăvară 2.000 de pui. 
Bucuria că visul ei se împlinise 
a ajutat-o să treacă peste greu
tățile inerente începutului. A citit 
mereu, i-a întrebat pe cei din 
jurul ei, care aveau mai multă 
experiență, atunci cînd avea ceva 
nelămurit, le-a cerut ajutorul. A 
aplicat cu strictețe toate normele 
științifice de hrănirea puilor și 
rezultatele n-au întîrziat să se 
arate. Păsările îngrijite de Ioana 
Verdeș au crescut mari și fru
moase, aducînd odată cu valori
ficarea lor mii de lei venit gos
podăriei colective.

Ioana Verdeș, fata din Cumpă
na, raionul Negru Vodă, modestă 
și cu ochii atît de vii, nu 
are decît șaisprezece sau șap
tesprezece ani. Dar ea este 
mîndră că acești ani, cei mai fru
moși, nu trec fără rost : ei sînt 
dăruiți înfloririi gospodăriei co
lective.

Zn fiecare zi, zeci de 
muncitori tineri și vîrst- 
nici vin la biblioteca 

clubului muncitoresc din Pe- 
troșeni să împrumute cărți.

In scopul atragerii unui nu
măr cit mai mare de cititori 
colectivul de muncă al biblio
tecii clubului organizează in
teresante acțiuni cum ar fi 
seri literare, recenzii, consul
tații individuale. Deosebit de 
interesante și apreciate de ci
titori au fost expozițiile cu 
temă organizate la bibliotecă. 
Aceste expoziții ajută pe ti
neri în alegerea cărților și în 
înțelegerea operelor citite.

Ca urmare a muncii desfă
șurate, de colectivul bibliote
cii, numărul cititorilor a cres
cut la 740, majoritatea tineri, 
care au citit de la începutul 
acestui an și pînă în pre
zent 5.700 volume. Printre cei 
mai pasionați cititori se 
mără și loan Străuț, 
Nicolae, Sever Marin, 
Kreis — muncitori la 
de reparații de utilaj 
din Petroșeni, Benea 
muncitor la preparația de căr
bune din Petrila și mulți alții.

Tolanda
Balaș

a sărit
1,90 m
(Amănunte 
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Situația

PETRE GHELMEZ

La expoziția — 
lusrănie ucenicilor

De curînd, în sala clubu
lui minerilor din ora
șul Lupeni, s-a deschis 

expoziția lucrărilor practice 
de sfîrșit de an ale elevilor 
școlii profesionale din locali
tate.

Lucrările dovedesc pricepe
rea elevilor care avînd create 
condiții de muncă și viață din 
cele mai bune, se pregătesc să 
devină pricepuți meseriași, să 
stăpînească tehnica modernă.

Elevii din cele două secții 
ale școlii, lăcătușerie și elec
trică, și-au dat toată silința 
să îmbine armonios cunoștin
țele teoretice cu cele practi
ce, realizînd astfel piese și a- 
parate reușite. S-au evidențiat 
în mod special lucrările ele
vilor Dudău Gh., Postea Ale
xandru, Fechete Francisc, Flo- 
rea Vasile, Semzaconi Marcel, 
Nica Cornel și ale altora.

Expoziția s-a bucurat de un 
deosebit succes și este mult 
apreciată de vizitatori.

I. BRĂTUIANU

nu- 
Enache 
Tiberiu 
Uzinele 
minier 

Simian,

I. CHIRAȘ
tipograf

El lucrează cu dragoste, cu pricepere ; satisfacția muncii
1 se citește pe față 1 (Niaolae Coboc, montator la întreprin

derea „Electrobanatul"-Timișo ara).
Foto; y. CONSTATINESCU

în întreaga țară continuă 
intens recoltarea cerealelor 
păioase. Din datele Ministeru
lui Agriculturii rezultă că 
pînă la 6 iulie griul a fost se
cerat de pe 38 Ia sută din su
prafața cultivată, iar orzul în 
proporție de 69 la sută. Pînă 
la aceeași dată griul secerat 
a fost treierat în proporție de 
35 la sută, iar orzul de 65 la 
sută.

Ministerul Agriculturii a- 
preciază că, în ultima săptă- 
mînă, în majoritatea regiuni
lor țării condițiile bune pen
tru efectuarea lucrărilor agri
cole de vară au fost mai bine 
folosite. în regiunile din su
dul și sud-vestul țării ritmul 
secerișului la grîu 
tensificat îndeosebi 
dariile agricole de

a fost in- 
în gospo- 
stat. Ast-

-am întîlnit în sălile adine 
grăitoare ale Muzeului 
Brukenthal din Sibiu. Dar 

puteam să-i găsesc în alte multe 
locuri din 
toată țara.

Erau 24 
absoivenji 
maiștri, secția mecanică, din ora
șul de mîine al ofelului — Galați. 
Se aflau pe parcursul unui itine- 
rariu instructiv, care cuprindea im
portante puncte de interes in
dustrial și cultural de pe harta 
patriei.

Lăsaseră tn urmă (sau, mai 
propriu, luaseră cu ei, în struc
tura intimă a sufletului fiecăruia) 
imaginea măiastră a Bucureștiului. 
cu marile sale fortărețe indus
triale, cu Muzeul de istorie a 
partidului, cu expozițiile și lumi
noasa lui arhitectură și, alături de 
aceasta, cealaltă imagine a fra
telui mai mic, Brașovul, cu puter
nica sa industrie, cu minunatele 
lui împrejurimi: Tara Bîrsei, Poia
na etc. * _ .irrsxsp —

Călăuziji de fostul lor profesor, 
tînărul inginer Radu Beșchea —fa
miliarizat cu itinerariul acesta încă 
din anii de studenție — cei 24 
de turiști au împletit armonios 
dragostea pentru natura patriei cu 
vizitarea unor importante obiec
tive industriale.

Pretutindeni tinerii absolvenți 
sînt numai ochi și urechi. Progra
mul bogat al călătoriei este me
nit să le dea o imagine vie a 
prezentului socialist al patriei. 
Despre cele văzute acum, fieca
re va vorbi tovarășilor lui de 
muncă în uzinele unde-și va în
cepe în curînd activitatea, ca 
maistru. După București, Brașov și 
Sibiu îi cheamă în zare noi orașe* 
noi uriași ai industriei, noi centre 
ale culturii, ca o adevărată con
stelație a socialismului cu stele de 
prima , mărime : Hunedoara, Arad,

Oradea, Cluj, Roman, Bicaz, O- 
neșfi...

Aici la Sibiu îl au ghid chiar 
pe colegul lor Miclăuș Dumitru, 
fost muncitor la Uzinele „Inde
pendența". Vizita colegilor îi a- 
duce acestuia multă bucurie. Cele 
ce le povestise în anii de învăță
tură despre minunății săi tovarăși 
de muncă putea fi acum observat 
ia fața locului. Și tot el le-a fost 
un ghid la fel de bun și în ceea 
ce privește frumusețile Sibiului.

lată-i pe toți pășind cu grijă 
pe covoarele moi ale mu
zeului sibian. Sentimentul con
topirii cu timpul, excursia imagi
nară pe pofecile anilor apuși de 
demult, înscrie pe fețele lor expre
sia bucuriei lăuntrice. Bucuria cu
noașterii, bucuria artei. Dimen
siuni sufletești armonizîndu-se 
intim cu cadrul muzeal, cu valo
rile create în veacuri de geniul 
uman.

...Trecuseră mai bine de două 
ore. de la intrarea în muzeu. La 
ieșire, sub arcul bolții, tinerii își 
împărtășeau impresii cu însufleți
re. Lupașcu vorbea cu entuziasm 
despre sălile consacrate istoriei, 
Mărgineanu despre arfa populară, 
Stoica despre pictură, lordăchescu 
se interesa cum poate dona mu
zeului colecția sa de monede 

’ străvechi...
i După-amiază, la gară, avînd la 

fel de vii în inimă impresiile di
mineții, cei 24 de tineri maiștri, 
împreună cu cei doi ingineri, în
cepeau să se siringă în jurul lui 
Stoica Ion — care le vorbea cu 
dragoste despre Hunedoara, locul 
său de muncă 
Viitorul popas 
te aveau să-l 
taie de azi a

Am în față un 
jurnal de dru
meție, unul din 

zecile de jurnale ca
re vorbesc în ima
gini vii despre ex
cursiile pe itinerarii 
mai scurte sau mai 
lungi, făcute de ele
vii ploieșteni. în fi
lele lui sînt notate 
impresiile din ex
cursia efectuată de 
40 de elevi fruntași 
la învățătură din cla
sele VII—XI de la 
Școala medie nr. 
„I. L. Caragiale".

Pornind din Plo
iești grupul de tineri 
excursioniști s-a în
dreptat spre Buzău, 
apoi spre R. Sărat, 
Focșani, a străbătut 
Valea Șiretului pînă 
fa Adjud, de acolo pe 
Valea Trotușului spre 
Onești și Tg. Ocna. 
Drumul a continuat 
spre Comăneșfi, a 
traversat pasul Ghi- 

5 tneș-Palanca pînă la 
• Miercurea Ciuc, Tuș-

1

nad, Sf. Gheorghe, 
după care a urmat 
Brașovul și intrarea în 
Ploiești pe Valea 
Prahovei.

Ca într-un film, jur
nalul de drumeție ne 
descrie în amănunt 
tot ceea ce au întîl
nit în drum tinerii 
excursioniști, lată pe 
prima filă o însem
nare laconică : „De 
la seceră la combi
nă". Explicația deși 
simplă poartă în ea 
un adevăr de necon
testat. în drumul lor 
de la Ploiești și pînă 
la Mărășești elevii au 
întîlnit lanurile aurii 
de grîu și orz ale 
colectiviștilor. Acolo 
unde grîul a dat în 
copt, combinele lu
crau de zor, mînuite 
cu pricepere de ti
nerii combineri. Cu
vintele „de la se
ceră la combină" în
serate în jurnal, expli
că grija deosebită a

partidului și guvernu
lui nostru pentru dez
voltarea și mecaniza
rea agriculturii la ni
velul celor mai înal
te cuceriri tehnice.

Un scurt popas a 
avut loc la Mărășești.

Continuîndu-și dru
mul pe Valea Trotu- 
șului, elevii au întîl- 
nit o regiune indus
trială nouă, creație a 
regimului nostru de
mocrat-popular, 
zești, Onești, 
Ocna, Comănești,
giunea petroliferă a 
Moldovei — iată nu
mai cîteva din nu
meroasele obiective 
care vorbesc de ridi
carea economică im
petuoasă a acestei re-

Bor-
Tg. 
re-

lucrărilor de
fel, în regiunile Banat, Bucu
rești, Dobrogea și Oltenia, se
cerișul orzului se apropie de 
sfîrșit, iar recoltarea griului 
a fost executată în proporție 
de 53—67 la sută. Gospodăriile 
agricole de stat din regiunea 
Banat, care au strîns recolta 
de grîu de pe aproape 80 la 
sută din suprafața cultivată, 
sînt fruntașe pe țară în des
fășurarea acestor lucrări.

Sînt însă regiuni ca Argeș, 
Ploiești și Galați, care deși în 
ultimele zile au început din 
plin secerișul, totuși nu au fo
losit toate mijloacele de care 
dispun pentru recoltarea în 
cel mai scurt timp a cereale
lor. Din această cauză griul a 
fost secerat numai de pe 
26—43 Ia sută din suprafața 
cultivată.

dinainte 
plin de 
facă în 
otelului.

de școală, 
învățămin- 
marea ce-

MIHAI NEGULESCU

recoltare
în general, în toate regiu

nile, cu excepția gospodăriilor 
agricole de stat, există deca
laj între seceriș și treieriș, da
torită faptului că se întîrzie 
transportul recoltei pe arii și 
nu se asigură funcționarea 
continuă a batozelor. Sînt în- 
tîrziate de asemenea lucrările 
de recoltare a mazării, a fî- 
nurilor naturale, precum și a- 
răturile adinei de vâră.

Pentru săptămâna următoa
re Ministerul Agriculturii re
comandă să se folosească din 
plin toate mijloacele de re
coltare pentru a se termina 
în cîteva zile secerișul griu
lui în regiunile din sudul și 
vestul țării și intensifica în 
celelalte regiuni. în toate re-

(Continuare în pag. a 3-a)

Omul cu știința
plecat laind a 

examenul de stat, 
l-au însoțit urări
le de bine ale co
lectiviștilor.

- După ce ter
mini. să te întorci la noi — 
i-au spus oamenii, care-l în
drăgiseră pe tînărul absolvent 
al facultății de agricultură Ș* 
zootehnie venit in practică la 
gospodăria lor.

