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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor

CONSENEVIRILE DE PRODRCJIE

vînt, că fac propuneri, face 
să aibă loc dezbateri și dis
cuții rodnice. într-o 
nea consfătuire s-a 
propunerea

în valoare de peste 
de lei.

două propuneri au fost 
de către tineri în con- 

Ele

ȘCOALA /I EXPERIENȚEI BENE

cinteia
tinerelului
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n secția forjă a
Fabricii de rul
menți din Bîrlad 
s-a trecut, în ur
mă cu cîtva timp, 
la aplicarea unui 
nou procedeu de

lucru numit de forjori „încăl
zirea materialului în circuit 
închis“. El dă posibilitatea ca, 
în opt ore, forjorii să prelu
creze o cantitate de metal 
dublă față de cea dinainte.

Un alt fapt. Pînă de curînd, 
rolele mari și mijlocii, pe care 
le prelucrau rectificatorii, pre
zentau o calitate îndoielnică 
de care nimeni nu prea era 
mulțumit. Spunem pînă de cu
rînd, pentru că Ion Gireadă, 
împreună cu inginerul Ștefan 
Moldoveanu — utemiști amîn
doi — au conceput un dis
pozitiv care permite ca rolele 
amintite să poată fi prelucra
te pe strungurile automate. 
S-a îmbunătățit astfel mult 
calitatea suprafețelor, au dis
părut rebuturile, iar producti
vitatea muncii a crescut cu 
Dește 70 la sută. în urma a- 
plicării acestui dispozitiv, fa
brica realizează economii a-

Prin reducerea 
consumuriior 

specifice

(Continuare în pag. a IH-a)

(Agerpres)

secției, pe a- 
din incinta

Profesiunea
C. SLAVIC

oaie
stațiunii

(Agerpres)
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pînă

ca unor vechi cunoscufi. Ne strîn- 
gem mîinile prietenește. Inginerul 

apoi 
unul 
buni 

ne

lina

Textiliștii din regiunea Brașov 
luptă pentru reducerea continuă 
a consumurilor specifice de ma
terie primă și îmbunătățirea ca
lității produselor.

Datorită controlului atent, 
pregătirii cu grijă a materiei 
prime, eliminării impurităților 
pe care le conțin linurile și al
tor măsuri aplicate, ei du econo
misit, de la începutul anului și 
pînă acum, o cantitate de mate
rii prime din care se pot con
fecționa aproape 60 000 rn stofă 
de lină și peste 100 000 mp țe
sături de bumbac.

Fruntașe în această acțiune 
sint textilistele de la Fabrica de 
stofă „Partizanul roșu” din Bra
șov, care au economisit în a- 
ceastă perioadă 6 000 kg de lînă.

8,400 kg 
de fiecare
Secția Palas a 

experimentale agricole Dobro. 
gea a realizat anul acesta, de 
la fiecare din cele 3 000 de oi 
din rasele merinos de Palas, 
o producție medie de 8,400 kg 
lînă. Producția maximă a fost 
de 13,5 kg, obținută de la o 
turmă de 50 de berbeci. De a- 
semenea, de la aproape 700 
de miori s-au realizat în me
die cîte 9,13 kg lînă. Ca ur
mare a producției mari obți
nute, stațiunea a livrat, peste 
prevederile planului anual, 
1 090 kg lînă de calitate su
perioară.

Cele 6 cluburi de pe șantierele 
de construcții ale Capitalei găz
duiesc zilnic o bogată activitate. 
Numeroși constructori își petrec 
aici timpul liber, în mod plăcut 
și folositor.

In vederea sprijinirii sarcinilor 
de producție ce revin construc
torilor, cluburile Ciurel, Drumul 
Murgului, Bd. Muncii, cel de pe 
șantierul de construcție din Balta 
Albă și altele, organizează perio
dic conferințe tehnice, simpo
zioane, recenzii, spectacole ale 
brigăzilor artistice de agitație. 
Numai în cursul acestui an, de 
pildă, la clubul Ciurel au pârtiei 
pat la aceste manifestări peste 
40 000 de constructori.

Seara în jurul televizoarelor și 
aparatelor de radio se strîng nu
meroși constructori. Alții pot h 
intilniți în sălile de lectură-, 13 
biblioteci centrale, 55 mobile și 
cîteva sute volante pUn la dispo
ziția lor cele mai noi cărți apă
rute în literatura romînă și uni
versală. De mult interes se bucu
ră și spectacolele cinematografice 
prezentate la clubul „Constructo
rul“ pentru constructorii cele '■ 
întreprinderi din Căpițele.

(Ajurp.as! 

nuale 
100 000

Cele 
făcute
sfătuirile de producție, 
și-au dovedit din plin efica
citatea. Odată cu alte forme 
de antrenare a tinerilor la în
trecerea socialistă, organizația 
U. T. M. acordă o aten
ție deosebită modului în 
care tinerii muncitori partici
pă la consfătuirile de produc
ție organizate de comitetul 
sindicatului și de conducerea 
tehnică a uzinei. In cadrul 
consfătuirilor de producție ti
nerii pot să cunoască mai te
meinic sarcinile locului de 
muncă respectiv și să stabi
lească pe această bază, îm
preună cu ceilalți muncitori, 
măsurile cele mai eficace pen
tru îmbunătățirea calității 
produselor, pentru mai buna 
organizare a muncii, pentru 
creșterea productivității mun
cii.

Organizația U.T.M. se pre
ocupă, înainte de toate, de 
mobilizarea tuturor tinerilor 
pentru a participa la consfă
tuirile de producție.

în secția reparații mecani
ce. de exemplu, muncesc 
peste 200 de tineri. Mulți ur
mează liceul seral. Prin iarna 
trecută însă, „seraliștii“ au 
început să ocolească consfătui
rile de producție. Motivul ? 
„învățăm noi destule la școa
lă. de ce să mai venim la 
consfătuiri ?“, răspundeau u- 
nii. Era o concepție greșită 
care trebuia fără întîrziere 
combătută. Dar cum? La indi
cația organizației de partid, 
organizația U.T.M. a invitat 
pe toți seraliștii, precum și
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n lluviu uriaș curge 
pe lîngă bătrînul Da- 
nubiu : fluviul unit 
al ogoarelor. Pe va
lurile sale curge 
aurul soarelui im
primat în recolte, 

seva pămîntului concentrată în 
boabe și entuziasmul colectiviști
lor oglindit în robustețea griului, 
lată-ne în mijlocul acestor ape 
care ne farmecă auzul cu mur
murul lor și ne Incintă privirile 
cu auria culoare a griului.

Dumitru Măncescu — un om plin 
din toate punctele de vedere, dar 
mai ales cu sufletul izvorî! în pri
viri — este președintele unei gos
podării cu un fond de bază de a- 
proape 2 milioane lei și care face 
parte din acest tluviu nou al ogoa
relor unite. Plecînd cu președin
tele pe cimp l-am luat și pe in
ginerul agronom cu noi. E un 
băiat tînăr cu ochii apropiați de 
culoarea grînelor, bronzat nu de 
natură ci de soarele verii. Se nu
mește Marin Cartianu și a venit 
aici de puțină vreme. Nea Măn
cescu, președintele, ține mult la 
el, și pe toate căile încearcă 
„aclimatizeze" la condițiile 
munei.

— Parcă aș fi o varietate 
grîu, glumește inginerul. Mă 
torc oamenii pe toate părțile ca 
să mă vadă ce pot. îmi asigură 

să-/ 
co-

de 
în-

pe tinerii fruntași în produc
ție, maiștri. S-a discutat amă
nunțit de ce tineri ca Emil 
Sușnea, Ion Pascal. Gh. Po
doabă. Al. Valeriu lucrau sub 
normă, de ce brigada lui Mi- 
hai Chelaru, în întregime, 
nu-și putea realiza planul. 
Fruntașii au explicat cum 
procedează ei. S-a văzut că 
fruntașii aveau mai bine or
ganizat locul de muncă și 
totdeauna aprovizionat cu ma
teriale ; s-a văzut că aceștia 
sesizează în consfătuirile de 
producție anumite deficiențe 
ce se ivesc în munca secției. 
Aici capătă răspunsuri com
petente la nelămuririle lor, 
se stabilesc, de asemenea, mă
suri în consecință. S-a discu
tat apoi într-o adunare gene
rală U.T.M. problema partici
pării tinerilor la consfătuiri
le de producție. Și, încetul cu 
încetul, „indisciplina“ serali- 
știlor n-a mai constituit o pro
blemă.

Odată venit la consfătuirile 
de producție este însă impor
tant să iei parte la discuții, să 
vii cu propuneri de metode și 
mijloace concrete prin care se 
poate remedia neajunsul ivit. 
Organizațiile U.T.M. de la Fa
brica de rulmenți au acordat 
de aceea multă atenție acestei 
probleme. Membrilor birouri
lor U.T.M. nu le-au fost in
diferente problemele pe care 
le pun tinerii în consfătuirile 
de producție. S-a încetățenit 
aici obiceiul ca muncitorii ti
neri să discute, înainte de 
consfătuire, cu membrii birou
lui U.T.M., să le ceară pă
rerea asupra unor propuneri. 
Și, rezultatele sînt bune. Pre
zența tinerilor în consfătuiri, 
faptul că ei se înscriu la cu-

„solul" cel mai bun ca nu cumva 
să mă mut în altă parte, ba cîte- 
odată mă mai și udă cu cile un 
păhărel de țuică.

Bineînfeles că nici gînd la in
ginerul Cartianu Marin să plece 
de aici. S-a legat de pe acum 
de gospodăria colectivă și mai 
ales de oameni. A prins rădăcini. 
Spuneam înainte că l-am luat cu 
noi în șaretă. De fapt, de abia că

i-J
de Rusalio Mureșanu de

te,
nise de pe tarlale. Nu prea 
obiceiul să umble cu șareta, 
place mai mult călare. Toată ziua 
e pe teren. Cînd am ajuns la lo
turile de orz și grîu, oamenii s-au 
cam mirat. Parcă spuneau : „Cum, 
ați și mîncat, tovarășe inginer î"

Brigadierul Gheorghe Garagan
cea, înalt și subțirel, cu o șapcă de 
catifea maron trasă peste ochi, ca 
să nu-l bată soarele, bea apă din- 
tr-o cană de tablă la saca. Cu că
mașa desfăcută la piept udă de 
apa proaspătă și rece ne zîmbeșfe

pe fa-

aseme- 
născut 

lui D. Nicolau, 
privind introducerea operații
lor de găurire și frezare la 
strung a canalelor de ungere 
la bolțurile de articulație. De 
asemenea, de mare însemnă
tate este propunerea lui Gh. 
Capră, V. Bălan și a altor doi 
utemiști în legătură cu recu
perarea șpanurilor de bronz 
prin returnarea lor în fabri
că. Prin aplicarea acestei pro
puneri, în trimestrul I al anu
lui s-au realizat economii în 
valoare de aproape 33 000 lei.

La consfătuirile din ultimele 
două luni tinerii strungari au 
făcut 29 propuneri. Este și a- 
cesta un motiv pentru care 
secția lor este fruntașă 
brică

Exemple demne 
pot fi date și din 
îndrumat cu grijă 
zația de partid, 
U.T.M. întreprinde 
acțiuni cu scopul de a gene
raliza experiența pozitivă, de 
pildă, a organizației U.T.M. 
din secția rectificare. Orga
nizația U.T.M. de aici a fo
losit diferite forme pentru a 
stimula pe tineri să participe 
viu, concret la dezbaterea, în 
consfătuiri, a problemelor de 
producție. Portrete publicate 
Ia gazetele posturilor utemiste 
de control, evidențieri în a- 
dunări generale ale organiza
ției U.T.M., afișarea fotogra
fiei la panoul 
leea fruntașilor

laudă 
secții.

de 
alte 
de organi- 

comitetul 
diferite

îi spune ceva mai la o parte 
vin amîndoi lîngă șaretă. „E 
din brigadierii noștri cei mai 
la lucrările de viticultură", 
spune dînsul.

Rămînem puțin uimiți de acest 
paradox. Apoi ne dumirim :

— E și dintre cei mai buni bri
gadieri la recoltatul păioaselor, 

continuă vorba inginerului, pre
ședintele. La ora aceasta la vie 
nu prea mai avem treabă așa că 
oamenii din brigada lui au hotărît 
să vină și la seceriș.

Brigăzile gospodăriei colective 
din Pristol erau răspîndite în ma
rea aceea aurie de grîne. Aproa
pe de noi, la cîțiva pași, brigada 
lui Garagancea secera. Pînă in 

Studenta Liliana Stoianov da 
la Facultatea de industrializa
rea lemnului din Brașov, afla
tă în practică la Fabrica Ipro- 
fil-Tehnica lemnului din Mili
tari, primește explicații de la 
maistrul de sector loniță Ef- 
timie asupra finisării suprafe

țelor plane.

Foto: AGERPRES

Tinerii ingineri constructori, 
pregătiți în facultățile de 
construcții din patria noastră, 
lucrează astăzi pe șantierele 
de construcții, înalță blocuri 
de locuințe, edificii industria
le și social-culturale, lată în 
fotografie una din nenumăra
tele construcții industriale ri
dicate în anii puterii populare : 
Combinatul de cauciuc sintetic 

de la Onești.

Foto : AGERPRES
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Unde mergem 
să învajăm

de inginer 
constructor

ingi- 
lanul 

mai 
prea

prezent Cele patruzeci de hectare 
cu orz s-au și recoltat, iar din to
talul de 642 de hectare semăna
te cu grîu, s-au și secerat 
acum peste 300 de hectare.

