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RECOLTATUL Șl ÎNTRECEREA CULTURILOR 
/V TIMPUL OPTIM !

Cu ajutorul combinelor 
și al secerătorilor-legâtori

în regiunea Argeș s-a pornit 
cu toate forțele la recoltatul pă- 
ioaselor.

Cu ajutorul celor 518 combi
ne și secerători-legători, proprie
tate obștească, s-a reușit să se 
recolteze pînă la 7 iulie, orzul 
de pe o suprafață de 5 903 
ha și griul de pe 27 639 de ha. 
în gospodăriile unde nu sînt su
ficiente mașini, colectiviștii au 
ieșit la lucru cu secerile. Primii

Nici un minut 
irositCRAIOVA (de la corespondentul nostru). — La gospodăria agricolă colectivă din comuna Bechet, regiunea Oltenia, campania de recoltare a început de cîteva zile. Ea a fost pregătită din timp pînă la cele mai mici amănunte. Alături de cele 4 combine repartizate de S.M.T. a ieșit la secerat toată comuna, toate cele 900 de familii și, chiar de atunci, din primele zile de lucru, deja au fost recoltate 250 de hectare de grîu. Și ce grîul Curat ca aurul.La ora aceasta munca este în toi. Mașinile gospodăriei și o remorcă trasă de tractor abia reușesc să prididească la transportatul sacilor plini cu boabe. Combinele argintii cutreieră marea de aur a colectiviștilor. Și cu toate că nu au staționat nici un minut, acestea mai au mult de lucru, în rîndurile celor ce se întrec să recolteze mai bine și mai repede se află și tinerii Marin Cerăceanu, Stroe Lăie- ta. Cristea Florea și alții, fruntași în campania de recoltat. Concomitent cu recoltatul păioaselor, în urmă se strîng paiele, care se depozitează la marginea lanului. Se eliberează astfel terenul pentru aratul miriștii. S-a și executat o suprafață însemnată de arătură. întreaga suprafață va fi însămînțată cu porumb furajer sporindu-se în acest fel cantitățile de furaje necesare sectorului zootehnic.

La începerea lucrului în sondă maistrul principal Gheorghe Matei de 
la schela Boldești îi informează cu regularitate pe sondori despre sar

cinile planului zilnic.
Foto: S. NICULESCU

Noi sortimente de bunuri 
de larg consum

Industria locală 
dobrogeană a intro
dus în acest an în 
producție peste 30 
de noi sortimente 
de bunuri de larg 
consum. întreprin
derea de prelucrare 
a lemnului din Con
stanța si întreprin
derile economice 
raionale Tulcea și 
Cobadin, de exem
plu, lucrează în pre
zent tipuri noi de 

mobilă de bucătă
rie din plăci fibro- 
lemnoase executate 
în combinație cu 
materiale plastice, 
paturi pentru copii, 
din lemn de stejar, 
biblioteci și alte 
asemenea produse. 
In alte unități ale 
industriei locale din 
Medgidia și Tulcea 
se confecționează 
modele noi de tabu
rete, planșete de

care au luat această inițiativă 
au fost cei din comunele Căli- 
nești și Radomirești, raionul 
Drăgănești-Olt, Strînbeni, Căldă- 
raru și Miroși din raionul Cos- 
tești. Un ajutor prețios în aceste 
zile de muncă intensă îl aduc 
și tinerii, care sînt mereu pre- 
zenți acolo unde este mai multă 
nevoie de brațe de muncă. Așa, 
de pildă, cei 200 de tineri de la 
G.A.C. din comuna Miroși s-au 
angajat ca împreună cu cei vîrst- 
nici să secere manual 200 de 
hectare din cele 560 de hectare 
de grîu ale gospodăriei.

Recolta, odată strînsă, este 
imediat depozitată în magaziile 
pregătite din timp. în raioanele 
care au început printre primele 
recoltatul păioaselor, ca Drăgă
nești-Olt, Slatina și Costești, 
tractoarele araseră deja pînă la 
7 iulie o suprafață de 7 586 de 
ha care vor fi însămînțate cu 
culturi duble. A. POPESCU

Secerișului și prașilei —

aceeași atenție
r-\eși timpul era nefavora- 

bil și solul destul 
de umed, colectiviștii 

din raionul Criș au început 
în zilele acestea campania de 
recoltare a plantelor păioase. 
In întregul raion există 
156 combine, 82 batoze, 10 
secerători și alte mașini care 
sînt în perfectă stare de 
funcționare și asigură bu
nul mers al campaniei. Fie
care gospodărie colectivă s-a 
îngrijit de pregătirea spații
lor de depozitare. La reco
mandarea Consiliului raional 
agricol, a început cu cîteva 
zile în urmă recoltatul pri
melor hectare de grîu și orz. 
în acest an colectiviștii din 

tăieței pentru gos
podine etc. La în
treprinderea econo
mică raională Ma
cin se fac din ră
chită și papură di
ferite coșuri de 
piață, coșulețe de 
fructe și de pîine, 
papuci de baie etc. 
Unele din aceste 
împletituri sînt fă
cute în combinație 
cu fire sintetice.