După terminarea examenu
lui de stat, utemistul Ștefan 
Toader s-a întors la G.A.C. 
„Gh. Doja- din comuna Fun- 
dulea, raionul Lehliu, ca ingi
ner zootehnist. Știa că nu-r ’ 
va fi ușor, dar se bizuia 
pe sprijinul organizației de 
partid, al conducerii gospodă
riei, al tuturor colectiviștilor, 
care-l ajutaseră și în perioada 
cînd era stagiar să 
descurce în multiplele 
bleme ale activității de 
ner zootehnist.

Și-a început munca 
plin. In primul rînd trebuia 
să-i convingă pe îngrijitorii

se 
pro- 
ingi-

din

de animale — marea lor 
majoritate fete și băieți 
tineri, recomandați de or
ganizația de bază U.T.M. să 
lucreze aici - că una din. căile 
principale în sporirea produc
ției o constituie respectarea 
programului de grajd. îm
preună cu brigadierul zooteh
nist a întocmit acest program 
care a fost afișat la locul de 
producție. La început, oame
nii n-au înțeles prea bine de 
ce trebuie ca în fiecare zi fu
rajarea, mulsul, adăpatul etc. 
să se facă la aceleași ore și 
nici de ce e necesar ca vacile 
să primească rații diferenția
te în funcție de producția pe 
care o dă fiecare.

— Cum adică să dai la una 
mai mult și la alta mai pu
țin ? Nu-i tot vacă și una și 
alta ? Și-apoi, oricît le-ai îm
părți, le-ai drămui nutrețu
rile, vacile noastre tot nu vor 
da mai mult lapte.

— Hai să facem 
cu un lot — le-a zis 
într-o zi. Cu care 
începem ?

încercare 
inginerul 
vreți să

- Păi, cu al Alexandrei llie, 
că are de toate rasele. Și-a
poi, dacă-i vorba să încercăm, 
să pornim cu acelea care dau 
o producție mai slabă.

Și de atunci, zile în șir toți 
îngrijitorii de la 
vaci au urmărit cu 
atenție și interes 
experiență.

La început li s-a
ror vacilor din lot aceeași ra
ție de furaje. Alexandra și-a 
notat însă într-un carnet, 
după sfatul inginerului, pro
ducția de lapte a fiecărei 
vaci; unele au dat mai mult, 
altele mai puțin. La cîtăva 
vreme, au fost mărite rațiile 
furajere însă de data aceasta 
proporțional cu producția pe 
care o dădea fiecare vacă. 
Astfel a continuat experiența 
pînă cînd s-a ajuns să se sta
bilească rații furajere potrivi
te pentru fiecare vacă. Pro
ducția creștea simțitor. De pil
dă, dacă la început de la între
gul lot de vaci îngrijite de ute- 
mista Alexandra llie se obți
neau numai 600 litri lapte lt»« ■ (Continuare In pap. a 3-a)

N. PUIU
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O treabă foarte serioasă... 
pregătirea undiței.

Foto : C. VICTOR

deferma 
deosebită 

această

dat tutu-

nar, se ajunse în luna urmă
toare (în timpul experienței) 
ca de la același lot să se ob
țină în numai 15 zile 800 li
tri lapte. Pornind de la aceste 
exemple, inginerul a discutat 
pe îndelete cu ceilalți îngriji
tori despre furajarea raționa
lă a animalelor, despre îngri
jirea lor. despre curățenia în 
grajduri. De altfel, lui i-a fost 
încredințată de către organiza
ția de bază U.T.M. sarcina de a 
se ocupa permanent de ridi
carea calificării celor 13 ute- 
miști îngrijitori de animale. 
Utemistul Ștefan Toader își 
îndeplinește această sarcină 
fără să precupețească nici un 
efort. A procurat, cu ajutorul 
organelor agricole de resort, 
filme documentare cu privire 
la creșterea animalelor, filme 
care sînt prezentate la cine
matograful sătesc. Cu spr:."- 
nul conducerii gospodăriei a

DARIA CUHTA

UNDE MERGEM
SĂ INVAȚAM
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UNDE MERGEM SĂ ÎNV A ȚAM
Nu peste mult timp va avea loc examenul de admitere in invățămintul profesional. Mii de tineri absolvenți ai școlilor elementare se pregătesc sâ devină elevi 

ai școlilor profesionale.
Pentru a-i ajuta pe aceștia sâ se îndrepte către meseriile de care economia noastră națională are nevoi mereu crescînde, publicăm în această pagină lista 

unor școli profesionale indicînd meseriile cele mai soli citate.
Informații mai detailate pot căpăta cei interesați consulți nd broșura „îndrumătorul pentru admiterea în învăță mîntul profesional — 

editată de Ministerul Invățămîntului și Culturii — Departamentul școlit care se găsește de vînzare în toate librăriile
Cititorii noștri se pot adresa redacției pentru orice informație suplimentară privind examenul de ad mitere în școlile profesionale

Școli aparținind Ministerului
Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini

REGIUNEA BANAT
OȚELUL ROȘU (Raionul 

Caransebeș), școala profesio
nală de ucenici a Uzinelor 
„Oțelul roșu" pregătește:

— turnători formari
— metalurgiști laminatori
— metalurgiști oțelari
REȘIȚA. Școala profesiona

lă de ucenici a „Combinatului 
metalurgic" (cu secții de pre
dare în limba maghiară și 
germană) Str. Petru Maior 
nr. 1 — telefon 334 pregătește:

— metalurgiști laminatori
— metalurgiști oțelari
— zidari șamotori și izola

tori termici
— forjori
— metalurgiști furnaliști
-> zidari
— turnători formari

REGIUNEA BRAȘOV
Școala profesională de uce

nici a Uzinelor „Steagul roșu" 
(cu secția de predare în lim
ba maghiară) Str. Poenelor 
nr. 1, telefon 1996, pregătește:

— turnători formari
— metalurgiști oțelari

ORAȘUL BUCUREȘTI
Școala profesională de uce

nici a Uzinelor „23 August" 
B-dul Muncii nr. 47 — telefon 
21.76.42 — pregătește :

— metalurgiști oțelari
— forjori
— sudori
Școala profesională de uce

nici a Uzinelor „Mao Țze-dun" 
Str. Vulcan nr. 8 — telefon 
13.42.90 — pregătește:

— cazangii
— sudori
— turnători formari
— forjori
Școala profesională de 

nici a Uzinelor „Republica' 
Calea Dudești nr. 127 — tele
fon 21.42.68 — pregătește :

— metalurgiști laminatori
— metalurgiști trefilatori

REGIUNEA CLUJ
C1MPIA TURZII (Raionul 

Turda). Școala profesională de

ucenici a Uzinelor „Industria 
Sîrmei" (cu secția de predare 
în limba maghiară) Str. Mali- 
novski nr. 133 — 
pregătește :

— metalurgiști
— metalurgiști
— metalurgiști
— turnători formari

telefon 14 —

laminatori 
oțelari 
trefilatori

uce- 
,»*

REGIUNEA GALAȚI
BRĂILA. Școala profesiona

lă de ucenici a Uzinelor „Wil
helm Pieck" Str. Nouă nr. 9 — 
telefon 1431 — pregătește :

— metalurgiști laminatori
— metalurgiști oțelari
— turnători formari
Școala profesională de uce

nici a Combinatului siderurgic 
Str. Traian nr. 168 — telefon 
1932 — pregătește :

— metalurgiști
— metalurgiști
— dulgheri de 

rangozi)
— presatori de

REGIUNEA HUNEDOARA
HUNEDOARA. Școala pro

fesională de ucenici a Combi
natului siderurgic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" (cu secția de pre
dare în limba maghiară) Str. 
23 August nr. 1 — telefon 
2687 — pregătește:

— metalurgiști furnaliști
— metalurgiști laminatori
— metalurgiști oțelari
— zidari șamotori și izola

tori termici
— mecanici pentru utilaj 

cocso-chimic
CALAN (Raionul Hunedoara). 
Școala profesională de uce
nici a Uzinelor „Victoria" Str. 
Crișana nr. 78 — telefon 43 — 
pregătește :

— metalurgiști furnaliști
— turnători formari
— zidari șamotori și izola

tori termici

laminatori 
trefilatori 
nave (ma-

metale

REGIUNEA PLOIEȘTI
PLOIEȘTI. Școala profesio

nală de ucenici a Uzinelor 
„1 Mai" Str. Traian nr. 28 — 
telefon 2859 — pregătește :

— cazangii
— forjări
— turnători formari

Școli aparținînd Ministerului 
Minelor și Energiei Electrice

REGIUNEA BANAT
ANINA (Raionul Oravița). 

Școala profesională de uce
nici a Trustului miner „Ba
natul" pregătește :

— mecanici de mină.
REGIUNEA HUNEDOARA
CRISCIOR (Raionul Brad). 

Școala profesională de ucenici 
Gura Barza pregătește:

— mineri
— preparatori de cărbune și 

minereuri
— mecanici de mină
— electricieni de mină
LUPENI (Raionul Petroșani). 

Școala profesională de uce
nici a Exploatării miniere, str. 
Ella nr. 40 — telefon 10 — 
pregătește :

— dulgheri de construcții
— Zidari î
— mecanici de mină
— electricieni de mină
PETROȘANI (raionul Petro

șani). Școala profesională de 
ucenici mineri a U.R.U.M. Str. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 5 —
telefon 368 — pregătește:

— electricieni de mină
— mecanici de mină
— sudori
— forjări
GHELAR (raionul Hunedoa

ra). Școala profesională de u- 
cenici a „Întreprinderii Mi
niere" — telefon 17 — pregă
tește :

— mecanici de mină
— mineri

1

Școli aparținind
Comitetului

Școli aparținînd Ministerului
Economiei

— preparatori de cărbune și 
minereuri

ZLATNA (raionul Alba) 
Școala profesională de ucenici 
pregătește:

—mineri
— preparatori de cărbune și 

minereuri
— electricieni de mină
— mecanici de mină
REGIUNEA MARAMUREȘ
BAIA MARE (Colonia Să- 

sar nr. 22). Școala profesiona
lă de ucenici a Trustului Mi
nier pregătește :

— mineri
— mecanici de mină
— electricieni de mină
— preparatori de cărbune și 

minereuri
REGIUNEA PLOIEȘTI

FILIPEȘTI DE PĂDURE 
(raionul Cîmpina). Școala pro
fesională de ucenici a Trustu
lui minier „Muntenia" Orașul 
minier str. 1 Mai nr. 3 — te
lefon 14 — pregătește:

— mecanici de mină
— electricieni de mină

REGIUNEA SUCEAVA
IACOBENI (raionul Vatra 

Dornei). Școala profesională 
de ucenici a Întreprinderii mi
niere pregătește:

— mineri
— mecanici de mină
— preparatori de cărbune și 

minereuri.