Dumitru Măncescu și cu 
nerul Cartianu au intrat în 
de grîu. De aproape nu se 
văd. Șușotesc acolo ceva, nu 
înțelegem ce deocamdată, și frea- 

înfre podurile palmelor spice 

grîu. Cînd, după cîteva minu- 
se apropie de noi, aflăm „tai

na". Inginerul se cam opusese a- 
laltăieri președintelui în legătură 
cu începerea recoltatului. Președin
tele susținea să înceapă imediat. 
Inginerul pretindea că mai trebuie 
așteptat exact o zi pentru ca grîul 
să nu fie prea necopt. Și fiindcă 
nu s-au înțeles, au cerut părerea 
colectiviștilor. Au fost de aceeași 
părere cu inginerul. Grîul se poa
te secera mai ușor dacă e mai 
bine copt. Dar, nici prea copt

— A fost o excursie frumoa
să. Am petrecut bine. Cînte- 
cele, rîsul din toată inima, ve
selia ne-au însoțit peste tot. 
Nu știu ce să amintesc mai 
întîi: frumusețile Văii Praho
vei, drumețiile făcute de la 
Predeal la Pîrîul Rece sau de 
la Brașov la Poiana Brașov, 
plimbarea feerică cu teleferi
cul, urcușul pe Postăvarul și 
Cristianul, operele de artă în 
fața cărora copiii și noi, profe
sorii, am zăbovit îndelung în 
sălile Muzeului „Bruckenthal“ 
din Sibiu, plimbarea pe Valea 
Oltului pînă la Căli- 
mănești, vizitarea mi- 
năstirii Cozia... Toate 
au săpat în sufletele 
elevilor amintiri de 
neșters.

Tovarășa profesoară 
Aurelia Gheorghe, care 
ne vorbește, face 
parte din colectivul 
cadrelor didactice de 
la Școala medie nr. 15, 
„Elena Sîrbu“ din Capitală. 
Impresiile relatate sînt adu
nate în urma excursiei făcute 
timp de șapte zile, cu un nu
măr de 75 de elevi ai școlii, 
pe itinerariul amintit.

— Aș vrea să spun, continuă 
tovarășa profesoară, că acea
stă excursie a constituit un 
bun prilej de îmbogățire a 
cunoștințelor elevilor, de dez
voltare a sentimentelor lor de 
dragoste fierbinte pentru co
morile de frumusețe ale pa
triei socialiste, pentru cei ce 
muncesc, pentru viața noastră 
nouă. In nenumărate rînduri, 
cadrele didactice care au în
soțit pe elevi au avut ocazia 
să facă adevărate lecții de

SECERIȘUL ÎN REGIUNEA 
BUCUREȘTI

patru ra* 
București : 
Roșiori de 

au

Colectiviștii din 
ioane ale regiunii 
Drăgănești-Vlașca, 
Vede, Urziceni și Videle, 
terminat secerișul orzului de 
pe întreaga suprafață cultiva
tă în acest an. Terminarea re
coltării orzului într-un timp 
mult mai scurt decît în anul 
trecut, este rezultatul mai bu
nei organizări a muncii în 
gospodăriile colective din a- 
ceste raioane și folosirii mai 
raționale a tractoarelor și ma
șinilor. In raionul Urziceni, 
de pildă,. viteza medie zilnică 
la seceriș a fost depășită cu 
50 la sută. La terminarea se
cerișului într-un timp mai 
scurt, au contribuit și numă
rul mai mare de combine, 
tractoare și mașini agricole cu 
care au fost dotate în acest 
an stațiunile de mașini și 
tractoare.

Ade- 
Deci 

îm-

nu trebuie să fie, susținea pre
ședintele, că se scutură, 
vărat au spus oamenii, 
putem începe. Și astfel 
păcîndu-se toate părerile s-a ajuns 
la o suprafață recoltată pînă în 
prezent, destul de mare. După 
evaluările colectivei, producția de 
grîu este pînă acum de circa 
i 800—1 900 kg la hectar.

— E o producție bună, ne spu
ne Măncescu, dar gospodăria 
noastră are posibilități și mai 
mari. Avem pămînt bun.

S-a încins o discuție în toată 
regula. Colectiviștii din brigada lui 
Garagancea, țineau să-și afirme și 
ei părerile. Fruntași în muncile 
de recoltare a păioaselor, Vărzan 
Dumitru, Opriță St. Marin, Opriță 
M. Marin, ori Bocicără Ioana, își 
dădeau și ei cu părerea. După 
părerea noastră, toți aveau drep
tate. Se pot obține recolte din 
ce în ce mai bogate de pe tere
nul gospodăriei colective care se 
ridică la peste î 500 ha teren a- 
gricol, gospodărie în care cele 
512 familii au brațe harnice.

Principalul e însă că în acest 
fluviu uriaș al ogoarelor unite, 
gospodăria colectivă din comuna 
Pristol, raionul Vînju Mare, înain
tează cu toată bogăția ei din la
nuri, din hambare, dar mai ales 
cu marea bogăție din inimile oa
menilor el harnici.

istorie, literatură, 
aer liber, „pe viu“, 
întorși din această 
— a încheiat interlo- 
noastră — ne pregă-

geografie, 
sport în

Abia 
excursie 
cutoarea 
tim să începem altele.

★
...Gara Progresul din Bucu

rești. Trenul care pleacă în a- 
ceasta dimineață spre Giurgiu 
are și pasageri mai puțin obiș- 
nuiți. Iată-i urcînd in cîteva 
vagoane împodobite cu ghir
lande de brazi și flori. Pasage- 
gerii aceștia, cu rîsul pe buze 

cu bucuria clocotind 
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inimi, sint elevi ai Școlii me
dii nr. 39. Sînt 109 elevi, în
soțiți de cadre didactice.

Drumul pînă la Giurgiu a 
fost parcurs pe nesimțite. 
Acum, prietenii noștri sint 
oaspeți ai portului. Îmbarca
rea pe vasul „Retezat“ se face 
repede, dar nu fără emoții, și 
mult așteptata plimbare pe 
luciul bătrînului Danubiu în
cepe. Căpitanul vasului parcă 
ar cunoaște dinainte dorințele 
oaspeților săi. Apropie tot mai 
mult vaporul de malul bulgă
resc al fluviului, în așa fel 
incit, trecînd pe lingă portul 
Ruse, pasagerii să-l poată ve
dea mai îndeaproape. Iată-i 
schimbînd acum salutări prie
tenești cu cei din port.

în gospodăriile 
regiunea Bucu- 
fost recoltat de

Pînă acum 
colective din 
rești, orzul a 
pe 85 la sută din suprafața 
cultivată. Continuă în același 
timp strînsul recoltei de grîu, 
lucrare efectuată pînă acum 
pe un sfert din suprafața pla
nificată.

GH. ȘO.VU(Agerpres)

In urma combinelor aleargă tractoarele. La gospodăria agricolă 
colectivă din Lehliu, regiunea București, îndată ce grîul a fost 
secerat și terenul eliberat de paie, tractoriștii au început ară

turile de vară.

Jntîlnîrea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

cu tovarășul
Jănos Kâdăr

In seara zilei de 3 iulie, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu, 
lui de Stat al R. P. Romîne a 
avut o convorbire prietenească 
cu tovarășul Jănos Kâdăr, 
prim-secretar al C- C. al 
P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc 
trecut prin țara 
drum spre R. P. 
unde își va petrece 
de odihnă.

Au participat
Chivu Stoica, membru al Bi
roului 
C.C. al 
varășii 
al C.C. 
curaru, 
C.C. al 
nășan, adjunct al 
afacerilor externe.

Au fost de față Jen3 Gyor- 
gy, însărcinat cu afaceri a.i. 
al R. P. Ungare la București 
și alți colaboratori ai amba
sadei.

Ungar, care a 
noastră în 

Bulgaria, 
concediul

tovarășul

Politic, secretar al 
P.M.R,, precum și to- 
Ghizela Vass, membru 
al P.M.R., 
membru
P.M.R., și

Andrei Pă- 
supleant al 
Aurel Măl- 
ministrului

♦

După plimbarea pe Dunăre, 
a urmat vizitarea Podului 
Prieteniei și a orașului Giur
giu. Profesorii au folosit pri
lejul de a aminti elevilor, de 
data aceasta la fața locului, o 
serie de lucruri învățate la 
școală in legătură cu Dună
rea, cu orașul Giurgiu și Po
dul Prieteniei, în general, în 
legătură cu această parte a 
țării.

Întoarcerea în București s-a 
făcut într-o atmosferă de 
mare entuziasm.

Elevi ai acestei școli au
mai făcut o frumoasă 
și interesantă excursie 
la Ploiești, unde au 
vizitat Uzinele de uti
laj petrolier „1 Mai". 
Cu prilejul aceleiași 
excursii au vizitat și 
blocul de ulei de la 
Teleajen. Aici au fost 
impresionați de utila
jele moderne cu care 
se lucrează, de gradul 

de mecanizare și auto- 
Intîlni- 

elevilor cu 
de la Uzinele

înalt 
matizare a lucrărilor, 
rile și discuțiile 
muncitorii de la Uzinele „1 
Mai“ și cu cei de la Teleajen 
au rămas vii în amintirea lor.

Zilele acestea, 80 de elevi 
de la școlile medii nr. 17, 26 
și 39 din raionul T. Vladimi- 
rescu au pornit într-o foarte 
interesantă excursie care le 
va oferi posibilitatea să vizi
teze, printre altele, localitățile: 
Rîmnicu-Vîlcea, Govora, Tg. 
Jiu, Lupeni, Deva, Hunedoara, 
Arad, Timișoara, Reșița, Or
șova, Tr. Severin, Insula Ada- 
kaleh etc. Excursia se face cu 
autobuse.

★
Trecînd pe la Școala medie 

nr. 5 „M. Sadoveanu“, am 
aflat că pînă acum elevi ai 
acestei școli au făcut o 
excursie atractivă la Cumpăna 
și că, în momentul de față, o 
serie de elevi ai școlii se află 
într-o altă excursie, de șapte 
zile, în Delta Dunării. Vizi
tarea deltei și a litoralului le 
va prilejui elevilor puternice 
bucurii și satisfacții. Elevii de 
la această școală urmează, de 
asemenea, să facă și alte 
excursii interesante.

Foto : AGERPRES



■■

Institutul de construcții
din București

1948

pre-
secto- 

econo-

cursu-

A fost înființat în anul 
ți continuă tradiția Școlii de po
duri și șosele, cea mai veche in
stituție de învățămînt superior 
în domeniul construcțiilor din 
țara noastră, de la a cărei în
ființare Se împlinesc 80 de ani.

Institutul de construcții 
gătește ingineri necesari 
rulni de construcții din 
mia noastră națională.

Institutul cuprinde (la
rile de zi) 4 facultăți și anume:

1. Facultatea de construcții 
(cu secția de construcții civile, 
industriale ți agricole) ;

2. Facultatea de construcții fe
roviare, drumuri și poduri (cu 
trei secții r a) drumuri și po
duri; b) construcții feroviare 
și c) geodezie);

3. Facultatea de hidrotehnică 
(cu două secții: a) construcții 
ți instalații hidrotehnice ; b) hi
drotehnică agricolă):

4. Facultatea de instalații și 
utilaj (cu secțiile: a) instalații; 
b) mașini și utilaje pentru con
strucții).

Planurile de învățămînt de la 
toate facultățile cuprind cursuri 
de cultură teoretică generală ca:

matematici, geometrie analitică 
și geometrie descriptivă, fizică, 
chimie, desen de construcții etc. 
și cursuri teoretice tehnice: me
canică, rezistența materialelor, 
statica construcțiilor, materiale 
de construcții etc. în anii supe
riori, se predau cursuri de spe
cialitate și cursuri de comple
tare a cunoștințelor inginerești, 
diferite pe facultăți și secții, 
precum și discipline cu caracter 
tehnico-economic, diferențiate, 
în ceea ce privește conținutul, 
pe facultăți și secții.

Din corpul profesoral al in
stitutului fac parte cadre didac
tice cu prestigiu și autoritate 
științifică, academicieni, membri 
corespondenți ai Academiei 
R.P.R., doctori și candidați în 
științe, laureați ai Premiului de 
Stat.

Durata școlarizării este de 5 
ani și jumătate din care un se
mestru — ultimul — este rezer
vat pentru întocmirea proiectu
lui de diplomă și susținerea exa
menului de

Peste 60 
studenților 
peste 50 la
patru cantine ale institutului și 
locuieso în cămine studențești.

Șantierul de locuințe
Obor din București. Blocurile 
au fost recepționate, se exe
cută ultimele finisări exterioare. 
Alături de harnicii constructori, 
studenți ai anului I al Insti
tutului de construcții din Bucu

rești.
Fotografiile din pagină : 
I. CUCU-N. STELORIAN

stat.
la sută din numărul 

sînt bursieri, iar 
sută iau masa la cele

/. Ce te-a determinat
să te inserii la Institutul

de construcții?

Ion Biclineru
anul II, Facultatea de 

instalații și utilaj

1. De bună seamă, m-am în
scris la acest institut pentru că 
m-a pasionat profesiunea de con
structor. Am lucrat 
instalator electrician 
șantiere naționale : 
la Brazi. Am visat 
giner constructor și 
m-a trimis ca bursier la institut.

2. Institutul îmi oferă toate con
dițiile pentru a-mi împlini visul. 
Trebuie să mărturisesc că nu 
mi-a fost prea ușor să trec de 
la viața de șantier la cea de stu
dent. Nici în ce privește învăță
tura nu eram prea antrenat. Dar 
încă din primele zile de faculta
te am simțit din plin grija și dra-

■ gostea cu care eram înconjurați 
noi, studenții, din anul I, și, mai 
ales, cei veniți din producție, de 
către cadrele didactice, organiza
ția U.T.M., de asociația studenți
lor și de colegii din anii mai 
mari. Curînd, mi-am dat seama 
că voi reuși să învăț din ce în 
ce mai bine. Acum știu precis 
că visul de a deveni inginer con
structor mi se va împlini. Și 
atunci mă voi reîntoarce înapoi

patru ani ca 
pe două mari 
la Teleajen și 
să devin in- 
întreprinderea

î N N
ctivitatea de 
strucții este 
tăzi în țara 
stră deosebit 

Pretutin- 
întîlnești 

Se con
struiesc fabrici, edificii so
cial-culturale, poduri, dru
muri, locuințe. S-au născut 
numeroase specialități pentru 
a putea adînci problemele ce 
se pun. Există acum construc
tori de clădiri, constructori de 
lucrări hidrotehnice, construc
tori de căi de comunicație, 
constructori de instalații. în 
practică, fiecare din aceste 
specialități cere o specializare 
și mai mare.