țAgerpres)

Proletari din toate țările, uniți-vă!
Citiți LAUDĂ TINERET!!

raionul Criș vor recolta grîul 
de pe 22.877 hectare, orzul de 
pe 1735 hectare și ovăzul de 
pe 749 hectare. Din cauza u- 
midității solului, majoritatea 
G.A.C.-urilor au început re
coltatul manual, pentru a nu 
pierde timpul. De pildă, colec
tiviștii din comuna Grăniceri 
pînă acum cîteva zile au 
secerat manual 227 ha cu 
grîu. Cele 6 brigăzi care lu
crează la seceriș depun toate 
eforturile pentru ca nici un 
bob să nu se piardă, pentru 
ca acesta să ajungă cît mai 
grabnic în hambare. Ei și-au 
planificat 8 zile lucrătoare 
pentru seceriș dar cu ajutorul 
celor 7 combine vor reduce 
timpul de recoltare la 6 zile, 
iar treieratul va putea fi ter
minat în 3—4 zile, întrucât au

Recoltează orzul
Din cauza condifii- 

lor de climă și sol, 
aici. în raionul Tg. 
Mureș, recoltatul pă- 
ioaselor începe mai 
tîrziu. Totuși, zilele 
trecute, la G. A. C. 
„Brazdă nouă“ din co
muna Chendul Mare 
și în alte gospodării 
colective din raion a 
început secerișul or
zului. Forjele au fost

concentrate în lanuri
le de orz care au dat 
’n pîrg. Chiar din 
orimele zile de lucru 
colectiviștii din Chen
dul Mare au secerat 
orzul de pe mai bine 
de 10 ha. La re
coltarea orzului cu 
secerile, alături de 
comuniști ca Csaszar 
Kalman, Nagy Kata, 
Vazda Rozalia s-au

Institutul București

I
! nstitutul politeh-I nic din București ' are o tradiție ve- i che, în anii puterii populare, l ca urmare a grijii permanente a partidului și guvernului, institutul nostru a cunoscut transformări profunde, dez- voltîndu-se necontenit. Dacă în anul universitar 1950—1951 institutul avea numai 4 facultăți în care învățau 2 800 de studenți, în anul universitar 1962—1963 el va funcționa cu 9 facultăți în oare vor învăța peste 7 500 de studenți. A- ceștia se vor bucura de condiții minunate de viață și studiu, ele exprimînd grija neprecupețită a partidului și statului nostru pentru pregătirea cît mai temeinică a viitorilor specialiști.Căminele și cantinele recent construite sau aflate în construcție, laboratoarele moderne, bibliotecile cu sute de mii de volume dezvoltă puternic baza materială a institutului. La începutul anului universitar trecut, peste 2 000 de studenți ai institutului politehnic 

scos la arie trei batoze. Deși 
secerișul este în toi, la G.A.C. 
Grăniceri nu se neglijează 
nici întreținerea culturilor. 
Suprafețele cultivate cu po
rumb, floarea-soarelvi și sfe
clă de zahăr au primit cîte 
3—4 prașile.

Ajutați de mecanizatori, 
colectiviștii din Grăniceri se 
grăbesc să execute și arăturile 
de vară. Pînă acum cîteva zile 
executaseră această lucrare 
pe mai mult de 60 hectare în- 
sămînțînd în miriște plante 
furajere în cultură dublă pe 
o suprafață de 12 hectare.

Gospodăriile colective frun
tașe în aceste prime zile de 
campanie sînt cele din comu
nele Grăniceri, Sintana, Capo
ral Alexa, Satu nou și Siclău,

V. CLONDA

evidenfiat și utemiștii 
Albert Kalaman, Szal- 
ma Magduș, Laszlo 
Elisabeta și aljii.

In zilele următoare, 
pe măsura coacerii or
zului, va continua tn 
ritm susjinut recolta
rea de pe toate cele 
90 hectare pe care 
le are gospodăria,

BT. NECANIȚCHI

s-au mutat în clădirile moderne, confortabile, cu spații largi și multă lumină, construite în întregime din sticlă, oțel și beton, ale complexului social de lîngă Uzinele „Semănătoarea". Iar în toamna acestui an, alte două corpuri își vor primi locatarii — studenții anului I. In prezent, constructorii definitivează interioarele camerelor de cîte două persoane, străduindu-se să le facă mai confortabile, mai ospitaliere. Tot la toamnă va intra în funcțiune și o cantină cu utilaj ultra-modem la care vor servi masa peste 4 000 de studenți.Folosind condițiile materiale bune de care dispunem, ne străduim să asigurăm un înalt nivel științific procesului de învățămînt din institut, astfel ca specialiștii' pe care-i pregătim să aibă cunoștințe în concordanță cu cerințele științei și tehnicii înaintate. Catedrele din facultăți sînt ilustrate de personalități științifice cu care țara noastră se mîndrește, sa- vanți și dascăli care au pus bazele școlii politehnice romt-

în pagina a 4-a:

In Palatul 
Congreselor 
din Kremlin 
s-a deschis

Congresul 
mondial 
pentru 

dezarmare 
generală 
și pace

O Colectiviștii din Poe-
nari-Vulpești, raionul 
Răcari, recoltează și 
treeră de zor. Cînd 

snopii sînt grei de aurul boabelor 
de grîu și bucuria lor e nemăr
ginită. Colectivista Alexandrina 
Mogoș e una dintre tinerele 
fruntașe în campania de sece

riș.