Școli aparținind Ministerului
Transporturilor și Telecomunicațiilor

ORAȘUL BUCUREȘTI

Școala profesională de uce
nici str. Voiniceni nr. 29 —
telefon 21.33.60 — pregătește :

— carosieri auto
— electricieni instalații auto

— cazangii
— forjări

Școala profesională de u- 
cenici Depoul București-Călă- 
tori, Calea Giulești nr. 8 — 
telefon 17.01.10 / 2079 — pre
gătește :

— cazangii
— electricieni instalații de 

lumină și forță

de Stat pentru 
construcții, 
arhitectură

și sistematizare
REGIUNEA BRAȘOV

SĂCELE — Brașov. Școala 
profesională de ucenici a Trus
tului nr. 5 Construcții, str. 8 
Mai nr. 17 (cu secție de pre
dare în limba maghiară) — 
telefon 16 — pregătește:

— zugravi — vopsitori
— dulgheri pentru construc

ții
— zidari în construcții
— operatori în construcții

— fabricarea și montarea pre
fabricatelor

SIBIU. Școala profesională 
de ucenici a Trustului nr. 5 
Construcții, str. Pedagogilor 
nr. 5 (cu secție de predare în 
limba germană) — telefon 
2974 — pregătește:

— dulgheri pentru construc
ții

— zidari în construcții
— faianțari-mozaicari
— zugravi — vopsitori 
REGIUNEA BUCUREȘTI

BUCUREȘTI. Școala profe
sională de ucenici a Trustu
lui nr. 1 Construcți, Șoseaua 
Mihai Bravu nr. 428 — tele
fon 21.76.99 — pregătește:

— zidari în construcții
— zugravi — vopsitori

REGIUNEA CLUJ
TURDA. Școala profesiona

lă de ucenici a Fabricii de ci
ment „Victoria Socialistă" str. 
A. Vlaicu nr. 1 (cu secție de 
predare în limba germană) — 
telefon 645 — pregătește :

— laboranți pentru mate
riale de construcții

—. operatori în construcții
— fabricarea și montarea pre
fabricatelor pentru construcții

REGIUNEA ARGEȘ
CURTEA DE ARGEȘ. Școa

la profesională de mecanici, 
B-dul Republicii nr. 21 — te
lefon 104 — pregătește :

— mașiniști la utilaje din 
fabrici de cherestea, butoaie 
și parchete

— pădurari
REGIUNEA BRAȘOV

BLAJ (Raionul Mediaș). 
Școala profesională de uce
nici, str. Petru Groza nr. 25 — 
telefon 60 — pregătește:

— tîmplari de mobilă și ar
ticole tehnice

— mașiniști la utilaj din 
fabrici de placaj, panel, fur
nir

SIBIU. Școala profesională 
de ucenici, str. Avram Iancu 
nr. 13 — telefon 1423 — pre
gătește :

— mecanici utilaj forestier
— tîmplari de mobilă și ar

ticole tehnice
REGIUNEA CLUJ

C1MPENI (Raionul Cim- 
peni). Școala profesională de 
ucenici — telefon 63 — pregă
tește :

— pădurari
— mașiniști la utilaje din 

exploatările forestiere

anul școlar 1961—62

REGIUNEA GALAȚI
GUGEȘTl (Raionul Focșani) 

Școala profesională de ucenici
— telefon 4 — pregătește:

— mașiniști la utilaje din 
fabrici de placaj, panel, furnir

REGIUNEA MARAMUREȘ
SIGHET. Școala profesiona

lă de ucenici — str. Simion 
Bărnuțiu nr. 1 — telefon
— pregătește:

— mașiniști la utilaje 
exploatările forestiere

— mașiniști la utilaje 
fabrici de cherestea, butoaie 
și parchete

REGIUNEA SUCEAVA
C1MPULUNG (Raionul Cîm- 

pulung). Școala profesională 
de ucenici, str. 7 Noiembrie 
nr. 65 — telefon 187 — pregă
tește :

— mașiniști la utilaje dîn 
exploatările forestiere

— pădurari
VATRA DORNEI. Școala 

profesională de ucenici, str. 7 
Noiembrie nr. 74 — telefon 303
— pregătește:

— mașiniști la utilaje 
fabrici de ch_.estea, butoaie, 
parchete

Școli aparținînd Ministerului
Industriei Alimentare

REGIUNEA BACĂU
ROMAN. Școala profesiona

lă de ucenici a fabricii de za
hăr, str. Dezrobirei nr. 6, pre
gătește :

— operatori în industria a- 
limentară — fabricarea zahă
rului

REGIUNEA BUCUREȘTI
BUCUREȘTI. Școala profe

sională de ucenici a Intreprin-

REGIUNEA BACĂU

REGIUNEA BACĂU

REGIUNEA BANAT

REGIUNEA BUCUREȘTI

telefon 5

REGIUNEA CLUJ
TIMIȘOARA.

REGIUNEA BANAT

fa- REGIUNEA BUCUREȘTI

de

REGIUNEA GALAȚI
REGIUNEA BRAȘOVREGIUNEA BRAȘOV

REGIUNEA CLUJ

REGIUNEA PLOIEȘTI de încălță-

prelucrarea

profesiona-

de
3

— filatori
— filatori

de 
de

la fa- 
fibre-

bumbac 
mătase

la fa- 
produ-

la fa- 
pastei

BUHUȘI (Raionul Buhuși). 
Școala profesională de uce
nici a Fabricii de postav, str. 
Libertății nr. 41 — telefon 325 
— pregătește:

REGIUNEA MUREȘ- 
AUTONOMĂ MAGHIARĂ

chimiști, disti- 
în industria de

— filatori de lină
— țesători

preparatori în industria 
alimentară — mezeluri și con
serve din carne

— preparatori in industria 
alimentară — produse lactate

Școala profesională de uce
nici „Grivița Roșie", Calea 
Griviței nr. 362 — telefon
17.01.10 / 4146 pregătește :

a Întreprinderii
1 Mai nr. 2 — 
pregătește: 

pentru utilaj

(raionul Tg. 
profesională de 
lingă Combina- 

210 —

Școli aparținind Ministerului

uceniei a Întreprinderii
Bo

Școli aparținind Ministerului

BACĂU. Școala profesională 
de ucenici de pe lingă Fabrica 
Steaua Roșie" — telefon 1100 

— pregătește:
— operatori chimiști la fa

bricarea hîrtiei, cartonului și 
mucavalei.

— operatori chimiști la fa
bricarea celulozei și a pastei 
semichimice.

BORZEȘTI 
Ocna). Școala 
ucenici de pe 
tul Chimic — telefon 
pregătește :

— operatori chimiști 
bricarea clorului și a 
selor clorosodice

— operatori 
latori, rafinori 
petrol

MOINEȘTI (raionul Moi- 
nești). Școala profesională de 
ucenici pregătește:

— mecanici pentru pompe 
și compresoare

— sondori foraj și extracție

TIMIȘOARA. Școala profe
sională de ucenici str. Peneș 
Curcanul nr. 5 — telefon 2574 
— pregătește:

— laboranți pentru chimie
— operatori chimiști la fa

bricarea lacurilor, vopselelor 
și cernelurilor tipografice

CODLEA — Brașov. Școala 
profesională de ucenici Str. 
Măgurii nr. 4 —- telefon 170 — 
pregătește :

— operatori chimiști la fa
bricarea coloranților și inter
mediarilor

— lăcătuși mecanici monta- 
tori

COPȘA MICA (raionul Me
diaș). Școala profesională de 
ucenici — telefon 37 — pregă
tește :

— operatori chimiști la fa
bricarea acidului sulfuric și a 
derivațiilor și îngrășămintelor 
fosfatice

— sondori foraj și extracție 
FĂGĂRAȘ (raionul Făgă

raș). Școala profesională de 
ucenici — telefon 849 — pre
gătește :

— electricieni pentru stații 
și rețele

— operatori chimiști la fa
bricarea amoniacului, acidului 
azotic și a sărurilor.

ORAȘUL VICTORIA (raio
nul Făgăraș). Școala profesio
nală de ucenici, pregătește:

— operatori la fabricarea a- 
moniacului

— electricieni pentru cen
trale și stații

BUCUREȘTI. Școala profe
sională de ucenici, str. N. Fili- 
pescu nr. 26 — telefon 12.68.61 
— pregătește :

— operatori chimiști la fa
bricarea anvelopelor și came
relor de aer

— lăcătuși mecanici mon
ta tori

OCNA MUREȘULUI (Raio
nul Aiud). Școala profesională 
de ucenici — telefon 8 — pre
gătește :

— mecanici pentru cazane 
cu aburi

— operatori chimiști la 
bricarea sodei

— strungari în metale
— electricieni instalații 

lumină și forță

BRĂILA. Școala profesiona
lă de ucenici, Șoseaua Viziru 
— telefon 2469 — pregătește:

— operatori chimiști la fa
bricarea hîrtiei, cartonului și 
mucavalei

— operatori chimiști 
bricarea celulozei și a 
semichimice

— operatori chimiști 
bricarea și prelucrarea 
lor chimice

BUȘTENI (Raionul Cîmpi- 
na). Școala profesională de u- 
cenici, str. Caraiman nr. 40 — 
telefon 101 — pregătește;

— operatori chimiști la fa
bricarea hîrtiei, cartonului și 
mucavalei

CÎMPINA (Raionul Cîmpi
na). Școala profesională de u-

derii „Filimon Sîrbu", 
Spătaru Preda nr. 16 — tele
fon 13.59.02 — pregătește:

— preparatori în industria 
alimentară — conserve din le
gume și fructe

— operatori în industria ali
mentară — fabricarea uleiu
rilor vegetale și a furfurolu- 
lui.

— preparatori în industria 
alimentară — conserve din 
carne

ARMĂȘEȘTI (Raionul Ur- 
ticeni). Școala profesională de 
ucenici — telefon 3234 — pre
gătește :

— preparatori în industria 
alimentară — produse lactate

— laborant produse agri
cole

cemci, str. Griviței nr. 91 — 
telefon 365 — pregătește :

— mecanici utilaj de foraj 
și extracție

— sondori foraj și extrac
ție

— mecanici pentru motoa
re cu combustie internă

— electricieni pentru insta
lații de lumină și forță

— lăcătuși mecanici monta- 
tori

— cazangii
— strungari în metale
— zidari în construcții

MORENI (Raionul Cîmpina). 
Școala profesională de uce
nici, str. V. I. Lenin nr. 40 — 
telefon 13 — pregătește :

— sondori foraj și extracție
— strungari în metale
PLOIEȘTI. Școala profesio

nală de ucenici de pe lingă 
Rafinăria nr. 1 B-dul. Inde
pendenței nr. 8 — telefon 4115 
— pregătește:

— operatori chimiști în pe- 
tro-chimie

— operatori chimiști — disti- 
latori, rafinori în industria 
petrolului

TELEAJEN (Raionul Telea- 
jen). Școala profesională 
ucenici — colonia raf. nr. 
Teleajen —- telefon 1575 
pregătește:

— operatori chimiști — disti- 
latori, rafinori în industria 
petrolului

— sudori
T1RGOVIȘTE. Școala profe

sională de ucenici, str. I. C. 
Frimu nr. 50. pregătește:

— mecanici foraj și extrac
ție

— mecanici pentru pompe 
și compresoare

— turliști

T1RNĂVENI (Raionul Tîr- 
năveni). Școala profesională 
de ucenici — telefon 221 —
pregătește s

— operatori chimiști la fa
bricarea acidului sulfuric, a 
derivațiilor și a îngrășămin
telor fosfatice

— operatori chimiști la fa
bricarea clorului și a produ
selor clorosodice

ARAD. Școala profesională 
de ucenici a uzinelor textile 
„30 Decembrie" str. Ion Kiss 
nr. 1 — telefon 2641 — pregă
tește :

— filatori de bumbac
— tricotori
— țesători
LUGOJ. Școala* profesională 

de t___’-I _ *___ ’
„Industria Textilă", str. 
jinca nr. 22 
pregătește :

SIGHIȘOARA (Raionul Si
ghișoara). Școala profesională 
de ucenici c 
„Nicovala" str. 
telefon 138 —

— mecanici 
din industria ușoară

— ceramiști — prelucrarea 
ceramicei fine.

SF. GHEORGHE. Școala pro
fesională de ucenici a Uzine
lor textile „Gh. Dosza" str. Li
bertății nr. 18 (cu secție de 
predare în limba maghiară) 
— telefon 466 — pregătește :

— filatori de bumbac
— țesători

Școli aparținind Ministerului
Comerțului

REGIUNEA BACĂU

BACĂU. Școala profesiona
lă de ucenici str. I. C. Frimu 
nr. 21 — telefon 2165 — pre- 
gătește :

— vînzători 
mentare

— vînzători 
fructe

— vînzători

f— cofetari
— ospătari
— bufetieri-canagii

REGIUNEA OLTENIA
de produse ali-

de legume ți

de produse tex
tile și încălțăminte

— vînzători de produse me- 
talo-chimice

CRAIOVA. Școala profesio
nală de ucenici, str. I. V. Sta- 
Un nr. 22—24 —telefon 2943 
— pregătește :

de legume și

TIMIȘOARA. Școala profe
sională de ucenici a Întreprin
derii „Industria Linei". Piața 
Muncii nr. 2 — telefon 6475 — 
pregătește •'

— filatori de bumbac
— filatori de lînă
— tăbăcari
— preparatori în industria 

alimentară — produse lactate
— preparatori în industria 

alimentară — produse făi
noase

BRAȘOV. Școala profesio
nală de ucenici a Întreprinde
rii „Partizanul Roșu", str. 
Pavlov nr. 2 — telefon 3705 — 
pregătește:

— filatori de lină
— preparatori în industria 

alimentară — produse zaha
roase

— brutari

REGIUNEA BRAȘOV

MEDIAȘ. Școala profesio
nală de ucenici a Întreprinde
rii „Vitrometan", str. Sticlei 
nr. 9 — telefon 426 — pregă
tește :

— filatori de bumbac
— sticlari
— țesători

CISNĂDIE (Raionul Sibiu). 
Școala profesională de uce
nici a Uzinelor textile, str. 
Proletarilor nr. 16 — telefon 
82 — pregătește :