Construcțiile sînt din te în 
ce mai îndrăznețe, mai ief
tine, se realizează mai repe
de. Tehnica evoluează rapid. 
Se folosește un utilaj din ce 
în ce mai perfecționat. Con
structorul, spre deosebire de 
oamenii din alte meserii, luptă 
cu volume mari. Pentru a 

manevra greutățile mari, are 
nevoie de un utilaj cît mai 
puternic în stare să ușureze 
și să reducă la minimum mun
ca fizică. încă din vechime, 
cărămida a fost concepută (ca 
mărime și greutate după pu-

vastă, 
deni 
șantiere.

fabrici, edificii 
poduri,

con- 
as- 

noa- 
de

terea mîinii omenești. Astăzi, 
cînd brațul viu este ajutat de 
brațul macaralei, putem înlo
cui cărămida cu panouri în
tregi, ba chiar cu apartamen
te întregi. Macaraua devine 
astăzi cu drept cuvînt sim
bolul constructorilor.

E o mare satisfacție să în
veți meseria de constructor, 
să fii desțelenitor de terenuri 
pe care se vor ridica noi o- 
rașe, fabrici, baraje, drumuri. 
Veți fi mîndri cînd în foto
grafiile de amintiri vă veți 
vedea lîngă aparatul topo
grafic și veți putea spune : 
am fost pionierii acestor 
locuri!

îndreptați-vă, tineri, pașii 
spre meseria de inginer con
structor pentru ca, muncind pe 
vastele șantiere ale socialis
mului, să dați viață mărețelor 
planuri de perspectivă pe care 
le făurește pentru fericirea 
noastră, Partidul Muncitoresc 
Romîn.

Vă stau la dispoziție Insti
tutul de construcții din ~ 
rești și facultățile de 
strucții din Cluj, Iași, Timi
șoara, unde aveți condiții de 
viață și de studiu cum nu a 
cutezat nici să viseze gene
rația mea.

prof. ing. Nicolae
Korcfnski 

decan al Facultății 
construcții—Bucureștide

Bucu- 
con-

Institutul de construcții din 
București, înființat în anii re
gimului democrat-popular, o- 
feră studenților condiții opti
me pentru a deveni specialiști 
cu înaltă calificare. Preda 
aici profesori bine pregătiți, 
cunoscuți și peste hotare ; in
stitutul are săli de cursuri 
spațioase și luminoase, labo
ratoare înzestrate cu apara
tele cele mai moderne, biblio
teci, cămine confortabile, can
tine ; studenții desfășoară o 
bogată activitate cultural-ar- 
tistică și sportivă.

Cunoștința cu frumoasa me
serie de constructori o faci 
încă din primele ore de la
borator. Institutul are nume
roase laboratoare în care se 
execută lucrări experimenta
le, demonstrații didactice, rea- 
lizîndu-se un contact nemijlo
cit cu utilajele din produc
ție, reproducerea anumitor fe
nomene naturale. De aseme
nea, laboratoarele stau la dis-

poziția studenților pentru ac
tivitatea lor de cercetare ști
ințifică. Printre laboratoarele 
Institutului de construcții din 
București se numără : labora
torul de fizică înzestrat c" a- 
parataj necesar experiențelor 
didactice de mecanică, fizică 
moleculară, acustică, electri
citate, optică și fizică nucle
ară ; laboratorul de mecanică 
înzestrat cu cel mai modern 
utilaj din acest domeniu, cu- 
prinzînd mese vibrante, punți 
tensiometrice, prese de dife
rite mărimi pentru încercarea 
materialelor și elementelor de 
construcții, fotoelasticimetre, 
aparate de măsurarea șocului; 
laboratorul de tehnologia me
talelor și metalurgie fizică do
tat cu microscoape metalogra- 
fice de ultimul tip, permițînd 
observarea în lumină norma
lă și polarizată și măriri de 
1 000 de ori cu un microscop 
stereoscopic etc. ; și alte 15 la
boratoare.

în bibliotecile institutului 
sînt consultate în medie pe an 
mai mult de 140 000 de volu
me. Biblioteca centrală a in
stitutului a înființat și organi
zat biblioteci de facultăți și de 
cămine. Biblioteca centrală a 
institutului asigură prelucra-

rea materialului științific do
cumentar, elaborează biblio
grafii, traduce materiale de 
specialitate, publică lunar un 
buletin informativ. Pentru sa
tisfacerea cerințelor studenți
lor și ale cadrelor didactice, 
ea colaborează cu aproximativ 
200 de instituții de cultură 
din străinătate.

Institutul asigură majorită
ții studenților cazarea în că
min și masa la cantină. Toate 
camerele din cămine sînt fru
mos și bine întreținute. Cămi
nele au stații de radioampli
ficare, săli de lectură, biblio
teci.

în timpul liber, studenții 
desfășoară o bogată activita
te cultural-artistiică și sporti
vă. Pentru aceasta, au asigu
rate toate condițiile materiale 
necesare. în vacanțele de iar
nă și de vară, numeroși stu
denți 
merg 
munte sau la mare.

Față de aceste condiții, stu
denților nu le rămîne altceva 
decît să învețe, să studieze 
sîrguincios la cursuri, în semi
narii, la practică pe șantiere, 
să se pregătească pentru a 
deveni ingineri constructori 
cu o înaltă calificare.

ai institutului nostru 
gratuit în tabere la

Profesiunea
de inginer constructor

Cîteva recomandări
1

umeroși tineri, 
care doresc să 
devină ingineri
constructori, ne-au 
rugat să le dăm 
unele lămuriri în 
legătură cu exa

menul de admitere la Institu
tul ,de construcții din Bucu
rești și cu felul în care să se 
pregătească pentru acest e- 
xamen. Ne-am adresat, în a- 
cest scop, tovarășului prorec
tor IORGU NICULA, vicepre
ședinte,le fostei comisii de e- 
xaminare.

— Ca și în toamna trecută 
— ne-a spus tovarășul pro
rector — examenul va consta 
din trei probe orale și trei 
probe scrise și anume : la al
gebră și trigonometrie, 
geometrie și la fizică.

Interviu 
cu lorgu Nicula 

prorector al Institutului 
construcții din București,

vicepreședintele fostei comisii 
de examinare

de

să

de
că

— Ce recomandări doriți 
faceți viitorilor candidați ?

— Comisia de examinare 
anul trecut a observat 
mulți dintre candidații pre-
zenți la examenul de admi
tere nu-și însușiseră îndeajuns 
bazele matematicii. Unii cu
noșteau bine teoria, dar se 
descurcau mai greu cînd era 
vorba de rezolvarea proble
melor. Aceasta înseamnă că 
nu dăduseră suficientă aten-

reco- 
rezol-

Facultatea de construcții
din

inginer constructor ?

Virgil Petrescu 
anul II, Facultatea de 

hidrotehnici

2. Cum iți realizezi 
visul de a deveni

fie aplicațiilor numerice în 
vederea însușirii temeinice a 
bazelor materialului. Alții 
greșeau problemele pentru că 
nu aveau deprinderea necesa
ră de a duce calculele ele
mentare pînă la capăt. Pentru 
o însușire temeinică a progra
mei de matematici conform 
broșurii „Admiterea în învă
țământul superior" editată de 
Ministerul Învățământului în a- 
nul 1961, este necesar să se dea 
o mai mare atenție unor reguli 
elementare, proprii discipline
lor matematice. Astfel, pentru 
calculele algebrice, se 
mandă întotdeauna ca
varea să fie dusă pînă la ca
păt, discuția făcîndu-se îm
preună cu simplificările și 
finisările ce se impun. De 
multe ori, pripeala și neaten
ția de care dau dovadă can. 
didații la probele scrise pentru 
algebră fac ca aceste recoman
dări să nu fie aplicate integral 
din care cauză calitatea lucră
rilor de concurs suferă. Nu 
puține dificultăți dau candida- 
țitor rezolvărilor ecuațiilor tri
gonometrice ca un capitol im
portant al trigonometriei. Se 
recomandă ca pentru rezolva, 
rea ecuațiilor trigonometrice 
să se utilizeze pe cît posibil 
metode trigonometrice. Soluții
le trebuie să se dea în formă 
generală fără a omite vreuna 
din ele. Se întîmplă adesea să 
se amestece grade cu radiari 
ceea ce dăunează mersul re
zolvării. Nu rare ori candidații 
nu dau atenție unor reguli 
elementare: să controleze o- 
bligatoriu dacă soluțiile verifi
că ecuațiile și să înlăture în- 
tr.o astfel de eventualitate so
luțiile străine etc. Pentru geo
metria plană și în spațiu exi
stă foarte frecvent obiceiul de 
a nu se da atenția cuvenită 
aplicării teoremelor elementa
re, candidații sînt adesea de
rutați de aparența unor figuri 
complicate fără a insista asu
pra eliminării cercului vicios.

In legătură cu studiul fizicii, 
am vrea să recomandăm can. 
didaților ca el să nu fie lă
sat la urmă, ci să fie făcut 
concomitent cu studiul mate- 
maticii.

In sfîrșit, o ultimă recoman
dare : acei care au posibilita
tea, să participe la cursurile 
de pregătire care se vor orga
niza în vară pe lîngă institut. 
Aci vor găsi profesori cu o 
înaltă calificare care îi vor a- 
juta să-și sistematizeze mai 
bine materia, să-și clarifice 
problemele pe care nu le-au 
înțeles studiind individual, îi 
vor îndruma asupra felului 
cum trebuie să învețe.

Facultatea de construcții din 
Iași. O clădire mare, frumoasă, 
cu verdeață, flori și alei, din
colo de pragul căreia, 700 de 
fii ai oamenilor muncii — în 
acest an numărul lor va ajunge 
la 1 300 — se pregătesc intens, 
zi de zi. Facultatea are 4 secții. 
Facultatea pregătește ingineri în 
construcții civile, industriale și 
agricole, ingineri constructori de 
drumuri și poduri, ingineri pen
tru construcții hidrotehnice și 
ingineri în domeniul hidrotehni
cii agricole. Studenții an create 
condiții buue pentru a deveni 
specialiști de care are nevoie 
patria noastră socialistă. Cadre 
cu înalt prestigiu științific Ic 
împărtășesc cu dragoste cunoș
tințele necesare. Facultatea are 
10 laboratoare înzestrate cu cele 
mai moderne utilaje, o stația pi
lot (în mărime naturală) de dru
muri, un tronson experimental 
de drumuri și un stand de în
cercări pentru elemente de con
strucții precomprimate. De ase
menea, facultatea are muzeu și

Iași
o expoziție permanentă alcătuită 
din materiale de construcții, fo
tografii și planșe care sînt folo
site în scopuri didactice. Vizitezi 
sălile de cur6, sălile de lectură 
și laboratoarele facultății. Stai 
de vorbă cu studenții fruntași 
care peste puțin vor conduce lu
crările pe cine știe care șantier, 
afli că o mare atenție este a- 
cordată practicii, aceasta făcîn
du-se în anii I, II, IV și V pe 
șantiere din țară, cercetezi docu
mentele care arată că din cele 
12 cercuri științifice studențești 
cîte au participat la concursu
rile de Ia Iași și București, 9 au 
fost premiate; seara, la club, se 
joacă șah și se ascultă muzică, 
se vizionează programele televi
zate, la Casa de cultură a stu
denților repetă membrii orches
trei de muzică populară și ușoa
ră și corul studenților construc
tori. Facultatea de construcții 
de la Iași dă în fiecare an pa
triei o nouă promoție de ingi
neri cu înaltă și multilaterală 
pregătire.

.............

Facultatea de construcții 
din

Facultatea de construcții a In
stitutului politehnic din Cluj 
este relativ nouă. A fost înfiin
țată în 1953.

Facultatea funcționează cu 
secția: construcții civile, indus
triale ți agricole. In prezent are 
aproape 600 de studenți.

Ca și în celelalte instituții de 
învățămînt superior, baza ma
terială, didactică și științifică a 
facultății s-a dezvoltat intr-un 
ritm rapid, paralel cu dezvolta
rea noilor cerințe ale științei și 
tehnicii moderne. Numeroasele 
laboratoare ale Institutului — 
dintre care amintim laboratorul 
de materiale de construcții, la
boratorul de încercări de mate
riale, laboratorul de geotehnică 
și fundații etc. — sînt dotate cu 
aparate și mașini moderne, care 
oferă toate posibilitățile pentru 
completarea și aprofundarea teo
retică, pentru legarea teoriei de 
practică, In afara numeroaselor 
laboratoare, există in facultate 
un atelier didactic înzestrat cu 
mașini-unelte necesare procesu
lui de învățămînt.

Facultatea de construcții cola
borează cu numeroase întreprin
deri din Cluj. Sint în oraș 
blocuri construite în întregime 
de studenții Facultății de con
strucții, în timpul practicii.

Cluj
Foarte bine înzestrate sînt și 

bibliotecile. Pe lîngă institutul 
politehnic funcționează o biblio
tecă cu 110 000 de volume din 
domeniul disciplinelor predate 
la facultatea de mecanică și la 
facultatea de construcții. Prin- 
tr-o bună organizare, biblioteca 
oferă studenților posibilități de 
a se orienta sistematic în pro
blemele care îi interesează. Sala 
de lectură oferă studenților po
sibilitatea de a consulta peste 
150 de reviste din R.P.R., peste 
80 de reviste din U.R.S.S., 130 
reviste din țările occidentale. Se 
fac schimburi de publicații cu 
33 de țări. în afara bibliotecii 
centrale, pe lîngă fiecare cate
dră și laborator funcționează 
cîte o bibliotecă anexă.

Cadre didactico competente 
asigură o pregătire la nivelul ce- 
rut de actuala dezvoltare a știin
ței și tehnicii construcțiilor.