Foto : N. ROȘU.

• Șase dintre fruntașele Întreprinderii Bumbăcăria RomîneascS de la Jilava ( Anghelina Ivan, Floria 
Radu, Eleonor» Chiju, Maria Cristea, Maria Nedelcu și Ana Badea. Lucrul lor este totdeauna de 

bună calitate.

politehnic
prof. univ.

Constantin Dînculescu,
membru corespondent

al Academiei R.P.R., rectorul 
Institutului politehnic din 

București

nești. Majoritatea cadrelor didactice care activează în institut sînt oameni de știință, de valoare recunoscută atît în țară cît și peste hotare (să amintim numele profesorilor I. S. Gheorghiu, Constantin Nenițescu, Remus Răduleț, Gheorghe Cartianu, Dumitru Dumitrescu, Lazăr Stoicescu etc.). Aceștia manifestă o grijă deosebită pentru asigurarea unui învățămînt la nivelul dezvoltării științei și tehnicii contemporane. Faptul că la noi vin atît de mulți studenți străini la studii sau la aspirantură (din țările socialiste, din țările de curînd eliberate și din țările capitaliste) dovedește prestigiul pe care l-a căpătat în ultimii ani institutul nostru.în cele 9 facultăți sînt pre-

Echipa e tînără: are numai 206 ani, 26 din aceștia sînt ai lui Nelu Gurău. El e — în ordinea vîrstei — al treilea din cei „ nouă meșteri mari“ care alcătuiesc una din echipele de montaj amortizoare ale Uzinei de utilaj Colibași.Lîngă puștanii de 18 ani se află, cum e șl firesc, „veteranii“ într-ale vieții și meseriei.Băieții se mișcă printre mesele de lucru, toarnă în amortizoare un ulei gros, cu culoare de miere arsă, verifică dimensiuni, se sfătuiesc cu Gurău, șeful e- chipei, ori cercetează amortizorul etalon.Aici totul se petrece în liniște. Gurău e un tînăr slăbuț. Are părul blond și totdeauna îi ies din bascul albastru cîteva șuvițe neastîmpăra- te. în urmă cu vreo 14 ani, păștea vacile pe izlazurile din Colibași. Tatăl lui, țăran sărac, care se zbătuse o viață întreagă în necazuri, avea de gînd să nu-1 lase să se înstrăineze de casă.— Lasă bă, i-a spus, din toată sărăcia îți fac o căsuță, te însor și-ți faci și tu un rost. Mergem la pădure amîndoi. Tăiem bușteni și ne cumpărăm și noi ce ne trebuie. Eu zic să luăm doi boi mari, zdraveni.— Eu aș vrea să mă duc la meserie, tată. Ca nenea Petre și ca nenea Gilă !— Nu te duci. Ce-ți trebuie ție meserie? Ți-am spus, luăm doi boi mari...Asta era „tentația“ : doi boi. Cînd vorbea despre ei, tatălui i se măreau ochii de bucurie, de parcă i-ar fi văzutUn angajament îndeplinit și depășitLa sfîrșitul lunii mai, într-o ședință a organizației U.T.M., cineva propusese ca, prin munca patriotică, să se colecteze 5 000 kg fier vechi, în zilele următoare, în pauza de la prînz și seara, după terminarea muncii, pe lîngă blocurile din incinta șantierului toți tinerii puteau fi văzuți adunînd deșeurile metalice, bucată cu bucată.Mobilizați de către organizația U.T.M., tinerii din întreprinderea nr. 4 a Direcției generale de construcții-mon- 

gătiți ingineri în 30 de specialități. Viitorii absolvenți vor lucra în economia socialistă; ei vor fi în linia întîia a luptei pentru intensificarea progresului tehnic, pentru a- plicarea pe scară mai largă în practică a cuceririlor științei moderne.Directivele Congresului al al III-lea al P.M.R. ne înfățișează imaginea unei Romînii cu o industrie înaintată, a cărei productivitate va crește față de 1959 de peste 2 ori pînă în 1965 și de peste 6 ori pînă în 1975, cu o agricultură înzestrată cu 100 000 de tractoare, capabilă să dea o producție anuală de 14-16 milioane tone cereale.Asemenea obiective se reflectă în conținutul planurilor de învățămînt ale celor 9 facultăți din institutul politehnic. Pentru a putea pregăti ingineri în domenii cît mai variate, legate de actuala dezvoltare a științei și tehnicii, au fost înființate secții noi și o facultate nouă: mecanica a- gricolă. Să încercăm să descifrăm rolul acestei facultăți, în primăvara acestui an în 