— filatori de lînă
— filatori de bumbac

SIBIU. Școala profesională 
de ucenici a Întreprinderii „7 
Noiembrie" str. Nicos Beloia- 
nnis nr 2—4 — telefon 2700 — 
pregătește :

— filatori de lină

BUCUREȘTI. Școala profe
sională de ucenici a Întreprin
derii „Kirov", str. Verzișori 
nr. 18—20 — telefon 13.71.60 
— pregătește:

— confecționeri de încălță
minte

— operatori chimiști la pre
lucrarea cauciucului și mase
lor plastice

— tăbăcari

BRAȘOV. Școala profesio
nală de ucenici str. Alex. Pe- 
tofi nr. 17 — telefon 4093 
pregătește:

— vînzători 
fructe

— vînzători 
mentare

— vînzători 
tile și încălțăminte

— vînzători de produse 
talo-chimice

— bucătari
— cofetari
— ospătari
— bufetieri-canagii
— vînzători măcelari

— vînzători 
fructe

— vînzători 
mentare

— vînzători 
tile și încălțăminte

— vînzători de produse me- 
talo-chimice

— ospătari

de produse ali-

de produse tex-

de legume și

de produse ali-

de produse tex-

REGIUNEA CLUJ

me-

CLUJ. Școala profesională 
de ucenici (cu secție de pre
dare în limba maghiară) str. 
M. Kogălniceanu nr. 4 — te
lefon 1559 — pregătește:

REGIUNEA PLOIEȘTI

PLOIEȘTI. Școala profesio
nală de ucenici, B-dul Inde
pendenței nr. 20 — telefon 
1202 — pregătește :

— vînzători 
mentare

— vînzători 
fructe

— vînzători

de produse ali-

de legume și

de produse tex
tile și încălțăminte

— vînzători de produse me- 
talo-chimice

— bucătari
— cofetari
— ospătari
— bufetieri-canagii
— vînzători măcelari

CLUJ. Școala profesională 
de ucenici a Uzinelor „Ianoș 
Herbak" str. Einstein nr. 
12—14 — telefon 1599/3422 — 
pregătește :

— confecționări 
minte

— ceramiști — 
ceramicei fine

TURDA. Școala
. lă de ucenici a fabricii de sti
clărie, str. Maior Velcicov nr. 
48 — telefon 86 — pregătește:

— sticlari
— brutari

— vînzători de legume și 
fructe

— vînzători de produse ali
mentare

— vînzători de produse tex
tile și încălțăminte

— vînzători de produse me- 
talo-chimice

— bucătari
•— cofetari
— ospătari
— bufetieri-canagii
— vînzători măcelari

REGIUNEA DOBROGEA

CONSTANȚA. Școala pro
fesională de ucenici, str. Fr. 
Engels nr. 11 — telefon 3272 
— pregătește:

— vînzători de legume și 
fructe

— vînzători de produse tex
tile și încălțăminte

— vînzători de produse ali
mentare

— vînzători de produse me- 
talo-chimice

— bucătari

REGIUNEA SUCEAVA
BOTOȘANI. Școala profe

sională de ucenici, str. Mar- 
chian nr. 64 — telefon 641 — 
pregătește:

— vînzători 
talo-chimice

— vînzători 
mentare

— vînzători

de

de
produse me

produse ali-

de v
tile și încălțăminte

produse tex-

REGIUNEA MUREȘ AUTO 
NOMĂ MAGHIARĂ

TG. MUREȘ. Școala profe
sională de ucenici (cu secție 
de predare în limba maghiară) 
str. Bernady nr. 7 — telefon 
4898 — pregătește :

— vînzători de legume și 
fructe

— vînzători de produse tex
tile și încălțăminte

— vînzători de produse ali
mentare

— vînzători de produse me- 
talo-chimice

— bufetieri-canagii
— bucătari
— cofetari



Carted de vizită 
a absolventului

bsolvenții anului V trec în aceste zile prin fața 
comisiilor examenului de stat. Pregătirea de 
Uscare zl din anii trecuțl, cunoștințele căpătate 
în practică vin acum să încununeze ultimele 
eforturi.
Lucrările de diplomă arată maturitatea proie-

sională a viitorilor specialiști reprezintă, cartea lor de vizită. 
Tratarea problemelor majore, a problemelor izvorîte din 
necesitățile producției este ceea ce caracterizează în pri
mul rînd lucrările de diplomă ale actualei promoții de vii
torii specialiști. In legătură cu aceste probleme am stat de 
vorbă cu cadre didactice din cîteva institute de învățămînt 
superior.

Ne aflăm la Facultatea de 
mecanică a Institutului poli
tehnic din Capitală. La între
bările noastre, prof. univ. 
Constantin Popovici, șeful co
misiei examenului da stat 
ne-a declarat:

„Nota caracteristică a exa
menului de stat din acest an 
este ca toate proiectele de 
diplomă de la tehnologia con
strucțiilor de mașini au ca 
bază teme luate din produc
ție. Studenții au executat în 
lucrările lor teme indicate de 
Uzinele „Vasile Țudose“-Coli- 
bași și „23 August“-București. 
Așa, de exemplu, studenții 
Florica Albu și Florică Mîn- 
doiu au realizat temele reco
mandate de Uzinele „Vasile 
Tudose"-Colibași, primul exe
cuted proiectul unui nou corp 
de pompă de ulei pentru mo
torul de autocamion, iar al 
doilea executed proiectul 
unei carcase de autocamion.

Documentarea minuțioasă 
realizată în perioada practicii 
de producție, cunoașterea ul
timelor cercetări ale speciali
tății respective au permis stu
denților să realizeze lucrări 
de o înaltă ținuta științifică și 
tehnică. Pentru a ilustra acest 
fapt este suficient să amintim 
că proiectele unor studenți ca 
Florea Marin se află în pre
zent la Uzinele „23 August" 
urmînd să fie puse în prac
tică cit mai curînd".

★
La Facultatea de geografie 

din cadrul Universității „C. I. 
Parhon" ne-a vorbit despre 
proiectele de diplomă care 
au fost susținute la examenul 
de stat, tovarășul decan Mi
hai lancu.

„Proiectele de diplomă lu
crate de absolvenți cuprind un 
volum mare de cercetări. în 
special la secția de geografie 
economică proiectele de di
plomă contribuie la îmbună
tățirea profilului economic al 
unor întreprinderi socialiste. 
Așa, de exemplu, întreprinde
rea forestieră Nehoiu, în urma 
cercetărilor efectuate de stu
dentul Cezar Popescu a primit 
o serie de 
bunătățirea

soluții privind îm- 
aprovizionării cu

Vizita la Brașov
BRAȘOV (prin telefon). — Ieri, 

tinerii constructori de tractoare din 
Brașov au primit vizita lui Piero 
Pieralli, președintele Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat. 
La sosirea în uzină, oaspetele a 
fost primit cu o deosebită căl
dură. Președintele F.M.T.D. a vi
zitat uzina, a discutat cu nume-

Informații
Sîmbătă 8 iulie a.c., minis

trul Afacerilor Externe al R. P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, a 
primit în audiență pe Johan 
Husbert Zeeman, trimis extra
ordinar și ministru plcnipoten. 
țiar al Olandei, în legătură cu 
apropiata depunere a scrisori
lor de acreditare.

★
Sîmbătă după-amiază Fede

rico del Solar Dorrego, minis
trul Argentinei la București, a 
oferit o recepție cu ocazia săr. 
bătorii naționale a Argenti
nei - Ziua independenței.

Au participat Gogu Radu
lescu, ministrul Comerțului, 
Alexandru Lăzăreanu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Ex
terne, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe* 
ziariști.

Au luat parte șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatica 

Situația lucrărilor de recoltare
(Urmare din pag. l-a)

giunile să se grăbească căra- 
tul snopilor pe arii, treierișul, 
recoltarea mazării, a fînurilor 
naturale și a celorlalte culturi 
furajere. De asemenea să se 
continue lucrările de îngrijire 

Omul cu știința
(Urmare din pag. l-a)

la-început să amenajeze un 
borator unde, cu ajutorul mi
croscopului, al eprubetelor, 
planșelor, mulajelor vrea să-i 
facă pe tinerii îngrijitori să 
pătrundă tot mai multe taine 
ale creșterii animalelor.

Tot ceea ce face nu este nu
mai o îndeplinire corectă a 
îndatoririlor profesionale. În
că de pe băncile facultății și-a 
înțeles rolul pe care trebuie 
să-l aibă ca specialist, in ac
tivitatea, în viața gospodăriei 
colective. Contribuția sa _ la 
dezvoltarea pe baze științifice 
a sectorului zootehnic al co
lectivei, la creșterea produc
tivității animalelor proprie
tate obștească a privit-o încă 
de la început ca o sarcină po
litică de mare importanță.

I-a îndrăgit pe noii săi cola
boratori. l-a plăcut firea lor 
deschisă, l-a impresionat pa
siunea pe care o depuneau a- 
ceștia in tot ceea ce făceau 

material lemnos. Proiectul 
de diplomă a stabilit că 
în cadrul exploatării fores
tiere, dezvoltarea rețelei de 
drumuri rutiere pentru scoa
terea materialului este mult 
mal economică decît rețeaua 
de căi ferate forestiere exis
tente în prezent și, pe baza 
cercetărilor, a stabilit prin 
hărți bine documentate, tra
seul drumurilor. Proiectul pre
conizează, de asemenea, con
struirea de noi secții prelucră
toare adecvate specificului 
masei lemnoase și reducerea 
consumurilor specifice la ga
tere, prin înlocuirea pînzeior 
de gatere groase de 3,5 mili
metri, existente în prezent, cu 
cele de 1,2 milimetri. Nițescu 
Ecaterina prin lucrarea „Mo
nografia economică grafică a 
G.A.S. Ștefănești", ținînd. cont 
de condițiile naturale ale re
giunii respective și de pers
pectiva dezvoltării ei în lumi
na hotărîrilor partidului și gu
vernului a indicat unele căi 
concrete de profilare econo
mică a G.A.S.-ului. Astfel, se 
preconizează valorificarea 
văii Argeșului pentru dezvol
tarea producției legumicole și 
dezvoltarea creșterii animale
lor în vederea aprovizionării 
centrelor industriale.

E firesc ca aceste lucrări și 
altele asemănătoare să II ob
ținut aprecierea unanimă a 
comisiei".

„Lucrările de diplomă pre
zentate de cei 112 studenți 
(din 114 ai anului al V-lea) 
sînt la un nivel bun — ne-a 
spus tov. Calistrat Constantin 
decanul Facultății de chimie 
din Iași. în primul rînd este 
vorba de faptul că în anul a- 
cesta un număr însemnat de 
studenți, mai mulți decît cei 
din anul trecut, și-au ales 
teme pentru proiectele de di
plomă din domenii cu totul 
noi, ori vizînd procedee teh
nologice noi.

De pildă, unul dintre cei 
mai buni studenți ai acestei 
promoții, Ion Grigoriu, a tra
tat în lucrarea sa tema des
pre „Instalații de prăjire a 
piritei cu oxizi de fier în strat 
fluidizat," aducînd o valoroasă

a lui Piero Pieralli
roși tineri muncitori, cu activiști 
ai organizației U.T.M. din uzină, 
înteresîndu-se de procesul de 
producție precum și de condițiile 
de muncă, de învățătură și de 
viață ale tinerilor muncitori.

IOAN MARCELA

Sîmbătă la amiază, membrii 
delegației de scriitori sovie
tici, condusă de criticul și is
toricul literar Alexandr De
mentiev, oare se află în țara 
noastră, au avut o întrevedere 
la Uniunea Scriitorilor cu 
acad. M. Beniuc, prim- secre
tar al Uniunii, A. Mihale, se
cretar, și alți scriitori. A. fost 
de față A. M. Alexeev, se
cretar al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București. Între
vederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

In ultimele zile, oaspeții au 
făcut o vizită în orașul Cluj 
unde s-au întîlnit cu scriitori 
din localitate cu care au pur
tat o discuție asupra proble
melor literare. In drum spre 
Cluj scriitorii sovietici s-au 
oprit la Uzinele „1 Mai" din 
Ploiești și Complexul Peleș 
de la Sinaia.

(Agerpres)

(Agerpres)

• •

m e ț i e

a culturilor și mai ales ară
turile adinei de vară și însă- 
mînțarea în miriști pe supra
fețe cit mai mari a plantelor 
de nutreț, îndeosebi porumb 
pentru siloz.

pentru consolidarea gospodă
riei colective. Toate acestea 
laolaltă l-au făcut să-și întă
rească hotărîrea de a se sta
tornici aici, în mijlocul lor, de 
a-i ajuta prin cunoștințele 
sale pe colectiviști să dezvolte 
sectorul zootehnic.