Amintim și complexul de că
mine studențești unde există 
condiții foarte bune, cantina cu 
1 000 de locuri, casa de cultură 
a studenților. Peste 65 la sută 
din studenți sînt bursieri. Asis
tența medicală este gratuită. Stu
denților le este asigurată din 
pliu posibilitatea de a participa 
la numeroasele manifestații spor
tive și culturale.

Ancheta noastră printre studenții anilor I și II 
de la Institutul de construcții din București Facultatea de construcții

pe șantier, tn mijlocul tovarăși
lor care mi-au 
sețea profesiunii

dezvăluit frumu- 
de constructor.

Dan Popa 
anul I, Facultatea 

strucții feroviare, 
și poduri

de con
ci rumuri

construcfor1. Visam să devin 
de căi ferate. De aceea, cînd am 
îndeplinit condițiile necesare, 
m-am înscris la o școală tehnică 
care pregătește cadre în acest do
meniu. După absolvirea școlii am 
lucrat trei ani în producție. Școa
la tehnică și cei trei ani de pro
ducție m-au făcut să îndrăgesc 
și mai mult profesiunea de con
structor. Ba mai mult : a început 
să se nască în mine dorința de a 
urma studii superioare, de a de
veni inginer. Așa am ajuns la In
stitutul de construcții.

2. In institut avem toate condi
țiile pentru a deveni ingineri. Pro
fesori cu prestigiu ne predau pe

baza ultimelor noutăfi științifice și 
tehnice, biblioteca e înzestrată cu 
toate cărțile și cursurile de specia
litate apărute, avem cantină mo
dernă, și locuim la cămine con
fortabile. In toamnă, vor fi date 
în folosință un nou cămin studen
țesc și o cantină chiar lîngă fa
cultate. Foarte mulți studenji pri
mesc burse. Și eu sînt bursier. Se 
înțelege că în astfel de condiții 
singura mea grijă este să învăț, 
să mă pregătesc pentru a deveni 
un bun inginer constructor.

Mircea N. Balcu 
anul II, Facultatea de 

construcții feroviare, 
drumuri și poduri

J. Mi-au călăuzit pașii spre 
acest institut frumusețea și măre
ția construcțiilor din țara noastră 
și dorința da a contribui cu toate

capacitățile mele la clădirea vie
ții noi. Ca și mine, sute de colegi 
se pregătesc să devină specialiști 
de nădejde 
ales secția 
pentru că toată copilăria 
petrecut-o la doi pași de calea 
ferată. Tot la căile ferate lucrează 
și tatăl meu.

2. Condijiile 
tut sînt mereu 
poziția noastră 
bine utilate, biblioteci înzestrate 
cu cărți ale profesorilor noștri sau 
comandate în străinătate, cursuri
le sînt ținute la un înalt nivel 
științific. Numeroși studenți au 
bursă (șase studenți au bursă re
publicană). In institut avem, de 
asemenea, condiții pentru orga
nizarea a numeroase activități cuf- 
tural-artistice și sportive. Vom 
deveni nu numai buni ingineri 
constructori, ci și oameni cu o 
pregătire culturală multilaterală.

ai patriei. Mi-am 
construcții feroviare 

mi-am

oferite de insti
mai bune. La dis- 
stau laboratoare

1. Am venii la Institutul de 
construcții direct de pe băncile 
școlii medii. Școlar fiind, mă in
teresa tot ceea ce privea con
strucțiile. Din cărți, din reviste, 
am aflat de existența unor gi- 
ganți (barajele) care, interpuși în
tre munți, pot opri cursul ' 
rîu. Mă și visam unul 
structorii de baraje.

2. Visul e pe cale să 
nească. Sînt student în 
peste cîțiva ani inginer 
tor în specialitatea hidrotehnică. 
Ne-am familiarizat deja cu no
țiunile tehnice, avem o practică 
de cîteva luni pe șantierele de 
construcții. Practica de șantier a 
fost un bun prilej de a cunoaște, 
cu cîțiva ani mai devreme, vii
toarea noastră muncă. Și trebuie 
să mărturisesc, cu cît intru mai 
mult în tainele profesiunii de in
giner constructor pe care mi-am 
ales-o, cu atît o îndrăgesc mai 
mult.

unui 
din con-

se împli- 
anul II și 
construc-

Facultatea de construcții din 
Timișoara a cunoscut o conside
rabilă dezvoltare după 23 Au
gust 1944. Încapînd din 1960 — 
pe baza sarcinilor stabilite de 
Congresul al III-lea al P.M.R. în 
legătură cu dezvoltarea construc
țiilor și a industriei materialelor 
de construcții — a crescut sim
țitor numărul studenților facul
tății care, astăzi este de peste 
600 la cursurile de zi și serale, 
adică de aproape patru ori mai 
mare față de anul 1959—1960.

In cadrul facultății funcționea. 
ză :

Secția de construcții civile, 
industriale și agricole (care pre
gătește ingineri necesari pentru 
studiul, proiectarea și executa
rea construcțiilor de beton ar
mat, construcțiilor metalice de 
zidărie și piatră naturală, de 
lemn și mase plastice);

Secția de construcții și insta
lații hidrotehnice (care își spe
cializează absolvenții în dome
niul cercetării, proiectării și rea
lizării construcțiilor hidrotehni
ce, regularizării rîurilor, căilor

agri-

navigabile și porturilor, hidroa- 
meliorațiunilor, canalizării și ali
mentării cu apă);

Secția de hidrotehnica 
cola.

Cursurile de zi au o durată de 
5 ani și jumătate. Secția de con. 
strucții civile, industriale și a- 
gricole are și cursuri serale cu o 
durată de 6 ani.

Planurile de învățămînt ale 
facultății și cursurile predate se 
întemeiază pe cele mai noi rea
lizări ale științei și tehnicii mon
diale și din țara noastră precum 
și pe cerințele practicii construc
țiilor.

Pe lingă cadre didactice cu o 
înaltă pregătire și bogată expe
riență de producție, facultatea 
dispune de un număr de labora
toare valoroase; cel mai nou, 
laboratorul de construcții meta
lice, dat în funcțiune în 1961 
într-o clădire aparte, modernă 
și bine utilată, permite, între al
tele, realizarea unor încercări noi 
pe bază de fotoelectricitate, pe 
lîngă lucrările din laboratorul 
de geotehnie și fundații; ace-

— Timișoara
nași clădire cuprinde un nou 
amfiteatru pentru cursuri, o fru
moasă sală de proiecție, cabine, 
te de lucru etc. Facultatea deți
ne, împreună cu institutul de 
cercetări „ÎNCERC”, un labora
tor de beton armat cu săli de 
încercare, mașini etc. ; lingă ca
nalul Bega a fost construit, pe 
o mare întindere laboratorul de 
construcții hidrotehnice cuprin- 
zînd machete de canale de iri
gații, stăvilare, conducte de pre
siune etc. Este, de asemenea, în 
perspectivă, construirea unui la
borator de alimentări cu apă și 
canalizare.

Studenții facultății realizează 
practica pe șantierele din oraș 
ca și pe cele mai mari șantiere 
de construcții din țară.

Circa 80 la sută din studenți 
sînt căminiști și iau masa la can
tina institutului; ca toți studen
ții timișoreni, constructorii au la 
dispoziție o frumoasă casă de 
cultură, numeroase baze sportive, 
așezate pe malurile înverzite ale 
Begăi, în preajma frumoaselor 
parcuri ale orașului.



■
 înt oameni despre 

care întreaga gos
podărie vorbește

! cu stimă. O sută 
i de oameni dintre 

care 65 tineri. 
Două sute de bra

țe care și.au cîștigat îndemî- 
nare în cultivarea legumelor 
aducînd gospodăriei însemnate 
venituri.

— Anul trecut — ne spunea 
tovarășul Anton Cucanu, pre
ședintele G.A.C. Mircea Vodă 
din raionul Făurei — gospodă
ria noastră și-a propus să ob
țină un venit 
din sectorul 
realizat 650.000 
Anul acesta planul 
este de 995 000 lei. 
După cum se prezin
tă recolta credem că 
vom realiza 1,5 mi
lioane. Și aceasta nu
mai datorită hărni
ciei și priceperii co
lectiviștilor, pasiunii 
cu care au muncit.

Hărnicie, pricepere, 
pasiune. Iată dar atributele 
care însoțesc numele fiecăruia 
din cei 65 de tineri cîți lu
crează în acest sector, a celor 
65 de utemiști.

— Care sînt tinerii ce s-au 
evidențiat în mod deosebit ?

Această întrebare, însoțitoa
re fidelă a oricărui reporter, 
ne-a adus în față un tabel pe 
care erau trecute nici mai 
mult nici mai puțin de 65 de 
nume. Așa dar 65 de fruntași. 
O organizație U.T.M. de bri
gadă formată numai din frun
tași. Cum s-a reușit aceasta ?

...După amiază. La umbra 
unui mănunchi de salcîmi. 65 
de fete și băieți ascultă atenți 
cuvintele unui om destul

de 314.900 lei 
legumicol. A 

lei. ____

tînăr. Este comunistul Ștefan 
Haituc, brigadierul. Vorbește 
cu siguranță, folosind o termi
nologie de specialitate deveni
tă familiară tuturor ascultăto
rilor. Se vorbește despre cali
tatea recoltării roșiilor. Este 
un obicei al organizației 
U.T-M. din brigadă ca înaintea 
oricăror acțiuni mai impor
tante să discute în adunarea 
generală sarcinile concrete ce 
revin tinerilor, cum trebuie ei 
să muncească pentru ca gos
podăria să obțină maximum 
de foloase.

Pe masa prezidiului — o 
seîndură lungă proptită pe

TRIBUNA 
experienței înaintate 

a organizațiilor U. T. M. 
din gospodăriile colective

Dreapta adună,
si->

nici 
nu- 
are

două buturugi — se aflau în
șirate roșii de diferite mărimi 
și grade de coacere. Pe „con
cret” brigadierul explica care 
din ele trebuie culese, în ce 
fel etc. Coacerea întârziată din 
anul acesta, zilele călduroase 
care au venit aproape brusc, 
reclamau o mare rapiditate la 
cules.

Secretarul organizației UTM 
pe brigadă, Radu Sandu, șef 
de echipă, a vorbit apoi des
pre importanța folosirii la ma
ximum a fiecărui petec de Dă- 
mînt destinat grădinăritului. 
El a insistat în mod deosebit 
asupra importanței culturilor 
duble. Dar nici de data acea
sta discuția nu s-a purtat „la 
general“. De ne cîteva hectare 
s-a scos ceapa care a fost va
lorificată. Terenul este bun și 
pe el se poate cultiva varză 
târzie. Se cere însă un efort 
în plus. Sînt două acțiuni im
portante care coincid : culesul 
roșiilor si răsăditul verzei târ
zii. Putem să facem treaba cu 
forțele noastre, sau să cerem 
ajutorul altor brigăzi ?

Au fost discuții aprinse. ,.Un 
ajutor, cei drept, nu ne-ar stri
ca, au spus mai mulți în adu
nare. dar asta ar însemna să 
luăm oameni de la culturile 
prășitoare, ceea ce nu este 
bine“. Rezultatul: tinerii s-au 
angajat ca alături de vîrstnici 
să depună eforturi sporite 
pentru ca ambele acțiuni să fie 
duse la bun sfîrșit. Și angaja
mentele lor se realizează.

Dar aceasta nu este singură 
adunare despre care s-ar pu
tea spune cuvinte frumoase. 
La o altă adunare, instructoa- 
rea comitetului raional U.T.M. 
a vorbit tinerilor din această 
brigadă despre drepturile și 
îndatoririle utemiștilor, desDre 
sarcinile ce le revin lor în 
munca de întărire economico-

organizatorică a G A.C. ; în 
alte adunări, tinerii au discu
tat despre activitatea grupelor 
U.T.M., despre carte, ca prie
ten nedespărțit al tinerilor 
etc.

După cum se vede adunările 
generale ocupă un loc imDor- 
țant în activitatea organizației 
U.T.M. de brigadă. A de
venit o practică în organiza
ția U.T.M. din brigada legu
micultorilor 
întârziere 
partid și 
tul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Sesiunea extraordinară a Ma

rii Adunări Naționa
le a fost citit cu 
multă atenție de toți 
tinerii din brigadă. 
La fel și documen
tele recentei plenare 
a C.C. al U.T.M.

— De altfel — spu
ne secretarul organi
zației U.T.M. de bri

gadă — cititul ma
terialelor importante 

publicate în presă a devenit 
un lucru firesc, putem spune 
o necesitate, pentru fiecare 
tânăr.

Și dacă treci în pauza de 
prînz pe la brigada de legu
micultori vei vedea în fiecare 
zi același tablou : grupuri de 
tineri, cu ziarele în mînă (toți 
sînt abonați la un organ de 
presă) citind și comentând cu 
aprindere evenimentele cele 
mai importante.

Ar fi însă incompletă re
latarea noastră despre munca 
organizației U.T.M. din bri
gadă dacă ea n-ar cuprinde 
și activitatea bogată ce se des
fășoară în grupele U.T.M. Să 
ne oprim la grupa U.T.M. al 
cărei organizator este Elena 
Drăgulin. Reține atenția de la 
început faptul că toți utemiștii 
din această grupă au de înde
plinit o sarcină concretă, că 
periodic grupa analizează cum 
își îndeplinesc utemiștii sarci
nile ce le revin. Dar ce fel de 
sarcini au tinerii? Să luăm cî
teva exemple : O fată. Lucica 
Haituc. are sarcina de a ur
mări zilnic calitatea lucrărilor 
efectuate de tineri ; Olimpia 
Damian are sarcina să asigure 
popularizarea cărților noi ; alt 
tînăr se ocupă de difuzarea 
presei, altul de organizarea 
activității sportive etc. în fe
lul acesta se asigură o parti
cipare activă a tuturor ute- 
miștilor la activitățile de or
ganizație.

...Un tabel cu numele a 65 
de băieți și fete, 65 de frun
tași în luptă pentru întărirea 
gospodăriei.