în ograda lui. Nu-i avusese niciodată.Și Nelu a continuat să pască vacile. Numai că într-o zi, fără să-i mai spună nimic bă- trînului, a fugit la meserie. Și dus a fost.A învățat întîi la Tîrgoviște, la un centru profesional. Apoi la Pitești. La 12 noiembrie 1952 — dată istorică I — Nelu a luat prima leafă. Spre bucuria bătrînului, el a venit să lucreze chiar la Colibași. Un început de meserie într-o uzină aflată și ea la început. Utilajele călătoreau încă pe drumuri de fier, dar băieții nu puteau să aștepte. Pînă una

alta, reparau broaștele ușilor, curățau halele goale. Dar în cîteva luni, primele secții ale uzinei au fost puse în funcțiune.De 10 ani Nelu Gurău nu s-a despărțit de uzina din Colibași. După întoarcerea din armată a devenit candidat de partid, iar mai apoi membru de partid. într-o seară, pe cînd se plimba prin fața aleii de castani din stația Golești, în așteptarea trenului cu care trebuia să se înapoieze la Colibași, dintr-o călătorie, a văzut o fată. „Ca orice cavaler“, cum îmi spune el, și-a simțit inima bătîndu-i cu putere. S-a prezentat, cu solemnitate :— Vreți să ne cunoaștem ? Eu mă numesc Ion... Băieții-mi spun Nelu.Au vorbit despre probleme foarte... arzătoare. De pildă, au făcut considerații asupra

taj din Capitală au colectat astfel în luna iunie 8 000 kg fier vechi, depășindu-și angajamentul luat cu 3 000 kg. S-au evidențiat utemiștii Gheorghe Ștefănescu, Constantin Drăghici, Elena Mari- nescu, Ion Iepure, Elena Bucur, Horia Ionuț, Constantin Dăescu etc.Pe perioada 1 iulie—30 septembrie tinerii s-au angajat să strîngă 30 000 kg fier vechi. I. ANDREIȚA

Foto: AGERPRES

țara noastră a fost încheiat procesul de transformare socialistă a agriculturii. Pe terenurile întinse, fără haturi, ale acestor gospodării lucrează și vor lucra în viitor tot mai multe mașini complexe care vor ușura munca, schim- bîndu-i radical caracterul, mărindu-i productivitatea. Va fi nevoie însă de ingineri care să cunoască aceste mașini, să le folosească cu maximum de randament. Acești ingineri vor fi pregătiți în Facultatea de mecanică agricolă.O deosebită importanță i se acordă Facultății de mecanică. Absolvenții acestei facultăți sînt repartizați în toate domeniile economiei socialiste. în mine, în fabrici și u- zine, în hidrocentrale și termocentrale inginerii mecanici sînt promotorii tehnicii noi ; ei sînt chemați să înfăptuiască mecanizarea complexă și automatizarea.Pentru ca aceștia să fie specialiști de nădejde, să rezolve cu ușurință problemele ridicate de producția acestor
(Continuare în pag. a IlI-a) 

climei, și-au povestit amintiri din școală, apoi, la fereastra vagonului au ajuns și la întrebarea... decisivă:— Dar în general, cum îți petreci timpul liber ? (Trecuseră două stații și — firesc — au intrat în intimități).S-au mai văzut. Mergeau împreună la spectacole, Ja reuniuni. Fata lucra și ea la uzină, într-o echipă de montaj.Mai tîrziu au hotărît să se căsătorească. Nunta a fost ca-n povești. Dar tinerii n-aveau casa lor. Petre, fratele cel mare al lui Nelu, le-a dat un sfat: — Uite ce e, trebuie să vă faceți cuibul vostru.— Trebuie.— Uite, din fiecare salariu, eu și nen’tu Gilă, punem bani de-o parte și facem o casă.Treptat au cumpărat lemn, cărămidă, var, mă rog, toate cele trebuitoare. După terminarea lucrului, tinerii soți veneau să vadă temeliile, să-și viseze viitorul lăcaș. Curînd însă, zidurile au început să suie. Cînd totul a fost gata, Nelu l-a adus și pe „ăl bă- trîn“ să stea cu ei.— Vezi tată, zicea bătrînul, eu mereu am zis că iese om de ispravă din tine.Felul său prietenos de a fi, l-a fălcut iubit și stimat în uzină. Nelu nu „știe“ să vorbească pripit, e totdeauna convingător. Cu Popescu F. Petre a cam avut de furcă. Băiatul, foarte muncitor de altfel, începuse să cam tragă la măsea. Gurău l-a luat de-o parte :— Barem a fost bună țuica, mă Petrică ?— Ce nea Ioane, vrei să-mi ții discursuri ?— Nu, mă, dar am auzit .că ești cam băutor. E renuniele echipei în joc. Și-apoi ce faci tu cu paralele ? Ar ’cam trebui să-ți faci un costum de haine. Știu eu undeva o ștofă grozavă. Mergem amîndoi prin oraș, ce zici, poate te în-GHEORGHE TOMOZEI
(Continuare în pag. a lll-a). ----- •----- iFestivalul filmului romînesc pe litoral

De la 2 la 7 iulie s-a des
fășurat în stațiunile de pe li
toralul Mării Negre festivalul 
filmului romînesc, organizat 
pentru oamenii muncii veniți 
la odihnă și tratament și 
pentru vizitatorii de peste ho
tare. Festivalul a constituit un 
eveniment cultural deosebit, 
numărul spectatorilor. ridicîn- 
du-se în aceste zile la peste 
20 000. Au fost prezentate îna
inte de premiera oficială, noi
le filme românești „Celebrul 
702“ și „Omul de lîngă tine“.