Și-a făcut un bogat și fru
mos plan de perspectivă. Va 
continua activitatea de selec
ționare a vițelelor de rasă din 
prăsila proprie a gospodăriei 
în vederea măririi fermelor 
de vaci și a îmbunătățirii ra
selor din aceste ferme. Prin 
încrucișări va fi îmbunătățită 
și rasa de porci și cea de oi. 
Cu sprijinul consiliului de 
conducere se preocupă acum 
de electrificarea sectorului 
zootehnic și de introducerea 
micii mecanizări.

In tot ceea ce face, simte 
la tot pasul sprijinul organi
zației de partid, al consiliului 
de conducere al gospodăriei, 
al tuturor colectiviștilor. 

și unanim apreciată contribu
ție personală la această pro
blemă încă puțin discutată la 
noi. Teme cu totul noi, direct 
legate de necesitățile ime
diate ale industriei chimice în 
tara noastră și-au ales ji stu
denții Corneliu Oniscu (des
pre procedeele de fabricare a 
iohdorenului), Olga Popescu 
(despre metodele de albire a 
stufului) si mulți alții.

De asemenea, față de anii 
precedenți, s-a remarcat o mai 
bună pregătire, o mai mare 
aprofundare a materiei însu
șite pe parcursul celor 5 ani 
de facultate. în majoritatea 
lor, în referatele făcute la lu
crările de stat ale studenților, 
cadrele didactice recunosc 
buna pregătire teoretică și 
practică a absolvenților. Așa 
se explică faptul că peste 80 
la sută din totalul celor 112 
proiecte au luat note mal mari 
de 8, mare parte a lor fiind 
notate cu zece".

★
„Anul acesta, absolvenții 

Facultății de industrializare a 
lemnului din Brașov — ne 
spune cont. univ. Ștefan A- 
lexandru, șeful comisiei 
pentru examenul de stat — 
au primit ca teme pentru pro
iectele de diplomă proiecta
rea de fabrici de produse fi
nite și de semifabricate din 
lemn, în majoritatea cazurilor 
amplasarea lor realizîndu-se 
pe lingă combinatele de in
dustrializare a lemnului. în 
cadrul proiectului tehnic si de 
execuție, absolvenții au primit 
ca teme rezolvarea de pro
bleme pe care industria le-a 
cerut; mecanizarea operații
lor prin crearea de instalații 
tehnologice, semiautomatiza- 
rea proceselor de fabricație 
și chiar automatizarea. în pro
iectele de execuție s-a cerut 
și oglindirea introducerii teh
nicii noi în prețul de cost și 
eficacitatea economică a in
troducerii mecanizării și auto
matizării. La proiectul de an
samblu s-a cerut candidatilor 
calculele necesare pentru 
energie electrică, aburi, apă și 
mijloace de transport, aceasta 
pentru a-i pune pe viitorii in
gineri în situația de a rezolva 
problemele inginerești în 
strînsă legătură cu cele eco
nomice. Absolvenții noștri au 
rezolvat problemele noi de 
tehnologie, cum ar fi, de 
exemplu, elaborarea tehnolo
giei de fabricație cu ajutorul 
fierăstraielor panglică, în lo
cul debitării la gater; reali
zarea proceselor de producție 
în flux semiautomat și auto
mat al fabricării de binale și 
mobilă etc.

Majoritatea temelor de pro
iecte au constituit probleme 
a căror rezolvare preocupă 
întreprinderile și institutele de 
cercetări. Se menționează 
printre acestea proiectele in
stalațiilor de uscare cu aburi 
supraîncălziți, uscarea peli
culelor de nitrolac prin tur
nare; alimentarea automată a 
preselor pentru placaj etc.

Proiectele au fost tratate la 
nivel tehnic înalt, corespunză
tor stadiului actual de dez
voltare a industriei lemnului, 
finind seama de sarcinile 
trasate de Congresul al IlI-lea 
al P.M.R.

Vt
Acestea sini doar cîteva 

din lucrările de diplomă care 
au obținut bune aprecieri. 
Rezultatele obținute de acești 
absolvenți, modul in care 
s-au prezentat la examenul 
de stat, arată concludent 
preocuparea lor de a merge 
în producție bine pregătiți, 
pentru a contribui șt ei Ia în
făptuirea marilor sarcini în
credințate de partid întregu
lui popor.

N. FLORIAN

Frumoasă ești patria mea Jurnal de călătorie
(Urmare din pag. l-a)

De fapt, această compunere 
despre care am vorbit pînă 
aici n-a fost încă scrisă. Dar 
cu siguranță că, la toamnă, 
cînd vor reîncepe cursurile 
școlare, la îndemnul profeso
rului de limbă romînă elevii 
Școlii nr. 3 din Dej și 
printre ei, desigur, Zoltan 
Eva, Arpad Ioan, eroii no
ștri de mai sus, își vor 
așterne în asemenea com
puneri impresiile culese din 
excursia prin țară în timpul 
vacantei de vară. în același 
timp Molnar Iosif, Gal Ștefan,

Aseară tn sala sporturilor Horească

mi
la

O fază din meciul Rapid-Ț.S.K.A. 
Foto : VASILE VICTOR

In finala Cupei campionilor europeni la volei

Rapid București - ȚSKA Moscova

Campioana țării noastre la 
volei masculin Rapid- 
București a întrecut a- 

seară în meciul tur al finalei 
„Cupei campionilor europeni1* 
formația sovietică Ț.S.K.A. cu 
scorul de 3—1 (15—10 ; 13-15 ; 
15—5; 15—11).

Formația bucureșteană a de
monstrat in compania unui 
adversar rutinat o pregătire 
fizică și tehnică corespunză
toare unei competiții de talia 
Cupei campionilor europeni. 
Superioară pe de-a-ntregul 
partidei, campioana noastră a 
evoluat remarcabil mai ales la 
blocajele inițiate deasupra fi- 
leului. Aici se aflau în per
manență 2 și 3 rapidiști 
prompți în anihilarea atacu
rilor adversarului susținuți de 
linia de fund care contraataca 
în momentul oportun.

Lupta acerbă pentru fiecare 
minge a creat un spectacol 
interesant 
de către 
spectatori.

In setul 
întîlniri, al patrulea, evoluția 
scorului a fost deosebit de pa
sionantă. Hotăriți să cîștige, 
voleibaliștii romîni iau din 
primele minute conducerea, 
înscriind patru puncte conse

aplaudat puternic 
cei aproape 4.000

decisiv al acestei

lolanda Balaș 1,
BUDAPESTA 8 (Agerpres). 

— Corespondență specială: 
Peste 10.000 de spectatori pre
zenți sîmbătă în tribunele de 
Ia „Nepstadion" din Budapes
ta, pentru a urmări concursul 
internațional la care participă 
atleți și atlete din 10 țări, au 
aplaudat-o minute in -șir pe 
reprezentanta noastră lolanda 
Balaș, care, la un interval de 
aproape 3 săptămîni, a stabi
lit un nou record al lumii la 
săritura în înălțime cu extra
ordinara performanță de 1,90 
m. Este pentru a doua oară 
cînd lolanda Balaș stabilește 
un nou record mondial pe un 
stadion din străinătate și a 
13-a oară Cînd ea corectează 
acest record. Recordmana 
mondială a început concursul 
la 1,60 m, trecînd din prima

Mihaifolvoi Geza și alți 30 
de elevi fruntași de la aceeași 
școală vor scrie în compune
rile lor amintiri frumoase din 
taberele de la Cobilița, Sova- 
ta și Schitu unde și-au petre
cut o bună parte din vacanță. 
Căci doar pentru fiecare elev 
partidul a creat toate condi
țiile să-și petreacă vacanța 
astfel îneît oricîtă vreme ar 
trece după aceea, să-și amin
tească întotdeauna, cu drag, 
de minunățiile adevărate 
vieții noastre, înscrise de 
menii muncii în cartea 
mare a patriei. 

ale 
oa- 
cea

cutive. Voleibaliștii sovietici 
nu-și precupețesc de loc ener
gia și cunoștințele tehnice. Ei 
egalează și reușesc si preia 
conducerea cu 7-4 iar mai a- 
poi 11-9.

Componența echipei noastre 
campioane Rapid-București se 
întrec pe ei înșiși, dovedin- 
du-se mai ales în acest set im. 
batabili la blocaj. Creînd faze 
de un remarcabil spectacol, cu 
intervenții prompte și eficace, 
ei punctează și obțin egatarea 
la scorul de 11—11 și victoria 
finală fără a mai permite ad
versarului înscrierea vreunui 
punct.

Victoria aceasta ne îndrep
tățește să așteptăm o compor
tare bună în 
care va avea 
Moscova.

returul întîlnirii 
loc la 15 iulie la

V. RANGA
★

In prima zi a balcaniadei de 
lupte libere de la Skoplje, 
sportivii romîni au obținut ci- 
teva frumoase victorii. Hat- 
hazi a reușit să-l învingă prin 
tuș pe iugoslavul Lokmani, 
iar Pavel a primit decizia la 
puncte în meciul cu grecul 
Frangelatis. Cîrciumaru a cîș- 
tigat prin tuș în fața lui Man- 
ganaf (Grecia).

m
încercare înălțimile de 1,70, 
1,75,1,80 și 1,85 m. Apoi, ea a 
cerut oficialilor ca ștacheta să 
fie ridicată Ia 1,90 m. Primele 
două încercări au fost ratate, 
noul record mondial fiind sta
bilit din cea de-a treia sări
tură. Publicul budapestan a 
salutat cu ovații noul record 
mondial al atletei noastre, ca- 
re-șd corectează astfel cu 2 
cm vechiul record stabilit Ia 
18 iunie la Varșovia in cadrul 
„Memorialului Kusocinski". 
La sfîrșitul concursului, Io- 
lauda Balaș a declarat unui 
corespondent al agenției MTI 
că va încerca să egaleze noul 
record mondial cu ocazia în- 
tîlnirii de atletism R. P. Ro
mînă—R. P. Bulgaria, care va 
începe sîmbătă, 15 iulie Ia 
Sofia.

(Urmare din 
pag. I-a)

giuni. Ele au stîrnil 
un sincer entuziasm. 
Jn jurnal, unul dintre 
elevi își exprimă do
rința de a lucra — 
după ce va fi termi
nai institutul politeh
nic, unde vrea să se 
înscrie — la Onești. 
Iar un alt elev, care 
se și vede deja la 
Institutul din Petro
șani, spune că vrea 
>ă fie repartizat In cel

Aseme- 
aseme- 
sint ii-

de-al doilea bazin 
carbonifer al patriei 
noastre, bazinul de la 
Comănești.
nea gînduri, 
nea năzuinți
rești. Visurile lor, năs
cute pe băncile școlii, 
puse acum față în fa
ță cu realitatea zile
lor noastre, prind și 
mai cutezătoare aripi, 
jurnalul excursiei în 
care au scris pagini 
frumoase, calde Pîrvu- 
lescu Constantin, Ni-

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 8 iulie, 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au oferit în Palatul 
Mare al Kremlinului o recep
ție în cinstea absolvenților 
academiilor militare ale for
țelor armate ale U.R.S.S.

Mareșalul Malinovski. 
nistrul Apărării, a rostit 
recepție o cuvîntare.

In numele absolvenților a- 
cademiilor, locotenent-colone- 
lul Nikolai Kozlov a mulțu
mit Comitetului Central al 
Partidului Comunist și guver
nului sovietic pentru grija lor 
neobosită față de perfecțio
narea forțelor armate sovieti
ce, față de pregătirea cadre
lor militare.

Au luat de asemenea cu- 
vintul generalul-locotenent I. 
Vasaglo și colonelul-inginer 
Mitrofan Samusenko.

Apoi a rostit o cuvîntare N. 
S. Hrușciov.

în cuvîntarea sa, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut apel la pre
ședintele Kennedy, generalul 
De Gaulle și primul ministru 
Macmillan conducătorii țări
lor aliate cu U.R.S.S. în ulti
mul război, să dea dovadă de 
înțelepciune în ceea ce pri
vește soluționarea problemei 
germane, să ia loc la masa 
tratativelor alături de repre
zentanții celorlalte state iu
bitoare de pace și să încheie 
tratatul de pace.

în prezent, a spus șeful gu
vernului sovietic, nici o altă 
acțiune nu poate reflecta mai 
bine dragostea de pace decît 
încheierea tratatului de pace 
și înlăturarea rămășițelor răz
boiului trecut.