— Despre fiecare în parte
— spune președintele G.A.C.
— se pot spune multe cuvinte 
de laudă. A vorbi numai des
pre unu, doi sau zece înseam
nă a-i nedreptăți pe ceilalți.

P. ISPAS

să studieze fără 
documentele de 
de stat. Rapor-

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer a oferit miercuri sea
ra, în saloanele Consiliului de 
Miniștri, o recepție în cinstea 
delegațiilor participante la 
cea de-a XXVII-a Reuniune 
generală a Comisiei electro
tehnice internaționale.

Au luat parte tovarășii: 
Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Ale
xandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Leontin Sălaj an, 
Mihai Dalea, Alexandru Bîr- 
lădeanu, membri ai Consiliu
lui de Stat, ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale, academicieni și alți 
oameni de știință.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, și președin
tele Comisiei electrotehnice 
internaționale, prof. G. de 
Zoeten, au rostit toasturi,

(Agerpres)

Pregătiri 
pentru bienala 
artiștilor plastici 

amatori
La cercul de artă plastică de 

la clubul Combinatului siderurgic 
Hunedoara își petrec aproape în 
fiecare zi timpui liber zeci de ar
tiști plastici amatori — siderur
gici, constructori. Ei lucrează cu 
migală la realizarea lucrărilor cu 
care se vor prezenta la cea de-a 
lll-a bienală a artiștilor plastici 
amatori. Pină acum, ei au termi
nat peste 70 de lucrări de artă 
plastică. De cîteva zile, aici s-a 
organizat o expoziție permanentă 
unde sînt expuse lucrări inspirate 
din munca și viața nouă a side- 
rurqiștilor hunedoreni.

Ca și tovarășii lor de la Hune
doara, cei 50 de membri ai cer
cului de arta plastică de la clubul 
miner Lupeni se pregătesc cu 
sîrguință pentru bienală. Lucrările 
executate de ei ilustrează suges
tiv munca minerilor, gradul ridi
cat de mecanizare în subteran, 
viața nouă în localitățile miniere 
din Valea Jiului.

In regiunea Hunedoara se pre
gătesc sa participe la cea de-a 
lll-a bienală 254 de artiști plastici 
amatori, membri ai celor 11 
cercuri de la cluburile și casele 
de cultură. Pină acum ei au rea
lizat mai mult de 250 de lucrări.

(Agerpres)

Tn excursie la grota lui Șerban din Munfii Cernei.
Foto : N. STELORIAN

declarațiile lui mikio nakano, conducătorul 
GRUPULUI DE REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI 

MUZICAL AL MUNCITORILOR DIN JAPONIA

La invitația Oficiului de spec
tacole și turnee artistice (OSTA) 
ne-a vizitat țara un grup de re
prezentanți ai Consiliului 
zical al muncitorilor 
nia (Ro-On), condus 
Nakano, președintele 
ției din Osaka.

înainte de a pleca din țară, 
Milcio Nakano a făcut o decla
rație redactorului Agenției Ro
mîne de Presă „Agerpres", Mir- 
cea Ionescu.

în urmă cu doi ani — a spus 
el — ne-a vizitat țara cunoscutul 
violonist romîn, Ștefan Ruba, 
care a dat o serie de concerte 
deosebit de apreciate de iubito
rii de muzică din Japonia. Acum 
am venit în Rornînia pentru a 
cunoaște nemijlocit activitatea 
instituțiilor, a oamenilor de 
artă și cultură romîni, în vede
rea dezvoltării schimburilor cul
turale dintre țările noastre. Am 
dori să invităm în Japonia an
sambluri de cîntece și dansuri 
populare, precum și artiști indi
viduali din Rornînia. La rîndul 
nostru am putea să trimitem în 
țara dv diferiți reprezentanți ai 
culturii noastre. Aceste schim
buri ne-ar da posibilitatea să 
cunoaștem reciproc cultura ce
lor două popoare și prin aceasta, 
să întărim legăturile de priete
nie, solidaritatea internațională 
dintre cele două popoare. La In
stitutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Ofi-

mu- 
din Japo- 
de Mikio 
Organiza-

ciul de spectacole și turnee artiss 
tice, cu' care am luat legătură, 
am găsit multă bunăvoință și în
țelegere în ideea intensificării 
schimburilor culturale multilate
rale dintre cele două țări.

Referindu-se la condițiile ere* 
ate pentru desfășurarea activi
tății culturale în R. P. Romînă, 
Mikio Nakano a spus : In țara 
dv se acordă o mare atenție va
lorificării folclorului, se creează 
totodată cele mai bune condiții 
în care artiștii să-și desfășoare 
activitatea. Instituțiile de artă 
și cultură, sălile de spectacole 
noi, pe care ie-am vizitat, sînt 
o dovadă în acest sens. Am ră
mas deosebit de impresionat de 
mărețele înfăptuiri și în alte do. 
menii, îndeosebi ale construcți
ilor de locuințe pentru oamenii 
muncii. Bucureștiul, capitala dv, 
care este un șantier al locuințe, 
lor, este un exemplu grăitor al 
forței noului regim care clădește 
o viață nouă, fericită poporului

• romîn.

©

ministrul 
Americii 

A.

întreceri sportive ale mecanizatorilor Concursul infernajional 
de parașutism

acestea a 
loc la Tîrnă- 

regională

Zilele 
avut 
veni faza 
a campionatelor spor
tive ale mecanizato
rilor din S.M.T.

In prima fază a 
campionatului, care 
s-a desfășurat în ca
drul S.M.T.-urilor, 
participanții și-au 
disputat întîietatea 
la atletism, fotbal, 
volei, ciclism și po
pice. Etapa I a 
chemat la start a- 
proape 1000 de ti
neri mecanizatori și 
lucrători din S.M.T. 
La faza regională

s-au întîlnit 
Sportivi clasați 
primul loc In 
pionatul inter S.M.T. 

întrecerile de atle
tism, volei, fotbal, 
ciclism și popice, 
care s-au desfășurat 
pe stadionul din Tîr- 
năveni în fața 
numeros 
dovedit 
sportivă 
mecanizatori. In pro
bele de 100 și 1 000 
metri plat pe primul 
loc s-a clasat Torok 
Arpad (S.M.T. Odor- 
hei), iar la săritură 
în lungime, Viorel

P e s

160 
pe 

cam-

unui 
public, au 

pasiunea 
a tinerilor

cur

Gufu (S.M.T. Săr- 
niaș). La ciclism pri
mul loc a fost 
cerit de 
sportivilor
S.M.T. Reghin. In fi
nala întrecerilor de 
fotbal s-au întîlnit 
echipele de la S.M.T, 
Odorhei și Reghin. 
Victoria a revenit cu 
scorul de 4-0 fotba
liștilor din Odorhei. 
La volei, pe primul 
loc s-a clasat echipa 
mecanizatorilor de la 
S.M.T. Tîrnăveni.

cu- 
formația 
de la

NAGY VILMOȘ
corespondent

• Concursul internațional de 
parașutism sportiv a continuat 
miercuri pe aerodromul de la Clin- 
ceni cu desiășurarea probei de 
salt la punct fix de Ia 1500 m. 
La masculin primele două locuri 
au fost ocupate in ordine de spor
tivii romîni: Ioan Negroiu —-
1,615 m (nou record al tării) și 
Valeriu Țurcanu 2,23 m. Pe locul 
trei 
(R.P.U.) 
a fost 
jewska 
urmată 
Polonă) 
lase (R.P.R.) — 4,615 m.

Astăzi și vineri au loc ultimele 
probe ale concursului: 2 000 m 
(stil) și 1 000 m (salt în grup).

s-a clasat Miklos Laszlo 
cu 2,29 m. Proba feminină 
ciștigală de Jeanina Kra- 
(R. P. Polonă) — 3,815 m 
de Maria Puchar (R. P. 
— 4,21 m și Angela Năs-

Miercuri 4 iulie, 
Statelor Unite ale 
la București, Williăm 
Crawford. a oferit o recepție 
cu prilejul sărbătorii națio
nale a S.U.A. — „Ziua Inde
pendenței“.

La recepție au participat: 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Voinea 
Marinescu, ministrul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, 
Ion Constant Mainoliu, minis
trul Justiției, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Mihai 
Petri, adjunct al ministrului 
Comerțului Exterior, general 
colonel Ion Tuțoveanu, ad
junct al ministrului Forțelor 
Armate, Mihai Ciobanu, pre. 
ședințele Camerei de Comerț, 
conducători ai unor instituții 
centrale, reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., oameni de știință 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)
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Fotbal

Modernizarea 
fabricilor 

de cărămidă 
din Maramureș

t

r ui Moisiu Remus, miner
[j cunoscut pentru hărnicia 

lui nu numai la Aninoa- 
s<i. ci în toată Valea Jiului, 
nu-i venea să creadă.

— Păi cum spui dumneata, 
tovarășe normator că exploa
tarea noastră are numai 
160 000 lei la prețul de cost 
(in patru luni). Doar planul 
de producție e depășit, ran
damente mari ca niciodată ; 
de economii de materiale 
nu mai vorbim. Și-apoi, 
mai sectorul nostru 
180 000 lei economii.

— Așa-i, tovarășe Moisiu. Ba 
îți mai spun ceva: exploata
rea noastră a economisit anul 
acesta materiale în valoare de 
717 000 lei și combustibil și 
energie de incă vreo 80 000 
lei...

— Atunci ?
— E o zicală : dreapta adu

nă, iar stingă risipește. Vezi, 
cam așa-i și la noi. Știi cum 
vine asta ? S-au obținut eco
nomii de materiale, combus
tibil și energie, ce folos 
pentru că s-au pierdut 
depășirea cheltuielilor de 
ție și a amortismentelor 
mult de 700 000 lei! Numai 
din cauza nerespectării nor
melor de calitate s-au pier
dut la prețul de cost aproape 
350 000 lei...

Minerul n-a mai avut ce 
zice. Faptele l-au convins. Ar 
avea însă ceva de spus în 
legătură cu această situație 
conducerea exploatării carbo
nifere Aninoasa. Și asta pen
tru că există condiții de îm
bunătățire a calității cărbu
nelui, iar amortismentele pat 
fi reduse. E nevoie doar ca în 
abataje să fie ales cu grijă 
sterilul vizibil, să se practice 
pe scară largă pușcarea selec
tivă și să fie folosite la în
treaga lor capacitate utilaje
le. Intr-un cuvînt, conducerea 
minei să ia toate măsurile și 
să se ocupe cu mai multă 
răspundere de această situație.

însă 
prin 
sec- 
mai

Ing. N. ANDRONACHE

Se extinde folosirea
izotopilor radioactivi 
ia forajul sondelor

In colaborare eu inginerii 
și tehnicienii trusturilor de 
foraj și extracție Ploiești și 
Tîrgoviște, colectivul între
prinderii de carotaj și perfo
rări din Ploiești a pus la 
punct instalațiile pentru ex
tinderea folosirii izotopilor ra
dioactivi la forajul sondelor, 
reactivarea unor sonde, la 
transportul țițeiului prin con
ducte. Ca urmare, numărul o- 
perațiilor executate în schele 
cu ajutorul izotopilor a sporit 
in primul semestru cu 8 la 
sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. 
Prin reducerea prețului de 
cost al lucrărilor, colectivul 
întreprinderii de carotaj a 
realizat în această perioadă 
economii suplimentare de a- 
proape un milion lei.

Specialiștii întreprinderii 
studiază elaborarea unor pro
cedee noi care să permită îm
bunătățirea calității țițeiului 
și a produselor petrolifere. Ei 
întrețin legături strînse cu 
petroliștii din schele și rafină
rii în vederea extinderii apli
cațiilor cu izotopi radioactivi 
la cit mai multe, operațiuni.

(Agerpres)
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In atelierul de vopsitorle al secției de vagoane a Uzinelor „23 August" din Capitală se fac ulii-, 
mele retușuri la un nou lot de cisterne.

r

• Miercuri pe stadionul Repu
blicii echipa selecționată feminină 
de handbal în 7 a R. P. Romlne a 
susținut un meci amical în com
pania reprezentativei Japoniei. 
Handbalistele noastre au obținut 
o categorică victorie cu scorul de 
26—3 (13—1). Cele mai eficace ju
cătoare ale echipei R.P.R. au fost 
Ana Boțan și Maria Constantines- 
cu care au înscris cîte 6 puncte.
• In vederea campionatului 

mondial feminin de handbal în 7 
care începe simbătă, miercuri a 
sosit în Capitală echipa repre
zentativă a U.R.S.S. Handbalistele 
sovietice participă pentru prima 
oară la această competiție. La so
sire oaspetele au fost întîmpinate 
de reprezentanți ai U.C.F.S. și ai 
comisiei de organizare a campio
natului mondial.

• Marți seara s-a disputat la 
Soiia dubla întîlnire internațională 
de tenis de masă dintre echipa 
Voinfa București șl selecționata de 
juniori a R. P. Bulgaria. In ambele 
meciuri victoria a revenit sporti
vilor romîni t la masculin scorul a 
fost de 12—4 iar ia feminin de 
5—O.
• Tinerii cicliști romîni care 

participă la Turul internațional al 
R. P. Ungare au obținut o dublă 
victorie in cea de-a 4-a etapă des
fășurată pe ruta Sioiok—Pecs 
(165 km). Plorian Cristescu a tre
cut detașat linia de sosire la 
Pecs, iar selecționata de tineret 
a Bucureștiului o ocupat primul 
loc în această etapă. Evadat din 
pluton împreună cu trei cicliști 
maghiari, Cristescu s-a desprins 
de unul singur pe ultimii kilometri 
cîștigînd etapa cu un avans de 
aproape 1 minut.

9 Vineri se dispută pe șoseaua

București—Ploiești prima probă 
a concursului ciclist internațional 
la care participă echipe din R. P. 
Polonă, R. P. Bulgaria, Italia și 
R. P. Romînă. Formații de cîte 4 
alergători se vor întrece într-o 
cursă contracronometrului pe echi
pe pe distanța de 80 km. Plecarea 
se va da la ora 17 din dreptul 
km 14 (Otopeni).