La prezentare au participat 
și unii din realizatori — acto
rii Silvia Popovici, Ion Dichi- 
seanu și Irina Petrescu, regi
zorul Horia Popescu.

Festivalul filmului romînesc 
continuă să se desfășoare în 
cursul acestei luni în stațiu
nile de pe Valea Prahovei și 
Valea Oltului.

(Agerpres)

180 de apartamente 
date în folosință

PLOIEȘTI (de la coresponden
tul nostru). — Constructorii plo- 
ieșteni se achită cu cinste de sar
cinile și angajamentele pe care 
și le-au luat în acest an. De pil
dă, în aceste zile ei au predat 
Statului popular orășenesc Plo
iești încă două noi blocuri de 
locuințe cu 180 de apartamente. 
In momentul de față, în cadrul 
orașului Ploiești se face recepția 
altor trei blocuri de locuințe 
care au în total 153 apartanfente 
situate în vecinătatea Halelor 
Centrale și a Bulevardului Repu
blicii. Celelalte 800 de aparta
mente care se află acum în pli
nă construcție vor fi terminate 
pînă la sfîrșitul anului acesta.----- •----- ■ ' a

Aspect de la stafia de 500 Kilo- 
vafi a standului de probe de la 
Uzinele „Electroputere“, din Cra- 

iova.

Foto : N, STELORIAN



culmile munfilor Retezai. împrejurimile Lacului Roșu.

Turismul
o traditi© pioniereasca
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Frumusețea peisajelor de pe Va
lea Oltului atrage cu fiecare zi 
un număr din ce tn ce mai

Vă prezentăm în 
grafia noastră 
grup de turiști 

; fr-o excursie pe Olt, 
Foto :

O.N.T. „Carpați“

CRLRTORI
MELEMRILE TURI! o

a uzinei
IQ.

ffrrrrriim

M I.O.R. 
și-a creat 
bilă 
pînd un loc prefe
rat în preocupările 
de la sfîrșiful săp- 
tămînii ale multora 

dintre salariații fabricii, indife
rent dacă au părăsit de curînd 
băncile școlii profesionale sau dacă 
anii le-au argintat tîmplele.

Cum se explică această dez
voltare a turismului în rîndul co
lectivului de muncă de la I.O.R. ? 
Răspunsul la această înfrebare 
l-am aflat urcînd spre platou! Bu- 
cegi cu membrii celor 3 echipe 
de orientare turistică din fabrică, 
admirînd furmoasa vritrină cu foto
grafii turistice executate de mun
citorii din fabrică, asculfînd emisi
unile speciale de la stația de 
radioamplificare și stînd de vorbă 
cu cîțiva din pasionații turiști ai 
întreprinderii.

La baza succeselor obținute stă, 
în primul rînd, convingerea munci
torilor de la I.O.R. că turismul 
reprezintă un bun mijloc de re
confortară, că el îți oferă satis
facția și plăcerea timpului petre
cut în aerul curat al munților, în
conjurat de cele mai pitorești 
priveliști. Pentru formarea unor 
astfel de convingeri s-a desfășu
rat și se desfășoară o susținută 
muncă organizatorică și de popu
larizare. în acțiunile întreprinse de 
secția de turism a asociației spor
tive se urmărește în primul rînd 
realizarea următoarelor obiective : 
.1) mobilizarea unui număr cît mai 
mare de participanți la excursii ; 
2) organizarea temeinică a fiecă
rei acțiuni turistice ; 3) populari
zarea urmărilor binefăcătoare ale 
turismului.

In planul de muncă al secției 
de turism sînt prevăzute cîte două 
excursii pe lună, care se organi
zează prin O.N.T. Carpați. Anul a- 
cesta, în afara celor patru ex
cursii care au fost organizate în 
primul trimestru, sînt prevăzute 
următoarele obiective turistice : 
Poiana Sfînii, Poiana Brașovului și 
cabanele din Postăvar, Petroșeni, 
Padina, Muntele Roșu și altele.

turismul 
o verifa- 

tradiție, ocu-

O grijă deosebită manifestă sec
ția de turism a asociației sportive 
pentru modul în care se desfă
șoară fiecare excursie. Cu spriji
nul organizației U.T.M. se stabi
lește dinainte programul excursiei 
în care deobicei se includ : un 
concurs gen „Drumeții veseli“ cu 
întrebări referitoare la obiectivele 
turistice din regiunea respectivă 
și un concurs „Cine știe răspunde" 
bazat pe identificarea pe foto
grafii a diferitelor priveliști întîl- 
nite pe traseele turistice parcurse. 
Pentru buna desfășurare a excursii
lor, participanții sînt împărțiți în 
grupe, fiecare grupă avînd cîte 
un ghid. Se formează astfel o 
grupă cu amatori de ascensiuni al
pine, o grupă cu amatori de foto
grafii turistice și o grupă cu cei 
ce fac plimbări în jurul cabanei.