N. S. Hrușciov a arătat că 
S.U.A. și aliații lor din 
N.A.T.O. au răspuns la repe
tatele reduceri unilaterale ale 
forțelor armate ale Uniunii 
Sovietice prin intensificarea 
înarmărilor. Astfel, președin
tele Kennedy a propus să 6e 
majoreze alocațiile militare 
cu peste 3,5 miliarde de dolari 
în comparație cu proiectul de 
buget prezentat de fostul pre
ședinte. Aceasta înseamnă că 
în anul financiar 1961—1962 
alocațiile militare americane 
vor depăși 53 miliarde de do
lari. în Republica Federală 
Germană cheltuielile militare 
au sporit în acest an cu 18 la 
sută. Ținînd seama, de situația 
creată, guvernul sovietic a 
fost nevoit să dea indicații 
Ministerului Apărării să în
ceteze provizoriu, pînă la noi 
dispoziții, reducerea forțelor 
armate planificata pentru a- 
nul 1961.

în legătură cu sporirea bu
getelor militare în țările 
N.A.T.O. guvernul sovietic a 
hotărît să sporească în anul 
curent cheltuielile pentru a- 
părare cu 3.144 milioane da 
ruble. Astfel, alocațiile globa
le pentru nevoile militare vor 
fi în anul 1961 de 12.399 mi
lioane de ruble. N. S. Hruș
ciov a subliniat că aceste mă
suri au fost adoptate de ne
voie. Recurgem la ele, a spus 
el din cauza împrejurărilor 
existente, întrucît nu putem 
să nu ținem seama de intere
sele securității poporului so
vietic. Guvernul sovietic va 
regreta foarte mult dacă 
vreunul dintre foștii noș
tri aliați nu va semna, îm
preună cu noi, tratatul de 
pace german și dacă Germa
nia occidentală va refuza mi
na pe care i-o întind, spre îm
păcare, țările socialiste.

N. S. Hrușciov a declarat că 
procedura încheierii tratatului 
de pace cu R.D.G. va cores
punde strict practicii și uzan
țelor internaționale în vigoa
re. După încheierea tratatu
lui. Uniunea Sovietică va fi 
dezlegată de toate obligațiile

De la ștandul de căiți din 
cadrul întreprinderii I.O.R. 
din Capitală, peste 350 de 
muncitori, tineri și vîrstnici 
își cumpără cărți pentru 
bibliotecile lor personale. 
Obiectivul totogratic a 
surprins un grup de tinere 

consulted ultimele 
noutăți.

Foto : AGERPRES

colae Silvia, Constan- 
tinescu Aurora, Roșu 
Anton, Grigore Nico- 
lae și alții e astfel un 
adevărat poem închi
nat de tinerii turiști 
vieții noi care înflo
rește necontenit pe 
meleagurile patriei 
noastre, un poem în
chinat frumuseților 
naturii, închinat mai 
ales visurilor lor de a 
fi alături de acei ce 
transformă astăzi fața 
patriei noastre.

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov 
la recepția ae la Kremlin —

pe care 16-a îndeplinit pînă a- 
cum în ceea ce privește comu
nicațiile cu Berlinul occi
dental.

Conducătorii puterilor occi
dentale nu manifestă dorința 
de a colabora cu U.R.S.S. în 
privința încheierii tratatului 
de pace cu Germania. în cu- 
vîntările unor conducători ai 
puterilor occidentale au apă
rut accente amenințătoare.

Este nevoie nu de îndem
nuri la război ci de îndem
nuri la pace, a spus N. S. 
Hrușciov, nu trebuie încinsă 
atmosfera, nu trebuie ca lu
crurile să ajungă la Un con
flict. Uniunea Sovietică va 
veni la conferința de pace cu 
proiectul său de tratat. E bine 
ca și puterile occidentale să 
prezinte propuneri, să prezin
te un proiect de reglementare 
pașnică. Vom examina toate 
propunerile și vom accepta 
din ele ceea ce va contribui 
cel mai bine la întărirea pă
cii și va ține seama în modul 
cuvenit de interesele și suve
ranitatea tuturor statelor.

Nikita Hrușciov s-a decla
rat de acord cu recenta de
clarație a președintelui Ken
nedy că orice nouă hotărîre 
referitoare la Berlinul occi
dental trebuie să nu știrbeas
că dreptul populației acestui 
oraș de a alege independent, 
ca oameni liberi.

Propunerea noastră cores
punde întrutotul acestei ce
rințe, a spus N. S. Hrușciov. 
Guvernul sovietic este dispus 
să dea garanții cît se poate de 
cuprinzătoare în privința Ber
linului occidental. Este însă 
de la sine înțeles că orice ho
tărîre referitoare la Berlinul 
occidental trebuie să țină sea
ma de faptul că el este situat 
in centrul unui stat suveran 
și că toate legăturile Berlinu
lui occidental cu lumea exte
rioară trec prin teritoriul a- 
cestui stat.

Vom semna tratatul de pace, 
și vom da ordin forțelor noa
stre armate ca orice agresor 
care ar ridica mina împotriva 
Uniunii Sovietice sau împotri
va prietenilor noștri, să pri
mească riposta cuvenită. For
țele armate sovietice dispun 
astăzi de tot ceea ce este ne
cesar pentru rezolvarea cu 
succes a sarcinilor de răspun
dere ce le stau în față. Ele 
dispun de cantitatea necesară 
de arme termonucleare și de 
cele mai perfecționate mijloa
ce pentru transportarea lor : 
rachete cu rază de acțiune 
mică și mijlocie și rachete 
intercontinentale.

Cei ce se gîndesc la război

Vizita delegației C. C. S,
din R. P. Romînâ la Leningrad

LENINGRAD, — La 
Palatul Muncii a avut _  _ ...
tilnire prietenească între delega
ția C.C.S, din R.P. Romînă, care 
se află în Uniunea Sovietică, și 
activul sindical al Leningradului.

Oaspefii au fost salutați de re
prezentanți ai uzinei electromeca
nice „Elektrosila" și ai uzinei 
„Kirov“, — unele dintre cele mai 
mari întreprinderi din Leningrad.

V. V. Grișin, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. și 
președinte al C.C.S. din U.R.S.S., 
care însofeșfe pe oaspeții romîni 
în călătoria lor la Leningrad, a 
rostit o amplă cuvîntare.

In numele C.C.S. din U.R.S.S. 
el a salutat cordial pe prietenii 
romîni, arătînd că vizita lor în

7 iulie, la 
loc o în-

In Consiliul de Securitate

Reprezentanții occMentah au împiedicat 
adoptarea unei rezoluții corespunzătoare 

în problema Kuweitului
NEW YORK 8 (Agerpres).— 

TASS transmite : La ședința 
din după-amiaza zilei de 7 
iulie, Consiliul de Securitate 
al O.N.U. a încheiat examina
rea problemei Kuweitului. Cu 
acest prilej au fost prezentate 
două proiecte de rezoluție

ULAN BATOR 8 (Agerpres). 
— Agenția Monțame a trans
mis următorul comunicat al 
Comitetului Central al 
P.P.R.M. și al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole:

La 7 iulie 1961, tovarășul J. 
Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M. și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole și-a fracturat picio
rul drept în cursul unui acci
dent de automobil șî se află 
în prezent sub îngrijire me
dicală. Starea sănătății sale 
se îmbunătățește.

C.C. al P.P.R.M. 
de Miniștri al R. 
anunță cu părere 
în conformitate cu avizul me
dicilor, în următoarele cîteva 
săptămîni tovarășul J. Țeden- 
bal nu-și va putea îndeplini 
atribuțiile.

și Consiliul 
P. Mongole, 
de rău că.

în anii trecuți. Prin- 
acestea el a mențioi 

propunerea poloneză 
privire la crearea u- 
zone denuclearizate în

să nu creadă eă îi vă silva 
distanța. Nu, dacă imperialiș
tii vor declanșa un război, el 
se va termina cu zdrobirea to
tală a imperialismului și cu 
pieirea lui. Omenirea va li
chida o dată pentru totdeauna 
orînduirea care generează 
războaie de cotropire.

Președintele Consiliului d£ 
Miniștri al U.R.S.S. a declarat 
că cercurile conducătoare ale 
puterilor occidentale sprijină 
doar în vorbe ideea dezarmă
rii, dar în fapt nu o doresc. 
El a subliniat din nou că 
dezarmarea generală și totală 
este problema cea mai impor
tantă și că rezolvarea ei ai 
însănătoși radical întreaga si
tuație internațională. Uniunea 
Sovietică va face tot ce-i stă 
în putință pentru ca această 
problemă să fie soluționată 
spre binele omenirii.

N. S. Hrușciov a propus să 
se reia discutarea unor pro
puneri prezentate de diferite 
țări 
tre 
nat 
cu 
nei 
centrul Europei, propunerile 
cu privire la retragerea tru
pelor aflate pe teritorii străi
ne în limitele frontierelor na
ționale, la încheierea unui 
pact de neagresiune între ță
rile membre ale N.A.T.O. și 
țările participante la Tratatul 
de la Varșovia, la preîntîmpi- 
narea unei agresiuni prin sur
prindere și crearea în Euro
pa a unei zone de inspecții 
reciproce, precum și cu privi
re la luarea de fotografii din 
avion de ambele părți ale li
niei de demarcație între for
țele armate ale N.A.T.O. și 
cele ale Tratatului de la Var
șovia.

Șeful guvernului U.R.S.S. a 
chemat pe conducătorii pu
terilor occidentale la întrece
re în domeniul dezvoltării e- 
conomice pașnice a statelor. 
El a apreciat pozitiv declara
ția făcută de președintele 
Kennedy la conferința sa de 
presă de la 22 iunie, cînd a- 
cesta a vorbit despre întrece
rea economică pașnică.

Nu este departe timpul cînd 
Uniunea Sovietică va ajunge 
din urmă și va întrecere Sta
tele Unite ale Americii în 
privința tuturor indicilor eco
nomici principali. Dacă ame
ricanii vor menține ritmul de 
creștere a producției indus
triale la nivelul de 2 la sută* 
U.R.S.S. va întrece America 
încă în anul 1967. Dacă pro
ducția industrială americană 
va crește cu 3 la sută. U.R.S.S. 
va lăsa în urmă S.U.A. în 1968.

eu 
Isac 
din

U.R.S.S. constituie o nouă expre
sie a unității și prieteniei dintre 
poporul sovietic și cel romln.

Cei prezenți au ascultat 
mare atenfie cuvîntarea lui 
Martin, președintele C.C.S. 
R. P. Romînă, conducătorul de
legației.

Noi am venit aici, a spus el, 
pentru a tnvăfa din bogata expe
riență a sindicatelor sovietice și 
a o folosi în munca noastră.

Poporul romln a spus Isac Mar
tin urmărește cu dragoste munca 
și lupta poporului sovietic care 
înaintează repede spre un viitor 
luminos — comunismul.

Seara delegația C.C.S. din R.P, 
Romînă a plecat la Moscova.

vedere 
Uniunii 

Consi-

Consi-

unul prezentat de Anglia și 
celălalt de R.A.U.

Reprezentantul sovietic, P. D. 
Morozov, a declarat că pre
vederile proiectului de rezo
luție al R.A.U. coincid întru- 
totul cu punctele de 
susținute de delegația 
Sovietice la ședințele 
liului de Securitate.

Adoptarea de către 
liul de Securitate a rezoluției 
R.A.U. care cere retragerea 
imediată a trupelor engleze, a 
spus delegatul sovietic, ar res 
zolva în mod just această 
problemă principală

S-au pus apoi la vot proiec
tele de rezoluții. Proiectul en
glez a întrunit 7 voturi (An
glia, Franța, S.U.A., Turcia* 
Chile, Liberia și ceankaișis- 
tul). Delegația sovietică a vo 
tat împotriva acestui proiect 
și trei delegații (Ceylon, Ecua
dor și R.A.U.) s-au abținut de 
la vot. Întrucît împotriva pro
iectului de rezoluție a votat 
un membru permanent al 
Consiliului de Securitate* 
proiectul nu a fost adoptat.

Pentru proiectul de rezolu
ție al R.A.U. au votat trei de
legații (R.A.U., U.R.SB. și 
Ceylon). Nici o delegație nu 
a votat împotrivă. Opt dele
gații s-au abținut de la vot. 
Și acest proiect de rezoluție a 
fost respins întrucît nu a în
trunit majoritatea necesară.