Duminică dimineața pe ruta 
București — Cîmpina — Ploiești— 
București (180 km) se va desfă
șura o cursă cu plecarea în bloc.

® Miercuri s-au desiășurat in 
tară două întîlniri internaționale 
de fotbal. La Cluj, Știinfa din lo
calitate a terminai la egalitate: 
1—1 (1—1) cu echipa italiană 
Sampdoria iar la Oradea Metropol 
(Brazilia) a dispus cu 3—2 (1—2) 
de Crișana.

• Echipa de fotbal Progresul 
București și-a început turneul în 
U.R.S.S. jucînd la Vilnius cu e- 
chipa Jalghiris. Fotbaliștii romîni 
au desfășurat un joc frumos obți- 
nînd victoria cu scorul de 2—0 
(0—0) prin punctele marcate de 
Baboe (59’) și Voinea (87').

(Agerpres) (Agerpres)

Consfătuirile de producție- 
școală a experienței bune

(Urmare din pag. I)

Dumitru Popescu:

/storia și prezentul celor 
trei țări vizitate de Du
mitru Popescu în anii 

din urmă i-au oferit autorului 
acestui volum — apărut recent 
în colecția „In jurul lumii" la 
Editura tineretului — prilejul 
unei ample sinteze social-po- 
litice. In paginile cărții, citi
torul are prilejul să cunoască 
îndeaproape realități contem
porane din Egipt, Irak și Cuba 
și, din cîteva notații substan
țiale, cititorul poate înțelege 
mai bine dimensiunile eveni
mentelor sociale, politice, prin 
care au trecut aceste țări în 
ultimii ani. Dumitru Po
pescu este preocupat, în pri
mul rînd, de viața socială a 
țărilor vizitate și în aceasta 
stă interesul major al volu
mului. Punînd accentul pe 
realitățile sociale, și nu pe 
exotismul Orientului și 
Cubei, autorul aduce o însem
nată contribuție personală la 
cunoașterea profundă a celor 
trei țări.

Lupta dintre nou și vechi 
îmbracă în aceste țări aspecte 
felurite și autorul surprinde 
cu remarcabil spirit de obser
vație cîteva din cele mai re
prezentative. Dintre toate, im
presionează îndeosebi lupta 
eroică a poporului cuban, în
suflețit parcă de dorința de a 
recupera secolele pierdute, 
dusă pe toate fronturile: pe 
cel al producției, pe cel al dez
voltării și ridicării nivelului de 
trai, în sate, în fabrici.

al

„Impresii de călător”

fabricii — iată cîteva dintre 
formele folosite.

Tinerii vin la aceste con
sfătuiri, își iau angajamente 
concrete, spun cum înțeleg ei 
să participe la îndeplinirea 
sarcinilor secției. Arată și 
mijloacele prin care consideră 
ei că pot realiza ceea ce și-aiu 
propus. La aceste consfătuiri 
participă întotdeauna mem
brii biroului U.T.M. Ei discu
tă înainte cu tinerii asupra 
angajamentelor pe care vor 
să și le ia, antrenează la a- 
ceste discuții pe maiștri, teh
nicieni și ingineri pentru a a- 
precia dacă angajamentul 
posibil de îndeplinit, dacă

mobilizator. Dar nu numai 
atît. Organizația U.T.M., por
nind de la ideea că angaja
mentul luat e un cuvînt de 
onoare, ajută 
transpună în 
dat.

Fabrica de
Bîrlad și-a îndeplinit sarcinile 
de plan pe primul semestru 
cu 4 zile mai devreme. S-au 
obținut în cele 6 luni ale anu
lui economii la prețul de cost 
de peste 700 000 lei. Evident 
că la aceste rezultate o con
tribuție de preț au adus ti
nerii. mobilizați de organiza
ția U.T.M., sub conducerea 
organizației de partid.

pe tineri să 
fapt cuvîntul

rulmenți din

în fabricile de cărămidă ale 
industriei locale din regiunea 
Maramureș se execută impor
tante lucrări de modernizare 
și dezvoltare a capacităților 
de producție. La Sighet, bună
oară, se construiește o linie 
de joasă tensiune, care va ali
menta fabrica cu energie ne
cesară electrificării procesului 
de producție. De asemenea, 
aici au intrat de curînd în 
funcțiune încă patru celule 
de cuptor pentru ars cărămi
dă, iar transporturile interioa
re au fost înzestrate cu loco
motive Diesel.

Tot pentru mărirea capaci
tăților de producție, la fabri. 
ca din Baia Mare se află în 
construcție un cuptor nou cu 
14 celule și uscătorii de cără
midă, avînd o suprafață de 
peste 6 500 m.p. De asemenea, 
urmează a fi instalată o pre
să mecanică de mare capaci
tate, care va asigura zilnic 
un spor de producție pentru 
construcția a patru aparta
mente.

Asemenea lucrări se fac și 
la fabrica din Cărei.

Prin intrarea în funcțiune 
a noilor suprafețe și utilaje, 
producția 
crește cu 
cărămizi.

industriei locale va 
încă 7 milioane de

(Agerpres)
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Cinematografe

în Orient, autorul insistă în 
special pe contradicțiile care 
continuă să-și pună pecetea pe 
realitățile existente. Noul se 
înfățișează și aici, pretutin
deni, dar urmările colonialis
mului se resimt aproape la 
fiecare pas. Cîte contradicții 
flagrante a generat, de pildă, 
colonialismul în Irak! Deși 
țara se numără printre pri
mele producătoare de petrol 
ale lumii — a șapteaI — ță
ranii orbecăiesc la lumina 
opaițului. Revoluția de la 14 
iulie 1958 a însemnat, desigur, 
un m-oment de mare cotitură

vizită la prima uzină siderur
gică egipteană, cea din He- 
luan, este un argument con
vingător : calea dezvoltării so
ciale a țării este deschisă. 
Chiar și cele 40 de case noi 
dintr-un sat egiptean, Gezira, 
în care viața felahilor este 
încă foarte dură, semnifică un 
început, o transformare.

In fiecare țară vizitată, Du
mitru Popescu a încercat să 
surprindă drumul în viață al 
tinerei generații. Cititorul are 
astfel posibilitatea să cunoas
că îndeaproape starea de 
fapte, gîndurile și aspirațiile

NOTE DE LECTOR
viața poporului irakian.în

Dar rănile adinei ale colonia
lismului sînt departe de a fi 
vindecate.

Istoria Egiptului urmează și 
ea un drum foarte contradic
toriu și autorul îmbină nota
țiile prezente — în care aceste 
contradicții se reflectă cu tă
rie — cu date istorice revela
toare. Prin date istorice, re
porterul reconstituie zbuciu
mata istorie a oamenilor și 
locurilor prin care a trecut. 
Propriile-i observații aduc 
imaginea prezentă a Egiptu
lui vizitat în 1958. Citi
torul își dă seama ce a 
însemnat cucerirea indepen
denței pentru evoluția țării. O

tineretului egiptean, irakian și 
cuban.

Desigur, cea mai interesan
tă experiență pentru reporter 
a fost cunoștința cu tineretul 
cuban. „Nimic nu există mai 
interesant într-o țară, în care 
furtuna revoluției răscolește 
măruntaiele societății, decît 
tineretul. De fapt, tineretul 
este un barometru al stării 
societății în orice țară”, no
tează autorul. Despre organi
zația „Jovenes rebeldes”, des
pre disciplina și eroismul ti
nerei generații, autorul scrie 
pagini frumoase, deosebit de 
interesante pentru cititor. Con- 
trapunînd acestei stări de lu
cruri, situația tineretului din

cîteva țări capitaliste, Dumitru 
Popescu subliniază încă o dată 
frumusețea morală a bravului 
tineret din țara prin care „so
cialismul pășește în America”.

Spiritul de observație al au
torului „Impresiilor de călă
tor”, nu constă numai în pri
ceperea de a înregistra eveni
mentele, tipurile și conflictele 
întîlnite, ci și în capacitatea 
de a retrăi toate acestea. Exis
tă în impresiile sale de călă
torie acea notă de autentici
tate care conferă multă vala
bilitate și viabilitate faptelor 
de viață întîlnite. Dumitru 
Popescu redă cu măiestrie în 
paginile cărții sale, atît des
fășurările ample, dinamice, ale 
maselor (paginile în care 
surprinde eroismul luptăto
rilor revoluționari cubanezi), 
cît și particularitățile indivi
duale ale locurilor și oameni
lor întîlniți. îmbinarea nara
țiunii cu descrierea este 
foarte organică, dînd unitate 
și cursivitate întregului volum.

Urmînd itinerariul de călă
torie descris, cititorul parcurge 
paginile cărții cu interesul că
lătorului însuși. Și are astfel 
posibilitatea — bine îndrumat 
de autor — să-și îmbogățeas
că experiența de viață, să-și 
lărgească orizontul cunoștin
țelor. Cartea lui Dumitru Po
pescu se înscrie prin valoarea 
ei reală printre volumele re
prezentative ale colecției edi
tate de Editura tineretului.

CALIN CALIMAN
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ASIGURA CITITORILOR
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FETELE (cinemascop): Patria, E- 
lena Pavel, Drumul serii; PIRA- 
ȚII AERULUI (cinemascop): Al.: 
Sahia, 23 August; CIND COME
DIA ERA REGE : Republica, Bucu
rești, Gh. Doja, Miorița; DOUA 
REPRIZE IN IAD: Magheru, Tine- 
retului, Olga Bancic, NUMAI O 
GLUMA: V. Alecsandri, I. C. Fri- 
mu, Volga, Libertății; URME TĂ
CUTE : Lumina, înfrățirea intre 
popoare; SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTA: Victoria, 1 Mai; 
INVIERA (ambele serii): Central, 
V. Roaită, Flacăra; POMPIERUL 
ATOMIC (după-amiază) ; 13 Sep
tembrie, Floreasca; CĂLĂTORULE 
LUI GULLIVER: Timpuri Noi; ȘO
FERII IADULUI: Maxim Gorlci; 
CASA SURPRIZELOR: Cultural ; 
AVENTURILE LUI KROS : Al. Po- 
pov, Donca Simo; DUELUL N-A' 
AVUT LOC: 8 Martie,. OMUL 
AMFIBIE: Grivița; FOCURI IN 
MUNȚI: Constantin Da vid, 8 Mai; 
POST-RESTANT: Unirea; IUBIRE 
INCATUȘATA : T. Vladimires. 

COMEDIANȚII : Munca,
Februarie; RAZE PE GHEA- 

Popular, Arta, Luceafă- 
UN OM TRECE PRIN ZID : 

Moșilor, Ilie Pintilie; DACA ȚII 
LA MINE (cinemascop): G. Coș- 
buc; TOM DEGEȚELUL: G. Baco- 
via; AUSTERLITZ (ambele serii): 
30 Decembrie, GARDIANUL: Au
rel Vlaicu: CAVALERII TEUTONI 
(ambele serii) — cinemascop: B. 
Delavrancea.

GRADINI CINEMATOGRAFE

PIRAȚII AERULUI, (cinemascop): 
Alex. Sahia; CIND COMEDIA 
ERA REGE: Stadionul Dinamo, 
Stadionul Giulești, Stadionul Re
publicii, Grădina Progresul; DOUA 
REPRIZE IN IAD: Olga Bancic ; 
UN OM TRECE PRIN ZID: Moși
lor, I. Pintilie; ÎNVIEREA (ambe
le serii): V. Roaită; NUMAI O 
GLUMA: I. C. Frimu, Libertății ; 
FRUMOASA AVENTURA: Donca 
Simo; POST RESTANT: Unirea ; 
SCRISOARE DE LA O NECUNOS
CUTA: 13 Septembrie. RAZE PE 
GHEAȚA: Luceafărul, Arta; RĂZ
BUNAREA: 23 August; CIELITO 
LINDO : Arenele Libertății.



Năzuința popoarelor:
dezarmare generală, pace

în întîmpinarea Congresului
Mondial de la Moscova

MOSCOVA 4 (Agerpres). — De
legații din 117 țări se pregătesc 
să participe la Congresul Mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace care se va deschide la 
9 iulie la Moscova, i s-a comuni
cat unui corespondent al agenției 
TASS la secretariatul Comitetului 
internațional pentru pregătirea 
congresului.

Se cunoaște deja componenta 
cîtorva delegații. Peste 100 de 
soli din Brazilia vor lua parte la 
lucrările congresului. Printre ace
știa se află arhitectul Lucio Costa, 
autorul planului noii capitale a 
Braziliei, pictorul Di Cavalcanti, 
scriitoarea Elena Silveira, cunos
cutul profesor Ermiro de Lima, 
precum și deputafi, conducători 
sindicali, reprezentanți ai organi
zațiilor de tineret și studențești.

Delegația japoneză formată din 
110 persoane se află pe drum. 
Din această delegație face parte 
profesorul Kaoru Yasui, cunoscut 
luptător pentru pace.

Peste 20 de persoane vor re
prezenta la congres Grecia. Sînt 
așteptați la Moscova poetul Kos- 
tas Varnalis, laureat al Premiului 
Internațional Lenin „Pentru întă
rirea păcii între popoare“, Peri- 
cles Arghiropoulos, fost ministru 
al afacerilor externe, T. Kolliva, 
pieședintele comitetului pentru a- 
pararea drepturilor omului, pre
cum și alte persoane foarte cu
noscute.

Delegația Franței este formată 
din aproape 100 de persoane. 
Printre ele se numără Eugenie 
Cotton, președinta F.D.I.F., Pierre 
Cot, fost ministru, scriitorul Jean- 
Paul Sartre, pastorul Casalis.

Din îndepărtata Columbia vor 
sosi la Moscova 15 persoane, re- 
prezentînd 11 uniuni și federații 
sindicale din diferite ramuri ale 
industriei, alese în cadrul adună
rilor sindicale.