„După o zi sau două pe munte 
—• ne spunea strungarul Sandu 
Marin — mă simt și mai tînăr și 
mai sănătos. A doua zi reiau lu
crul cu și mai mare plăcere pen
tru că excursiile și minunatele 
priveliști înfîlnite îmi încîntă privi
rile și îmi înveselesc inima, îmi 
sporesc puterea de muncă.S. SPIREA
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colecti- 
din în-

lirismul modern 
are o semnifica-, 
ție nouă. A porni 
la drum este 
tăzi prilej de în
vățăminte și cu
noaștere dar tot

odată și o expresie 
riei și a dragostei de 
oamenilor.

Marea majoritate a 
velor de excursioniști
treprinderi și școli pornesc la 
drum numai după ce și-au al
cătuit, în prealabil, un pro
gram al excursiei care, în ge
neral, cuprinde: traseul, ora
rul parcurgerii respectivului 
itinerar, precum și diferitele 
acțiuni inițiate la cabane sau 
în aer liber.

La Uzinele „Grivița Roșie“ 
ea și la Uzinele de piele și în
călțăminte din Cluj, la Uzina 
„1 Mai“ din Ploiești ca și la 
întreprinderea „Industria Op
tică Romînă" din București s-a 
creat o adevărată și bogată 
tradiție pe linia elaborării co
lective a unor cît mai intere
sante programe pentru acțiu
nile turistice.

în programul unei
O.N.T.-Constanța pe itinerariul Valea
Prahovei a fost inclusă și vizitarea orașului Sibiu. Au
tocarul a ocolit insă Sibiul oprindu-se doar la mar
ginea orașului. (Prinfr-o scrisoare sosită la redacție de 

la tînăra Nuji Vîlsan din Constanța).

excursii organizată de agenția 
Oltului—Valea

Și de aici de... sus pute|i vedea... Sibiul

înaintea fiecărei excursii 
secțiile de turism din între
prinderile respective stabilesc 
traseul pe care îl vor străbate, 
orientîndu-se spre vizitarea 
telor mai pitorești și intere
sante locuri din regiunea în 
care poposesc. Deseori stabili
rea acestor trasee se face în 
colaborare cu mulți dintre cei 
mai pasionați turiști din între
prindere. Odată stabilit tra
seul și fixat orarul de par
curgere a itinerariului, se 
trece la programarea unor ac
țiuni și manifestări menite să 
facă excursia cît mai intere
santă și cît mai plăcută. Ast
fel se prevede fie organizarea 
unor concursuri pentru cele 
mai reușite fotografii de tu
rism, fie 
scurte și 
culturale 
cabană.

Odată elaborat, acest pro
gram este prezentat într-o a- 
dunare a tuturor participanții 
lor la excursie.

Baza programului alcătuit o 
constituie acumularea de către 
participanții la excursie a unor 
noi și utile cunoștințe despre 
frumusețile și bogățiile pa
triei, despre istoricul locurilor 
străbătute. Este lăudabilă, în 
această direcție, inițiativa lua
tă de unele secții de turism 
din întreprinderi și școli de a 
încredința sarcina prezentării, 
pe traseu, a monumentelor na
turii și a monumentelor isto
rice întîlnite în drum cîte unui 
participant la excursie.

Organizînd astfel excursiile, 
asigurîndu-le un bogat și va-

desfășurarea unor 
plăcute programe 

sau a jocurilor de

riat program de desfășurare 
este firesc ca ele să se încheie 
cu o apreciere ca cea făcută 
de tînărul lăcătuș Stoica Mir
cea de la întreprinderea „In
dustria tehnică medicală“ la 
sosirea din excursia făcută la 
Poiana Brașovului. „Am pe
trecut două zile de neuitat. Am 
vizitat monumentele străve- 
chei cetăți a Brașovului, am 
cunoscut frumusețile masivu
lui Postăvar și m-am recreat 
admirabil!“

Din păcate, nu după toate 
excursiile și acțiunile turistice 
organizate de O.N.T. se pot 
face aprecieri similare.

Odată sosiți la cabană, turiștii 
nu mai primesc nici un spri
jin pentru organizarea în mod 
cît mai util și plăcut a timpu
lui petrecut pe munte. Uneori 
se ajunge și la situații para
doxale ca cea întîlnită într-o 
recentă excursie de sfirșit de 
săptămînă organizată de 
O.N.T. Carpați — cînd mai 
mulți turiști care urcaseră în 
platoul 
„Piatra 
tren, la 
cabana 
care ar fi vrut s-o viziteze, 
nu era decît o jumătate de 
oră de drum.

în această direcție un rol 
important revine și organiza
țiilor U.T.M. din școli și între
prinderi care au datoria să 
sprijine alcătuirea acestor 
programe și să ia toate măsu
rile necesare în vederea res
pectării lor.

Bucegi, la cabana 
arsă“, au aflat în... 
întoarcere, că pînă la 
„Vîrful cu Dor“, pe
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Colectiviștii cunosc
noi frumuseți

Drumeția la sfîr- 
șit de săptămînă îi 
atrage tot mai mult și pe colectiviștii sa
telor noastre. Meș
terii ogoarelor au 
început să cunoască 
bucuria drumeției, 
a. călătoriilor din
colo de hotarele sa
telor lor.