In tabăra pionierească de vară „Artek"

Zgîrie—norii
și cocioabele din

Publicăm extrase din în
semnările despre Senegal 
ale lui V. B. Iordanski, co
respondent al „Komsomol- 
skăi Pravda" în Africa.

tunci cînd cineaști din întreaga 
lume vor să caracterizeze festi
valul cinematografic de la Mos
cova, care se Inaugurează astăzi 
în mod festiv, ei folosesc foarto 
des cuvîntul „tinerețe". Bine cu

noscutul critic francez Leon Moussignac 
spunea că tinerețea festivalului din capitala 
Uniunii Sovietice înseamnă energie, tendință 
spre frumos și, mai presus de orice, dorință 
de pace.

Și într-adevăr, festivalul nu este tînăr nu
mai prin vîrsta sa. Să nu uităm că ceremo
nia inaugurării de astăzi se va desfășura 
în Palatul Sporturilor, construit cu forțele 
comsomoliștilor din Moscova. Primul film 
pe care îl vor vedea oaspeții și delegații 
la festival va fi consacrat unui tînăr cetă
țean al Uniunii Sovietice, a cărui inimă a 
bătut liniștită în toate cele 108 minute în 
care inima omenirii întregi bătea emoțio
nată. Filmul despre zborul în Cosmos al Iul 
Iuri Gagarin, intitulat „Primul zbor spre 
stele", este un minunat dar al documenta
riștilor sovietici făcut spectatorilor și oaspe
ților festivalului.

Noul cinematograf „Rossia", unde de 
mîine vor începe lucrările juriului festivalu
lui a fost construit de numeroase brigăzi de 
tineret care poartă înaltul titlul de brigăzi

Dakar

ale muncii comuniste. .2500 de spectatori 
vor lua loc în fiecare după amiază și în 
fiecare seară în fotoliile comode ale acestei 
săli care are un ecran lat de 35 de metri 
șl înalt de 14 metri. 120 de difuzoare și 
căști în care se va face traducerea sincronă 
a filmelor în mai multe limbi vor asigura 
condiții perfecte pentru spectatori.

Tinere sînt și numeroasele state din Afri
ca care vor lua parte pentru prima oară

— iată doar cîteva nume de tineri oameni 
de artă din lista realizatorilor acestui film.

Printre cele 33 filme artistice care intră 
în concurs la Festivalul de la Moscova vor 
fi prezentate și filme închinate tineretului. 
Filmul „Cer senin", realizat de cunoscutul 
regizor sovietic Grigori Ciuhrai, ne face să 
urmărim cu emoție viața unui tînăr ofițer so
vietic, interpretat magistral de actorul Evghe- 
ni Urbanski pe care vi-1 reamintiți probabil

TINIOWA
UNUI FESTIVAL

la un festival cinematografic internațional. 
Republica Dahomey va prezenta un scurt 
metraj despre viața pescarilor din golful 
Porto-Novo. Republica Mali va prezenta 
două documentare consacrate luptei po
porului pentru libertate.

Foarte multe filme sînt realizate de tine
ret. Și unul dintre exemplele cele mai preg
nante este filmul nostru „Setea" așteptat cu 
mult interes. Regizorul Mircea Drăgan, sce
naristul Titus Popovici, actrița Flavia Burei

din filmele „Comunistul" și „Balada soldatu
lui". Despre soarta tinerei generații din țările 
capitaliste vorbește filmul norvegian „Pradă 
bogată". Desigur că aceste cîteva rîn- 
duri nu pot cuprinde întreaga varie
tate și bogăție a filmelor ce vor fi prezen
tate. în cadrul cronicilor viitoare voi con
tinua să dau unele amănunte legate de su
biect, de interpretarea și de măiestria acto
ricească a filmelor prezentate juriului festi
valului de la Moscova).

La biroul de presă, care s-a organizat în 
Incinta Hotelului „Moscova", vezi numeroși 
ziariști veniți din toate colțurile lumii 
pentru a transmite cititorilor, ascultătorilor 
și telespectatorilor impresii de la acest Fo
rum al cinematografiei mondiale. Unul dintre 
ei, un italian, a făcut cu mult umor o re
marcă :

— Da, aici la Moscova e un festival se
rios. Cei ce vor să scrie cronici „cinemato
grafice" despre toalete și baluri nu au ce 
face aici. Prim-planul nu îl constituie can
canurile... ca la Cannes.

Da, festivalul de la Moscova este un festi
val al tinereții și nu numai prin vîrsta parti- 
cipanților. El are toate atributele tinereții pe 
care le-a subliniat atît de bine Leon Mous
signac. Deviza festivalului cinematografic 
care imprimă caracterul acestei întîlniri ar
tistice include și ea, pe lîngă ideea umanis
mului în arta cinematografică, minunata idee 
care a însoțit festivalurile mondiale ale tine
retului și studenților ; „Pentru pace și prie
tenie între popoare".

Să urăm din toată inima succes acestui 
festival cinematografic.

AL. STARK
Moscova, 8 iulie 1961.

upă Batersta, ca
pitala patriei a- 
rahidelor — Gam
bia, care apare 
din înălțimea ce
rului nocturn ase

menea unei mici pete luminoa
se, Dakar-ul ni s-a înfățișat 
drept un oraș uriaș. Din cer 
se vedea o lungă limbă de 
foc, conturată de o linie con
tinuă, neagră a oceanului. A- 
tunci cînd avionul s-a apro
piat, mii de flăcări galbene și 
roșii l-au întîmpinat priete
nos de pe pământ, relatînd 
despre viața capitalei sene- 
galeze.

Seara tîrziu însă, cînd am 
ajuns în oraș, el mi s-a înfă
țișat mai degrabă întunecat, 
posomorit. Peste vitrinele ma
gazinelor de pe elegantul bu
levard William Ponty au fost 
lăsate obloanele metalice. Pe 
străzile din centru se ridicau 
uriașe cîteva clădiri întuneca
te, uniforme, cu mai multe 
etaje. în depărtare apăreau și 
dispăreau siluetele trecători
lor, rari la această oră tîrzie. 
Orașul dormea somnul greu 
al unui om obosit.

Ziua a fost frumoasă, înso
rită. Vîntul de dimineață su
fla răcoros de la ocean. Prin 
geamul hotelului, în care lo
cuiam se auzeau discuțiile tre
cătorilor, o învălmășeală de 
glasuri purtate în diferite 
limbi ale mulțimii animate.

Umbra Europei 
asupra Dakarului

de companii comerciale și ma
gazine. în colțul format 
b-dul William 
Independenței, 
sivă clădirea 
Occidentale.

Tocmai aici, 
pendenței, mi-am dat 
în mod deosebit de clar în ce 
măsură in acest oraș a fost 
și a rămas puternică influ
ența Franței. Ce trăsături a- 
fricane există în aceste clă
diri construite în stil 
pean ? Oare senegalezii 
dat străzilor și piețelor 
mele cuceritorilor lor sau 
mele unor miniștri uitați 
însăși Franța, ai unor guverne 
care au căzut de mult ?

în aceeași zi am, vizitat mu
zeul Institutului Francez din 
Africa Neagră, situat în apro
pierea clădirii ultramodernis
te a Adunării Naționale a Se
negalului. în acest muzeu s-a 
strîns una dintre cele mai 
bogate colecții din lume de 
artă aplicată și plastică afri
cană. Aici se poate vedea o 
colecție unică de greutăți îm
podobite cu ornamente minu
nate, folosite de populația 
baula pentru cîntărirea nisi
pului aurifer, măști ale tribu
lui dagon de pe podișul Ban- 
diagara, renumite prin expre
sivitatea lor. într-una din săli 
așezată la parter este expusă 
o colecție extrem de intere
santă de sculpturi în lemn

de 
Ponty și Piața 
se înalță ma- 
Băncii Africii

în Piața înde
se am a

euro-
au

nu-
nu- 

în

cunoscute sub denumirea 
„seniurfo" din regiunile 
nord ale Coastei de Fildeș. 
Cînd privești unele din aceste 
figuri, îți dai seama că ele au 
fost executate de mîna unui 
mare maestru.

La Dakar, adevărata artă 
plastică populară s-a păstrat 
numai în muzee. în aspectul 
general al orașului însă nu 
poți distinge trăsături naționa
le senegaleze care au fost înă
bușite și călcate în picioare 
de colonialism. La fel și în 
actualele lucrări ale meșteșu
garilor africani, standardul a 
luat locul creației.

La începutul bulevardului 
Ponty se află cîteva ateliere 
de gravură în lemn ale meș
teșugarilor senegalezi. în a- 
ceste ateliere, tineri taie din 
esențe de lemn tare, capete de 
femei care se aseamănă ca o 
picătură de apă cu cealaltă, 
figuri de femei și bărbați 
identice, parcă ar fi ieșite din 
aceeași stanță. Cu ajutorul 
lustrului și al vopselei negre, 
ele se transformă în așa-zisul 
„eben“ —- lemn negru.

Cu cit cunoști mai bine Da
karul, cu atît mai mult orașul 
începe să ți se pară o umbră 
a Europei. Umbra denaturează 
întotdeauna proporțiile obiec
tului care o aruncă, și la fel 
se întîmplă și la Dakar. Con
trastele deseori proprii însăși 
Franței, au fost înmulțite în 
acest oraș într-o asemenea 
măsură încît par transpuse în 
viață din paginile unui pam
flet care demască colonialis
mul.

ni de-a rîndul Da
karul a fost cen
trul fostei federa
ții a Africii occi
dentale franceze 
și aceasta și-a im

primat amprenta asupra ora
șului. Aici există mai mulți 
europeni decît în orice alt 
oraș din Africa occidentală. 
Din Mauritania vecină sosesc 
aici mauri — nomazi, care 
trăiesc în grupuri mici în a- 
cest oraș străin și care se dis
ting imediat in mulțime prin 
îmbrăcămintea lor lungă 
culoare albastră sau albă 
turbanele negre.

Prin strada Vincent am 
șit pe b-dul William Ponty, un 
fel de Champs Elysee al Da
karului. Arbori cu coroane 
mari aruncau o umbră deasă. 
în fața meselor numeroaselor 
cafenele,' așezate direct pe tro
tuar, stăteau soldați aflați în 
permisie, veniți de la baza 
maritimă militară franceză 
din Dakar, funcționari fran
cezi care s-au decis să bea 
înainte de-a începe munca 
cîte. un pahar cu bere, stu
denți africani din universita
tea din oraș. în vitrinele nu
meroaselor magazine mici se 
aflau mărfuri pe care le poți 
vedea în 
francez.

Piața 
inundată 
clădirii Ministerului Afaceri
lor Externe, construită în sti
lul colonial caracteristic, stă
teau polițiști în vestoane ne
gre. Spre stingă se ridică o 
uriașă clădire cenușie, ocupată

orice oraș provincial

Independenței era 
de soare. în fața

(va urma)

Aspect de la o demonstrație a tineretului japonez împotriva 
bazelor militare americane. Pe pancarte se poate citi: 

„Pace în Marea Japoniei".

Asta-i. Las-că cunoa- 
noi trucurile lor. Nu

vreo 
și se 

de

tfe... democrație americană

• Lupta eroică a generației tinere a Algeriei

Ulan Bator, capitala R. P. Mongole devine tot mai frumoasă. în fotografie: noi blocuri de 
locuințe dintr-un cartier al orașului

Cu secretarul 
general al 

U G. E. M. A: 
despre:

'n liniștea ce la aceas
tă oră de amiază stă- 
pînește holul hotelului 
„Ambasador" stăm de 
vorbă cu MOKHTAR 
BAU ABDALLAH, secre

tar general al U.G.E.M.A. (Uniu
nea generală a studenților musul
mani algerieni). Un fiu al Algeriei 
eroice ne evocă lupta generației 
sale tinere și a încercatului său 
popor pentru libertate.

— Nimeni și nimic nu va putea 
înăbuși lupta dreaptă a poporului 
algerian — ne spune el. în a- 
ceastă luptă studențimea alge
riană este prezentă. Organizația 
noastră s-a născut în plin război 
de eliberare națională. Tocmai de 
aceea obiectivele ei sînt definite 
de însuși momentul nașterii. Sîn
tem o organizație revoluționară 
ce luptă pentru eliberarea 
riei, pentru independență 
nală.

Interlocutorul nostru se
ră la stadiul actual al problemei 
algeriene.

— Este binecunoscută 
rarea tratativelor de la 
întreaga opinie publică 
să-și dea seama de 
cercurilor colonialiste
Aceste cercuri doresc să impună 
Algeriei o independență formală, 
o variantă de neocolonialism. Jn 
privința aceasta poporul nostru

Alge- 
najio-

refe'

desfășu- 
Evian și 
a putut 
intenjiile 
franceze.

în variantă americană

oi studenți ai 
Universității din 
Toronto (Cana
da) fii de mari 
oameni de a- 
faceri, și-au

petrecut cu mare tămbălău 
o parte din vacanță pe 
exoticele insule Bahama și 
se întorceau cu avionul în 
patrie.