Din Tanganica va sosi o dele
gație formată din reprezentanți 
ai partidului uniunea națională a- 
fricană din Tanganica și ai Fede
rației muncii din această (ară.

Conferința pentru reglementarea 
pașnică a problemei laoțiene

GENEVA 4 (Agerpres). — 
Conferința de Ia Geneva pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene își continuă lucrările 
în conformitate cu procedura 
propusă la ședința plenară 
din 2 iulie de către cei doi 
președinți și aprobată de toți 
participanții la conferință.

Faptul că începînd de la 2 
iulie la masa conferinței se 
află delegația unică a Laosu- 
lui care reprezintă guvernul 
de coaliție al unității națio
nale, a permis conferinței să 
intre în etapa, finală. Pentru a 
se duce la bun sfîrșit lucră
rile efectuate de conferință 
timp de mai multe luni și a 
se semna documentele elabo
rate de ea, este necesar să se 
reglementeze cîteva probleme 
asupra cărora pînă acum nu 
s-a căzut definitiv de acord. 
După cum s-a mai anunțat, 
tocmai acestor probleme i-a 
fost consacrată întîlnirea de 
la 3 iulie a celor doi pre
ședinți — G. M. Pușkin și M. 
Macdonald.

în dimineața zilei de 4 iulie 
cei doi președinți s-au întîl- 
nit cu șefii delegațiilor state
lor neutre participante la con
ferință.

★
GENEVA 4 (Agerpres). — 

Miercuri a sosit la Geneva, 
venind de la Paris, primul- 
ministru al guvernului provi
zoriu de coaliție al Laosului, 
prințul Suvanna Fumma. Pe 
aeroport el a fost întîmpinat 
de G. M. Pușkin și M. Mac
donald, copreședinții confe
rinței de la Geneva.

--- •---
Memorandum 
al Frontului 

de eliberare națională 
a Vietnamului de sud

SAIGON (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
de presă a patrioților sud-viet- 
namezi, Eliberarea, președin
tele Comitetului Central al 
Frontului de eliberare națio
nală a Vietnamului de sud. 
Nguyen Huu Tho, a adresat 
un memorandum Conferinței 
de la Geneva pentru Laos.

Frontul de eliberare națio
nală a Vietnamului de sud se 
pronunță cu hotărîre în spri
jinul unei propuneri făcute în 
luna mai a.c. de prințul Sia- 
nuk, primul ministru al Cam- 
bodgiei, cu privire la convo
carea unei conferințe interna
ționale a cărei principală sar
cină să conste în elaborarea 
măsurilor pentru a pune ca
păt imixtiunii imperialiste în 
Vietnamul de sud.

-

Pe «dresa secretariatului Co
mitetului congresului sosesc zilnic 
numeroase mesaje, scrisori și te
legrame de salut cu prilejul me
morabilei întîlniri de la Moscova 
a partizanilor păcii. In ultimul 
timp s-au primit mesaje de sa
lut din partea lui Istvan Dobi, 
președintele Consiliului preziden
țial al R.P. Ungare, A. Luthuli, 
laureat al Premiului Nobel pentru 
pace, din partea unui grup de 
fruntași ai vieții publice din Gre
cia, din partea membrilor parti
dului „Monirna" din Madagascar 
și din partea altor organizații și 
persoane.

ir

DJAKARTA 4 (Agerpres). 
— TASS transmite : După 
cum a anunțat președintele 
Indoneziei, Sukarno, delegația 
Indoneziei la Congresul mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace de la Moscova va 
fi condusă de doamna Suban- 
clrio, soția ministrului Aface
rilor Externe. Președintele a 
anunțat, de asemenea, că va 
adresa un mesaj congresului 
de la Moscova.

★

OSLO 4 (Agerpres). — „Știm 
bine ce înseamnă războiul. 
Iată de ce sîntem îngrijorați 
de actuala situație care s-a 
creat în lume, a declarat Karl 
Hoit., primarul orașului norve
gian Vardo, unui corespondent 
al agenției de presă Novosti. 
De aceea locuitorii orașului 
Vardo salută sincer toate ac
țiunile și măsurile îndreptate 
spre menținerea păcii, împo
triva cursei înarmărilor și a 
experiențelor cu arma nuclea
ră“.

Urăm din inimă succes a- 
propiatului Congres mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova și nădăj
duim că rațiunea va triumfa, 
iar pacea va fi apărată.

Răspunzînd la o întrebare, 
Suvanna Fumma a spus că 
a adus cu sine declarația gu
vernului său cu privire la 
neutralitatea Laosului, și că 
înainte de a o da publicității, 
el ar dori să se consulte cu 
președinții conferinței de la 
Geneva și cu membrii dele
gației laoțiene. Suvanna Fum
ma a declarat de asemenea 
că conferința de la Geneva 
pentru Laos poate deveni un 
exemplu pentru rezolvarea 
altor probleme internaționale 
pe calea tratativelor în jurul 
mesei rotunde.

Agenția France Presse re
latează că Suvanna Fumma a 
precizat că intenționează să 
rămînă la Geneva pină la 
sfîrșitul lucrărilor acestei 
conferințe.

Se intensifici lupta, partizanilor 

in Irianul de vest
DJAKARTA 4 (Agerpres). — 

Alarmați de amploarea pe care 
o ia lupta partizanilor din Iria- 
nul de vest, precum și de spri
jinul pe care îl acordă acestora 
populația indigenă, colonialiștii 
olandezi depun mari eforturi 
pentru a-și întări pozițiile. După 
cum anunță presa olandeză, zi
lele trecute au fost aduse noi 
întăriri militare olandeze la ba
zele din Irianul de vest.

Cu toate acestea, potrivit ști
rilor primite, parașutiștii indo. 
nezieni au stabilit legături cu 
populația locală, așteptînd un 
moment favorabil pentru a da o 
lovitură bazei colonialiștilor o-

Hore de muncă 
pe zi

Geografia oferă uneori sur- 
prize. Chiar și acum, în 
plin secolul XX, într-o 

eră a civilizației și călătoriilor 
cosmice, se mai întîmplă ca mem
brii unei expediții geografice 
care au călătorit în pădurile vir
gine de la izvoarele Amazonului 
sau în junglele din Irianul de 
vest, să povestească la înapoiere 
despre cumplita înapoiere, sără
cia și mizeria cruntă din ță
rile ale căror popoare gem încă 
sub jugul colonial.

Dar există și alte regiuni geo
grafice mai apropiate. Ce sur
prize mai pot oferi ele, în bă- 
trîna Europă, de pildă ? Și to-

COPENHAGA 4 (Agerpres). 
— Nici un fel de eforturi nu 
sînt zadarnice dacă sînt în
dreptate spre dezarmare și 
consolidarea păcii pe păimînt. 
Acest lucru se referă în pri
mul rînd la un asemenea fo
rum reprezentativ cum va fi, 
fără îndoială, Congresul Mon
dial pentru dezarmare genera
lă și pace de la Moscova, a 
spus W. B. Ensen, membru în 
conducerea Asociației de co
laborare între Danemarca și 
U.R.S.S. din orașul Aarhus.

Demonstrațiile și mitinguri
le împotriva experiențelor nu
cleare — acesta este aportul 
pe care fiii și fiicele poporu
lui Danemarcei îl aduc la a- 
ceastă cauză nobilă. Alături de 
întreaga omenire progresistă 
ei luptă pentru o lume fără 
baze și poligoane militare 
pentru a împiedica pentru tot
deauna o catastrofă nucleară.

„Un eveniment 
de importanță excepțională"

DELHI 4 (Agerpres). — Recent, 
s-au încheiat la Bombay lucrările 
conferinței în problema dezarma-, 
rii generale. In rezoluția adoptată 
la conferință se spune că guver
nul și poporul Indiei se pronunță 
în unanimitate pentru dezarmare. 
Delegația indiană la Congresul 
de la Moscova, se subliniază în 
rezoluție, speră că glasul țărilor 
neangajate și al popoarelor care 
și-au cucerit recent libertatea va 
fi ascultat și că Congresul va în
treprinde măsuri practice pentru 
unirea tuturor oamenilor ina'ile-

Aspect de la plecarea din portul 
Hamburg a reprezentanților parti
zanilor păcii din R.F.G. la Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace de la Moscova.

Foto : ZENTRALBILD-Berlin

landezi de pe coasta de sud a 
insulei, in timpul ciocnirilor din 
2 iulie trupele olandeze au sufe
rit rnari pierderi fiind nevoite să 
se retragă. Agenția Antara trans. 
mite că parașutiștii indonezieni 
au capturat în luptele de la 2 
iulie o mare cantitate de mu
niții.

In seara zilei de 3 iulie postul 
de radio Djakarta a anunțat că 
parașutiștii indonezieni au eli
berat un alt oraș, Kotamega, si
tuat la 36 de kilometri de San- 
sapor, care este, nle asemenea, 
în mîinile partizanilor.

Au mai fost eliberate două sate 
din nordul provinciei Merauke.

tuși. In nordul industrial al 
Italiei, în Milano, cel mai bogat 
oraș din această țară, practicile 
folosite în secolele trecute nu 
au dispărut cu desăvîrșire. Des
pre aceaBta a scris recent, ziarul 
austriac „Arbeiter Zeitung“, care 
a relatat că la Milano patronii 
fabricilor folosesc pe scară lar
gă munca copiilor, deși acest 
lucru este interzis prin lege. 
După cum arată ziarul, secreta
rul de stat, Calvi, a declarat că 
în ultimul timp patronii a 18 
fabrici din Milano au fost amen
dați pentru că au folosit copii 
Ia munci grele. In cursul anului 
trecut, numai în acest oraș, au-
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„Marșuri ale păcii“ in Italia
ROMA 4. — Corespondentul 

Agerpres transmite: în Italia 
continuă să se desfășoare „mar
șuri ale păcii" și manifestații 
pentru dezarmare generală și to
tală.

O impresionantă manifestație 
pentru pace a avut loc marți la 
Ferarra, organizată de comite
tele de întreprindere din prin, 
cipalele fabrici din acest oraș. 
Pe lingă muncitori, la manifesta
ție au participat numeroși stu- 
denți, reprezentanți ai organiza
țiilor de femei și tineret, ai or. 
ganizațiilor pacifiste. In piața 
centrală a orașului a avut loc 
un miting la care au luat cuvin, 
tul prof. Aldo Capitini, inițiato
rul cunoscutului „marș al păcii" 
Peruggia—Asisi, muncitorul Ar- 
mando Cagnatti, studentul Da
niele Ruiri și dr. Giuliano Renti, 
membru al Consiliului național 
al păcii din Italia.

După miting participanții la 
această manifestație au străbătut 
străzile centrale ale orașului 
purtînd sute de făclii ale păcii 
și scandind lozinci pentru pace 
și dezarmare.

rent de convingerile lor filozofi
ce în lupta pentru pace.

J. Uddin, vicepreședinte al A- 
dunării legislative al statului 
Jammu și Kașmir, a declarat : 
„Congresul de a Moscova are o 
importantă excepțională în istoria 
omenirii. El va exprima năzuin
țele tuturor oamenilor, va fi adu
narea cea mai reprezentativă care 
va da glas opiniilor și intereselor 
celor mai diferite popoare și pă
turi ale societății. Istoria nu a cu
noscut pînă acum un asemenea 
forum".

Grecia: Puternică mișcare 
de protest împotriva măsurilor 

antidemocratice
ATENA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : în Grecia ia 
o amploare tot mai mare miș
carea de protest împotriva 
noului proiect de lege antide
mocratic al guvernului, cu pri
vire la așa-numitele măsuri de 
securitate împotriva „primej
diei comuniste“.

După cum relatează ziarul 
„Alvghi“, la adunarea munci
torilor constructori, care a a- 
vut loc la Atena sub lozinca 
„Fascismul nu va trece“, s-a 
adoptat o telegramă adresată 
guvernului în care se condam
nă cu hotărîre noul proiect de 
lege. Vorbitorii la această a- 
dunare au relevat că această

toritățile au descoperit 200 de 
asemenea cazuri.

Folosirea copiilor în munci 
din cele mai prost plătite a luat 
o asemenea amploare în Italia 
încît, după cum a subliniat săp- 
tămîna trecută un reprezentant 
al Ministerului Muncii, în pre
zent, fabricanții italieni țin an
gajați peste 300.000 de copii 
pînă la 14 ani care munceso cîte 
11 ore pe zi, primind un salariu 
de mizerie.

Copiii aceștia sînt obligați să 
muncească din cauza sărăciei și 
mizeriei cumplite în care se 
zbat familiile lor.

I. A.

Așa arată în timpul nopfii clădirea noului cinematograf „Sput
nic“ din Soci (U.R.S.S.). Această construcție modernă, cu o capa

citate de circa 1.000 locuri a fost realizată din ofel și sticlă.

Foto : TASS-Moscova

Recepție la Kremlin în cinstea 
cancelarului federal al Austriei
CuvmtăriSe rostite 

și Alfons
MOSCOVA 4 (Agerpres) — 

TASS transmite : La 4 iulie guver
nul U.R.S.S. a organizat în Pala
tul Mare al Kremlinului o recepție 
în cinstea cancelarului federal al 
Republicii Austria, Alfons Gorbach.

Oaspefii austrieci au fost pri
miți de Leonid Brejnev, Nikita 
Hrușciov, Andrei Kirilenko, Alexei 
Kosîghin, Anasfas Mikoian, Mi- 
hail Suslov, Viktor Grișin, Leonid 
llicev, Boris Ponomariov.

La recepfie au participat mi
niștri ai U.R.S.S., mareșali ai Uniu
nii Sovietice, oameni de știinjă și 
cultură.

Printre oaspeji se aflau diplo- 
mați străini, ziariști.

La recepfie Nikita Hrușciov și 
Alfons Gorbach au rostit cuvîn- 
fări.