Am cunoscut în
tr-o comună, lingă 
Roșiorii de Vede, la 
Belitori, tineri co
lectiviști care au 
hotărît ca în acest 
an să-i... molipseas
că pe toți tovarășii 
lor, tineri și vîrst- 
nici, de pasiunea 
cunoașterii frumu
seților patriei noas
tre. Asociația spor
tivă din comună, 
împreună cu orga
nizația U.T.M. a 
pornit din capul locului la o treabă 
bine organizată. 
Ideea unui cerc tu
ristic s-a născut din 
dorința de a răspîn- 
di mai ales la tineri 
această frumoasă 
preocupare. Și ca 
prima excursie să 
fie și mai intere
santă au organizat 
cu participanții la 
expediție un con
curs foto. Mi-a scă
pat un amănunt: 
printre tinerii co
lectiviști de aici 
sînt mulți posesori 
de aparate fotogra
fice și bineînțeles, 
mari amatori de 
fotografie. Dar ce 
satisfacție mai ma
re poate să-ți ofere

aparatul de foto
grafiat decît imorta
lizarea unor locuri 
deosebit de frumoa
se pe care le vizi
tezi. Și lucrurile au 
mers mai departe. 
Secțiile de turism 
ale celor două aso
ciații sportive din 
comună, și-au con
topit preocupările 
constituind cercuri 
de fotografi ama
tori, de geografi, de 
naturaliști și geo
logi. înaintea fie
cărei excursii un 
profesor de geogra
fie sau de istorie 
face expuneri asu
pra obiectivului 
excursiei. Cercul de 
fotografi amatori, 
de naturaliști, și 
geologi va aduna 
material documen
tar. Cercul turistic 
al colectiviștilor are 
de acuma un plan 
amănunțit de pers
pectivă a viitoare
lor excursii 
va antrena 
mulți tineri 
mună.

Excursie 
nă și drumeție 
împrejurimile locu
rilor natale pentru 
a le cunoaște mai 
bine, pentru a face 
un schimb de ex
periență cu un co
lectiv de muncă 
fruntaș. Cercul tu
ristic al colectiviști
lor din comuna Be- 
litori și-a propus ca 
împreună cu orga
nizația U.T.M. să 
antreneze tinerii la

Mîndra. 
interesant 

al cercului 
cunoaște-

numeroaselor

la care 
cît mai 
din co-

înseam- 
în

o excursie la G.A.C, 
Slobozia 
Vn alt 
obiectiv 
turistic :
rea
locuri de importan
ță istorică din îm
prejurimi.

Cercul de turism 
s-a orientat și către 
cicloturism. In co
mună sînt numeroși 
posesori de bicicle
te. Ei participă la 
interesante itinera- 
rii cicloturistice pe 
o rază de 30—50 
km. Aceasta lăr
gește posibilitățile 
asigurării unei acti
vități și mai bogate 
a cercului turistic.

Și aceste excursii 
cicloturistice pe 
care le va organiza 
cercul vor asigura o 
activitate laborioa
să fotoamatorilor, 
geografilor, natu- 
raliștilor. Cu cele 
mai frumoase foto
grafii va fi organi
zată o 
menită 
tească
clipe petrecute 
excursie, în tovără
șia naturii încîntă- 
toare. De asemenea 
și naturaliștii pot 
să-și prezinte expo
natele lor.

Inițiativa tineri
lor din comuna Be- 
litori poate fi un 
exemplu de organi
zare a unei activi
tăți turistice inte
resante, educative.

expoziție 
să amin- 
frumoasele 

în

S. ION

Sîmbătă ți duminică un număr 
mare de turiști au fost ca de obi
cei la sfirșit de săptămînă pe Va
lea Prahovei.

— Cum v-ați simțit în excursie? 
Iată o întrebare pe care am pus-o 
cîtorva dintre ei. Și iată răspun
surile :

O — De data asta am urcat îm
preună cu alți tovarăși de muncă 
Ia Vîrful cu Dor, înoptînd la Pia
tra Arsă. Ne-am simțit bine. Am 
dormit în corturi, iar a doua zi 
cu forțe proaspete am „făcut" Ba
bele, Omul, Valea Cerbului. Sea
ra, de la Bușteni am luat trenul 
spre București. (ERVIN SCHAL- 
NER, eiectrician-șef la întreprin
derea „Drum Nou").

O — Am participat la un con
curs de orientare turistică în îm
prejurimile cotei 1 500 și sînt 
mulțumit de rezultatele obținute. 
Am concurat împreună cu 40 de 
turiști din raioanele T. Vladimi- 
rescu și 30 Decembrie. Concursul 
a fost bine organizat. (Ing. ION 
DAMIAN, Ministerul Metalurgiei).