Avionul a făcut o escală 
pe aeroportul Palm Beacb 
(S.U.A.). Studenții s-au gîn- 
dit că n-ar strica să facă 
o mică plimbare prin îm
prejurimi, să se mai des- 
morțească. Nu apucaseră 
însă să facă decît 
două sute de pași 
pomeniră înconjurați
un grup compact de re
prezentanți ai autorităților 
ce supraveghiază imigra
ția în Statele Unite.

— Numele dumitale ?
— Rogers.
— Cărei organizații po

litice aparții ?
— Permiteți-mi...
— Ce 1
— Au, mă doare 1 Ce 

drept aveți să...
—Gura 1 în numele legii 

Mc. Carran...

po-

Ce

le-

— Au 1 Eu sînt vicepre
ședintele clubului tinerilor 
membri ai Partidului pro
gresist conservator de la 
Universitatea din Toronto. 
Tatăl meu...

— Ajunge. Sînteți arestat. 
Jack, dă-ncoace cătușele 1 
Cătușele se închiseră cu 
un clinchet sinistru.

Mătăhălosul apărător al 
ordinei se întoarse spre 
prietenul lui Rogers.

— Numele dumitale ?
— Boulthby...
— Cărei organizații 

litice aparții ?
— Dați-mi voie să...
— Ce 1
— Au, mă doare 1 

drept aveți...
— Gura 1 în numele 

gii Mc. Catran.
— Au 1 Eu sînt membru 

al comitetului executiv al 
asociației tinerilor membri 
ai partidului progresist 
conservator din provincia 
Ontario. Tatăl meu este...

— Ajunge. Sînteți ares
tat. Jack, dă-ncoace niște 
Cătușe !

Conducîndu-î pe „prizo
nieri", apărătorii legalită
ții americane își împărtă
șeau impresiile :

— Măi, ce-au mai inven
tat și ăștia : partidul pro
gresist conservator 1 Că 
doar, ce mai încoace și 
încolo, sînt agenți comu
niști. I-am mirosit bine în
dată ce-au pus piciorul la 
noi...

nu poate’ face concesii. Colonia
liștii au mers pînă la amenința
rea cu împărțirea teritorială a Al
geriei. Amenințarea aceasta scoa
te la iveală în mod pregnant in
tențiile reale ale Franței — pă
strarea dominației colonialiste a- 
supra pămînfului algerian și a bo
gățiilor sale, ocuparea unor im
portante poziții strategice pe li
toral și a bazelor de experimen
tare nucleară din Sahara. Riposta 
poporului algerian o cunoașteți 
cu toții. La 5 iulie, el a demon
strat odată mai mult hotărîrea de 
a merge pînă la capăt în lupta 
pentru obținerea adevăratei in
dependențe, împotriva oricărei 
tentative de atentat la integrita
tea teritorială a țării. Poporul al
gerian a dovedit — în ciuda crun
telor represiuni — sprijinul de
plin pe care-l acordă guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria. 
Studenții algerieni, 
întregul nostru 
vinși fiind că 
va birui.

îi solicităm
părerea In legătură cu posibili
tățile de dezvoltare a colaborării 
organizațiilor de tineret de pre
tutindeni pe platforma luptei 
pentru pace.

— Organizația noastră — na 
spune secretarul general al 
U.G.E.M.A. — are drept unul

din principiile sale fundamentale 
lupta pentru apărarea păcii și 
pentru dezvoltarea colaborării ti
neretului lumii. Tocmai de aceea 
sîntem prezenți la toate sau la 
aproape toate manifestările im
portante ale generației tinere ce 
slujesc cauza păcii. în privința a- 
ceasta acordăm o însemnătate 
deosebită apropiatului Forum 
Mondial al Tineretului de la Mos
cova pe care-l considerăm drept 
o ocazie în plus de a promova 
ideea cooperării între tinerii de 
pe toate continentele, 
manifestare este de o 
porfanță deoarece va 
confruntarea largă a
opinii și nu va putea să aibă alt 
rezultat decît o apropiere între 
tineri, o mai bună înțelegere re
ciprocă. Organizația noastră par
ticipă în mod direct la activita
tea Secretariatului Permanent al 
Forumului ca reprezentantă a
Confederației studenților din
Maghreb. La Forum se vor pre
zenta multe rapoarte, avea

Această 
mare im-

permite 
diferitelor

tineretul și 
popor luptă con- 

dreapta lor cauză

oaspetelui nostru

loc discuții însuflețite, se va des
fășura un schimb de vederi ce 
în mod precis va contribui la în
lăturarea multor idei preconcepu
te și la întărirea relațiilor priete
nești între tineri și organizațiile 
lor. în ceea ce ne privește sînfem 
hotărîți să ne aducem modesta 
contribuție la succesul Forumului.

Oaspetele algerian a ținut, In 
încheiere, să-și exprime convin
gerea că legăturile dintre tinere
tul romîn și cel algerian se vor 
dezvolta neîncetat.

— Vreau să mulțumesc din ini
mă tineretului romîn care alături 
de întregul popor romîn acordă 
sprijin tineretului nostru în lupta 
sa pentru libertate. însăși prezen
ța studenților algerieni în țara 
voastră este o dovadă a acestui 
sprijin pe care tineretul și po
porul romîn nu și-l precupețesc 
niciodată. Sînt convins că relațiile 
noastre prietenești vor. cunoaște 
o dezvoltare continuă.

ștem 
ne duceți pe noi țîncilor 1 
Hai, luați-o mai repede la 
picior 1

Mai tîrziu, lucrurile s-au 
lămurit: cunoștințele i-au 
cam trădat pe agenții dez- 
lănțuiți ai ordinei publice 
americane. S-a aflat că 
studenții respectivi nu ti
veau nici cea mai vagă 
legătură cu progresul și 
comunismul — adică toc
mai de ce erau suspectați 
și acuzați. S-a stabilit, de 
asemenea, că partidul pro. 
gresist conservator este 
un mare partid burghez 
din Canada.

Dar cuvîntul „progresist" 
a izbit atît de cumplit 
urechea zeloșilor cerberi 
ai „modului de viață ame
rican", încît pentru elibe
rarea celor doi studenți a 
fost necesară intervenția 
directă a ministerului afa
cerilor externe al Canadei.

Dacă în carnetele de 
studii ale Iui Rogers și 
Boulthby ar exista capito
lul „Democrația în S.U.A. 
— curs practic", ei ar pu
tea scrie cu inima împă
cată : O cunoaștem.

A venit vacanța universi
tară. La Moscova, Uni
versitatea prieteniei po

poarelor „Patrice Lumumba" 
și-a închis porțile după pri
mul an de rodnică activitate. 
La examene s-au prezentat 
aproape 600 de studenți din 
64 de țări ale lumii. 80 la 
sută dintre ei au luat califi
cative de „bine" și „foarte 
bine". Ce fac acum în vacan
ță tinerii veniți din țările A- 
fricii, Asiei, Americii Latine ? 
Unii dintre ei pleacă acasă, 
pentru a se întîlni cu cei 
dragi. Alții au fost invitați 
de organizațiile sovietice de 
tineret să-și petreacă lunile 
de odihnă în mijlocul colhoz
nicilor din Ucraina, să cuce
rească împreună cu alpiniștii 
încercați piscuri neumblate 
din munții Pamir, să instaleze 
corturile taberei studențești 
pe malul Amurului sau să se 
bucure din plin de razele 
fierbinți ale soarelui pe ma
lul Mării Negre. Cît de multe 
posibilități; cîte distracții plă
cute nu stau la dispoziția a- 
cestor tineri care cunosc ast
fel inima largă; deschisă șl 
primitoare a minunatului po
por sovietic.

A venit vacanța universi
tară și pentru studenții din 
țările africane care urmează 
cursurile institutelor de învă- 
țămînt superior din 
Unite ale Atnericii. 
ei „vacanța"

Statele 
Pentru 

este un cuvînt 
simbolic. Âu muncit în timpul 
lunilor de școală, trebuie să 
muncească și în cele rezervate 
odihnei. Despre situația ace
stor studenți, ziarul american 
„New York Times" a publicat 
de curînd următoarea scri
soare primită din partea unui 
cititor din New York :

„Am avut ocazia să constat 
dificultățile pe care le întîm- 
pină studenții africani după 
încheierea anului școlar. Am 
cunoscut un tînăr din Kenya 
care a locuit în casa noastră 
timp de o săptămână după 
terminarea cursurilor într-un 
colegiu din vestul țării. El a 
venit la New York pentru a 
căuta de lucru pe timpul ve
rii. Tînărul a nimerit la noi 
prin intermediul unui prieten, 
dar înțelegerea a fost provizo
rie, așa că a plecat.

De curînd — scrie în conti
nuare autorul scrisorii — am 
vizitat locuința unde s-a in
stalat acest tînăr. Proprietarul 
găzduiește 6-8 studenți afri-

cani într-o singură cameră. 
Fiecare student plătește cîte 
8 dolari pe săptămînă și ast
fel proprietarul cîștigă pentru 
o singură cameră 192-256 do
lari pe lună, punîndu-le la 
dispoziție minimum de con
fort. Probabil, asta este tot 
ce pot găsi mai bun studenții 
africani în New York. De alt
fel, nici nu mă miră, deoarece 
am citit că și delegaților afri
cani ia O.N.U. le este greu să 
găsească o locuință corespun
zătoare. Am aflat că proprie
tarul casei adresase scrisori 
fiecăruia dintre acești stu
denți în care le-a promis nu 
numai locuință ci și o slujbă, 
în realitate ei nu au nimic de 
lucru și mulți studenți fie că 
sînt șomeri, fie că muncesc 
pentru un salar de mizerie".

Aceasta este după cum se 
vede „vacanța" studenților a- 
fricani din S.U.A. Dar anul 
acesta ei au motive suplimen
tare de îngrijorare. După cum 
a scris ziarul „New York 
Herald Tribune" consiliile 
universităților situate în sta
tele din sudul S.U.A. au des
coperit subit că studenții afri
cani nu gu „capacitatea** și 
„nivelul de cunoștințe1* nece-

sare pentru a putea urma 
cursurile acestor facultăți. în 
consecință, consiliile acestor 
universități au hotărît să cea
ră autorităților de la Wa
shington mutarea studenților 
africani în altă parte. Unde ? 
Asta nu mai interesează. Ce
rerea pare extrem de simpto
matică. Lucrul acesta este re
cunoscut de altfel și de ziarul 
new-yorkez care nu ascunde 
că studenții africa d fac obiec
tul discriminării -asiale prac
ticate în statele din sudul 
S.U.A. Deci, nu este vorba 
de „lipsă de cunoștințe**, ei 
pur și simplu de o încercare 
mascată din partea huligani
lor rasiști americani de a se 
descotorosi 
culoare.

Nu există 
că studenții 
losi așa zisa 
care o au pentru a medita la 
America așa cum le-a fost 
prezentată în prospectele fru
mos colorate ațe Agenției de 
informații a S.U.A. și la A- 
merica așa cum au cunoscu
t-o din propria lor experiență. 
Și nu este greu de bănuit 
concluzia la care vor ajunge...

Populația din Palma Mon- 
techiaro (Italia de sud) 
își duce existenta în

tr-o adîncă mizerie. La o an
chetă făcută de un tînăr me
dic asupra a 600 de familii 
care numără 3.404 membri, 
s-a ajuns la următorul rezul
tat : 90 la sută din aceste fa
milii nu au apă în casă, 86 
la sută nu au W.C. și 50 la 
sută nu au bucătărie. Laolaltă 
cu cele 3.404 persoane tră
iesc 5.085 animale.

Fotografia de mai sus în
fățișează „locuința^ unei fa
milii în care oamenii trăiesc 
laolaltă cu animalele.

(După „NUOVA GENERA- 
ZIONE").

EUGENIU OBREA EM. RUCĂR

de studenții de

nici o îndoială 
africanj vor fo- 

„vacanță" pe

I. RETEGAN

„Nu s-a mai
ceva asemănător de

văzut
30 de ani Congresul tineretului 
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La Sydney a avut loc Congre
sul Ligii de tineret „Evri- 
ka“, care grupează în rîn- 

durile sale tineretul comunist din 
Australia.

Anul acesta Congresul național 
al ligii a coincis cu cea de-a 20-a 
aniversare a constituirii acestei 
organizații. Delegații la congres 
au acordat principala atenție pro
blemelor luptei tineretului austra
lian pentru pace, democrație, 
pentru ridicarea nivelului de trai, 
pentru socialism.
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