In cuvînfarea sa N. S. Hrușciov 
a spus : „Unor oameni din Occi
dent și chiar din Austria nu le 
place că între Uniunea Sovietică 
și Republica Austria s-au stabilit 
relații bune“. N. S. Hrușciov a re
levat că aceste relații s-au sta
bilit deja de mult și „au trecut 
prin încercările timpului la răscru
cile grele ale istoriei“.

lege este îndreptată împotriva 
luptei clasei muncitoare din 
Grecia pentru drepturile sale 
și lovește în rămășițele liber
tăților democratice din Grecia, 

în semn de protest împotri
va noului proiect de lege, au 
declarat greva foamei deținu
ți! politici de la lagărul de 
concentrare de pe insula Ha- 
gios-Evstratios, deținuții poli
tici de la închisoarea din A- 
tena și de la alte închisori 
din Grecia. Cerem anularea 
tuturor legilor excepționale 
anticonstituționale, lichidarea 
deportărilor rușinoase, amnis
tie generală și legalizarea Par
tidului Comunist din Grecia, 
se arată într-o telegramă a 
deținuților politici.

După cum anunță ziarul 
„Avghi", Partidul Comunist 
din Grecia a protestat cu e- 
nergie la postul de radio „Vo- 

ț cea adevărului“ împotriva 
proiectului de lege care înlo
cuiește legile excepționale din 
perioada războiului civil „cu 
un sistem de legi neofasciste“.

în cercurile partidului bur
ghez „Uniunea de centru" se 
manifestă neliniște mai ales în 
legătură cu faptul că această 
lege, cu toate că este îndrep
tată împotriva celor de stîn- 
ga, nu va împiedica guvernul 
să o aplice și împotriva par
tidului de centru, împotriva 
întregii opoziții, în scopul li
mitării activității sale, scrie 
ziarul „AJvghi".

de N. S. Hrușciov
Gorbach

„Tn prezent, a spus el, ici colo 
se aud voci că pasămite, Austria 
ar trebui să adere la așa-numita 
Piața comună și să treacă astfel 
la remorca politicii Republicii Fe
derale Germane și a celorlalte 
țări ale N.A.T.O. care conduc a- 
ceasră piață“.

N. S. Hrușciov a remarcat ; „In 
cursul tratativelor v-am spus sin
cer că avem o atitudine negativă 
fajă de Piafa comună ca bază eco
nomică a blocului agresiv al 
N.A.T.O.“. „Noi, am pornit de la 
premisa că fără sinceritate nu 
poate exista încredere reciprocă. 
N-aș fi abordat aici acest su
biect dacă dl. Adenauer n-ar fi 
declarat zilele acestea, din nou, că 
unul din scopurile principale ale 
Piefii comune este de a înfăptui 
în Europa politica comună a 
N.A.T.O. în domeniul militar“.

După cum a relevat N. S. 
Hrușciov, declarafia lui Gorbach 
că guvernul condus de el „nu se 
va abate de la calea neutralității 
și va respecta cu strictețe obliga
țiile Austriei .decurgînd din Trata
tul de stat“, a fost primită cu sa
tisfacție.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
„1n viitorul apropiat se va putea 
și va trebui să se ajungă la un 
acord în problemele reglementă
rii pașnice germane“, „Acest lu
cru, a spus el, îl cer în mod im
perios interesele păcii și securi
tății popoarelor“. „Este timpul să 
se ia hotărîri”.

In cuvînfarea sa de răspuns, 
cancelarul federal Gorbach, refe- 
rindu-se la călătoria sa prin Uniu
nea Sovietică a spus : „Nu pot 
decît să-mi exprim admirație pen
tru tot ce am văzut". Am avut po
sibilitatea „să urmărim cu admi
rație viața culturală și economică 
care pulsează din plin”.

„Cred, a spus Gorbach, că tre
buie să continuăm și pe viitor 
schimbul de delegații”. Relevînd 
că „neutralitatea permanentă pe 
care și-a asumat-o, de bunăvoie, 
Reprezentanța populară austriacă, 
s-a dovedit a fi un factor stabi
lizator în Europa”, Gorbach a con
statat că „guvernul austriac, la fel 
ca și în timpul predecesorului 
meu, este în permanență devotat 
obligațiilor ce decurg din neutra
litatea permanentă". Gorbach a 
declarat că „voința fermă a po
porului austriac și hofărîrea gu
vernului federal constituie o bază 
trainică pentru continuarea pe vii
tor a acestei politici externe".

Gorbach a constatat cu satis
facție că „relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și Austria au devenit 
mai sfrînse și în domeniile econo
mic și cultural". Noi, am căzut de 
acord să facem tot posibilul pen
tru a încuraja mai departe acea
stă evoluție".

Relevînd că în U.R.S.S. și în 
Austria există concepții ideologice 
principial deosebite și că fiecare 
din cele două state este convins 
în aceeași măsură de justețea li
niei sale, Gorbach a declarat : 
„Acest lucru nu împiedică cîtuși 
de puțin ca între aceste state să 
existe relații sincere și prietenești 
bazate pe respectul reciproc“.

MOSCOVA. — în conformi
tate cu acordul realizat între 
guvernul U.R.S.S. și guvernul 
R.P.F. Iugoslavia, Ia 3 iulie 
au început la Moscova trata
tive cu privire la extinderea 
colaborării economice între 
cele două țări. Delegația so
vietică la tratative este con
dusă de A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. Dele
gația economică iugoslavă este 
condusă de Mijalko Todoro- 
vici, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative a R.P.F. 
Iugoslavia. Tratativele se des
fășoară într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă, priete
nească.

NEW YORK. După cum a- 
nunță Associated Press, pro
ducția de oțel a continuat să 
scadă în cursul săptămînii tre
cute, astfel încît industria si-

După proclamarea 
independenței Algeriei

ALGER 4 (Agerpres). — 
Manifestațiile prin care po
porul algerian își exprimă 
bucuria pentru cucerirea in
dependenței au continuat nu 
numai în cursul zilei de marți 
dar și în cursul nopții. în pie
țe, pe străzi, pe estradele im
provizate, cîntînd, dansînd, 
algerienii au manifestat pen
tru pace, pentru independența 
Algeriei.

în dimineața zilei de 
miercuri, la chemarea G.P.R.A. 
și F.L.N. de a contribui la re
facerea Algeriei, întreaga

Conferința internațională pentru 
problemele învățămîntului

GENEVA 4 (Agerpres). — La 
Geneva s-a deschis cea de-a 25-a 
conferință internațională pentru 
problemele învățămîntului, care 
este convocată anual din iniția
tiva U.N.E.S.C.O. și a Biroului in
ternațional de educație. La con
ferință au sosit cîteva sute de 
delegații reprezentînd 89 de țări.

Principalele puncte de pe or
dinea de zi a conferinței sînt : 
„Planificarea în domeniul învăță- 
mintului, recalificarea învățători
lor de la școlile elementare și 
rapoartele miniștrilor învățămîn- 
tului, ai țărilor participante la 
conferință.

Rene Maheu, director general 
ad-interim al U.N.E.S.C.O., care a

Însemnări
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Mastonii de la Bonn
Se pare că umbra fiihrerului 

nu-i lasă să doarmă pe 
unii dintre actualii guver

nanți de la Bonn. Intr-un interviu 
acordat revistei „DER SPIEGEL", 
ministrul de război vesf-german 
Franz Josef Strauss a declarat : 
„Actualele frontiere politice ale 
Europei sînt o aberație istorică. 
Nu vom renunța niciodată la o 
Germanie mare cu vechile ei sfere 
de influență." Un coleg al lui 
Strauss, ministrul bonn-isf al trans
porturilor Seebohm, a spus zilele 
trecute în cadrul unui miting con
vocat de organizația revanșardă 
„Uniunea persoanelor strămutate“- 
„Vom croi o nouă harfă a Euro
pei în care imperiul german îsi 
va relua locul dominant".

Citind despre aceste istericale, 
mi-am amintit de bravul artile- 
rist J. T. Maston. Cine n-a auzit 
de acest erou al lui Jules Verne 
care, în calitate de secretar al 
unui club de mincinoși înveterați, 
a dovedit o fantezie puțin obiș
nuită chiar în cercurile acestui 
club de născocitori și aventurieri 
calificați.

Odată, Maston a ascultat o cu- 
vîntare destul de curioasă a unui 
prieten al său :

— Pămîntul nu-i o planetă bine
construită — spunea amicul lui
Maston. Zilele nu sînt egale cu
nopțile, vara este urmată de
toamnă și iarnă. Cînd e frig, cînd 
e cald. E o planetă a gripei si 
a guturaiului. Altfel stau lucrurile 
pe Jupiter. Acolo sînt zone dife
rite și fiecare zonă are clima sa 
permanentă. Jupiterienii nu se 
tem de schimbarea anotimpului. 
Și pentru ca și pămîntul să atingă 
această perfecțiune este nevoie

derurgică americană funcțio
nează în prezent cu aproxi
mativ 50 Ia sută din capaci
tatea ei de producție.

DJAKARTA. Indonezia a 
hotărît să trimită un repre
zentant al său în Statele Uni
te pentru a clarifica dacă O- 
landa dorește într-adevăr să 
ducă tratative în problema 
Irianului de vest, pe baza 
principiilor formulate de fos
tul ambasador american Bun- 
ker. Această hotărîre a fost a- 
nunțată la 3 iulie de președin
tele Sukarno.

PARIS. — Miercuri cance
larul vest-german Adenauer, 
și președintele Franței, de 
Gaulle, au discutat din nou 
timp de două ore numai în 
prezența interpreților. Potrivit 
relatărilor agenției France 

Cocteil 
la Belgrad 

în cinstea acad.
Tudor Arghezi
BELGRAD 4 (Agerpres). — 

Ambasadorul R. P. Romîne 
la Belgrad, Ion Rab, a oferit 
un cocteil în cinstea acade
micianului Tudor Arghezi, 
președinte de onoare al Uniu
nii Scriitorilor din R. P. Ro- 
mină, care a făcut o vizită 
de două săptămîni în R.P.F. 
Iugoslavia. La cocteil au par
ticipat Drago Vucinici, secre
tarul Comisiei pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a 
R.P.F. Iugoslavia, Sergije Ma- 
kiedo și Veljiko Milatovici, 
directori în Secretariatul de 
Stat pentru Afacerile Externe 
al R.P.F. Iugoslavia, Ivo An- 
drici, laureat al premiului 
Nobel, Alecsandar Vucio, Vas. 
ko Popa și alți scriitori și oa
meni de cultură iugoslavi. Au 
fost prezenți, de asemenea, 
membri ai corpului diploma
tic din Belgrad.

populație și-a reluat activita
tea. Corespondentul special al 
agenției France Presse subli
niază că viața a devenit a- 
proape normală

O dată cu reluarea activită
ții normale în Algeria conti
nuă să sosească începînd de 
marți noi detașamente ale 
Armatei de Eliberare Naționa
lă. în cinstea ostașilor ai 
A.L.N.-ului, poporul algerian 
organizează mari manifestații. 
Mulțimea scandează „Trăiască 
F.L.N.“, „Trăiască G.P.R.A.“, 
„Trăiască unitatea națională”.

deschis conferința, a relevat că 
în numeroase țări ale lumii, în 
domeniul învățămîntului se mani
festă mari neajunsuri. Miilioane de 
copii de vîrsfă școlară nu sînt 
încadrați în sistemul de învăță- 
mînt. Astfel în țările Americii La
tine peste 13 milioane de copii 
de vîrsfă școlară nu au posibili
tatea să învețe, iar în țările Asiei 
numărul lor atinge cifra de 46 
milioane. Rene Maheu a atras 
atenția asupra necesității planifi
cării activității în domeniul învăță- 
mîntului și acordării de ajutor ță
rilor slab dezvoltate pentru re
zolvarea cu succes a probleme
lor învățămîntului național.

de o nimica toată : ar trebui ca 
axa să-i fie mai puțin înclinată.

— De ce să lăsăm lucrurile 
așa — e exclamat Maston uimit 
de această noutate. Să îndreptăm 
imediat axa pămîntului I

Nu încape îndoială că dacă 
bravul mincinos Maston și priete
nii săi ar fi putut, ar fi îndrep
tat axa pămîntului.

După cum se vede însă ideea 
lui Maston nu numai că n-a murit, 
ci dimpotrivă, a intrat în a doua 
ei tinerețe, cu concursul lui Strauss, 
Seebohm și altor figuri asemănă
toare de la Bonn. Fără să aibă — 
spre deosebire de vestiții membri 
ai clubului de născăcitori din pa
ginile lui Jules Verne — încli
nații spre inginerie, mastonii con
temporani din R.F.G. și-au ales 
drept obiectiv de proiecte fan
teziste domeniul politicii externe. 
Deși există experiența lui Hitler, 
deși viața, realitățile arată că ni
meni și nimic nu poate întoarce 
înapoi mersul istoriei, ei strigă 
mereu, ca ieșiți din minți : de ce 
să lăsăm lucrurile așa cum sînt î 
Să croim o nouă harfă a Eu
ropei.

Visurile demente ale mastonilor 
contemporani de la Bonn se dove
desc a fi la fel de departe de 
realitate ca și ideea flecarului 
artilerist de a îndrepta axa pă
mîntului.

N-ar fi oare mai bine ca mas
tonii moderni din Germania occi
dentală să-și amintească de repe
tatele lecții ale istoriei, și să re
nunțe la visurile nesăbuite de a 
croi o nouă hartă a Europei î

E. R.

Presse, cercurile apropiate de 
delegația vest-germană dau de 
înțeles că tratativele de 
miercuri s-au referit la pro
bleme militare.

MONTEVIDEO. Ziarul Uru
guayan „El Diario“ scrie că 
convocarea unei conferințe a 
miniștrilor de Afaceri Externe 
latino-americani, propusă de 
Uruguay și menită să discu
te elaborarea unei politici co
mune față de Piața comună 
vest-europeană, a fost primită 
favorabil de majoritatea țări
lor consultate. Și-au dat asen
timentul pînă acum Argentina, 
Brazilia, Chile, Columbia, Peru 
și Mexic. Este probabil, spune 
ziarul, că își vor mai da a- 
deziunea și Bolivia și Ecua
dorul.