„Zgomotul orașului a rămas 
undeva în urmă. Urcăm pe o 
potecă îngustă, printre brazii 
ce răspîndesc un miros puter
nic de rășină- Din cînd în 
cînd grupul nostru de tineri 
se oprește să admire frumu
sețea unică a Retezatului. 
Urcăm sus, tot mai sus. 
De aici, de sus se văd piscu-, 
rile: Peleaga, Retezat, Iorgo- 
vanu. Cîteva clipe de odihnă 
la cabanele Cîmpul lui Neag, 
Buta, Pietrele și apoi din nou 
mai departe“

Excursioniștii pe care-i în
soțește corespondentul nos
tru voluntar Lazăr Demeter 
nu sînt alții decît harnicii 
mineri ai Văii Jiului, munci
tori la întreprinderile din a- 
ceastă localitate. Se află prin
tre ei și tinerii Mihai 
Drăgan, Pavel Adalbert, Vio- 
rel Poienaru, Anton Dabuer, 
toți electricieni la întreprin
derea „Viscoza“ din Lupeni. 
Deseori ei pornesc să străba
tă masivul Retezatului în 
lung și-n lat făcînd astfel cu
noștință cu cîteva din nease
muitele frumuseți ale patriei.

J

Numai în ultimele două 
săptămîni, ne scrie corespon
dentul nostru voluntar, caba
nele din Retezat du găzduit 
peste 1 000 de excursioniști

să-țidin Valea Jiului, 
lăsăm pe acești tineri 
continue itinerariul ți să as
cultăm mai bine ce le poves
tește tovarășul Afanase Tuleș 
elevilor care s-au strîns roată 
în jurul său. Cine e tovarășul 
Afanase Tuleș ? Ne-o spune 
chiar Livia Axinte, elevă la 
Școala medie din Constanța, 
care trimite ziarului prima

scrisoare din activitatea sa de 
corespondent voluntar.

„Portul Constanța. Nu ne 
mai săturam admirînd silue
tele zvelte ale vapoarelor an
corate la chei, macaralele 
uriașe care încarcă sau des
carcă uriașele magazii din 
pîntecele vaselor. Iată și va
sul „Dobrogea“. Pe punte ne 
întîmpină Afanase Tuleș, co
mandantul vasului. Lingă el 
ne simțim și noi marinari. 
Am vrut neapărat să ne po
vestească cîte ceva din curse
le pe care le-a făcut echipajul 
cu acest vas. Am aflat că va
sul are o viteză de 14 mile 
pe oră, a făout curse în Indo
nezia, și Vietnam iar acum 
se pregătește să plece în An
glia. Și comandantul „Dobro- 
gei“ vorbește atît de frumos 
despre echipaj,

despre viața de marinar, incit în fiecare din noi a în
colțit dorința de a străbate 
mările ți oceanele.

A fost o vizită de neuitat. 
Peste cîțiva ani, poate mulți 
dintre noi vor fi mecanici, ti
monieri pe diferite vase sau 
chiar aici pe „Dobrogea“.

Și excursia noastră ar pu
tea continua încă multă vre
me, citind scrisorile corespondenților noștri voluntari Luca Ion din Arad, Octavian Turuc din Gurahonț, Ion Barac din Galați, Elena Sava din Ora- 
vița ți mulți alții. Iar mîine 
vor veni cu siguranță alte 
scrisori în care tinerii îți vor 
aminti de clipele petrecute în 
mijlocul frumuseților patriei 
noastre.

despre vas, GH. NEAGU

eși locuiau prin 
toate cartierele 
lașului, la ora 
șapte nu lipsea 
nici unul. Toți cei 
44 de pionieri ve
niseră, așa cum

se înțeleseseră, la casa pio
nierilor. Era o dimineață mi
nunată. Pionierii controlau să 
vadă dacă și-au luat tot ce 
le trebuie: busola, fanioane, 
plicuri, mingi, plase pentru 
prins insecte, prese pentru 
ierbare, mă rog, toate.

Gălăgia a încetat. S-au în
colonat cu toții. Membrii cer
cului foto au imortalizat cli
pa și, în frunte cu profeso
rul de turism, Stelian Chiriac, 
drumeții au pornit la drum. 
Au lăsat în urmă cvartalul 
noilor blocuri, Fabrica „Țesă
tura", și iată-i în pasajul So- 
cola. Profesorul explică. Aco
lo, în stingă, se văd atelie
rele de reparat material ru
lant... Ceva mai departe, si
lueta zveltă a Fabricii de mo
bilă... Dincolo, in dreapta, 
Combinatul de ulei— Drept în 
față, . cvartalul „T. Vladimi- 
rescu“. Din toate se încheagă 
cartea de vizită a lașului so
cialist.

Și, din nou la drum 1 Obiec
tivul final : dealurile Repe
dea. E acolo, la cîțiva kilo
metri, pădurea, coastele pie
troase. Ce înseamnă Re
pedea pentru Iași ? Exact 
ce înseamnă pentru ora
șul de sub Tîmpa, Poiana 
Brașovului și Postăvaru. Nu
mai că aci lipsește telefericul. 
Nu-i nimic însă. Drumeții tot 
nu l-ar folosi. După o jumă
tate de oră, iată-i la primul 
popas : Tabăra C.F.R. Popas 
este totuși impropriu spus. 
Priviți. Micii fotografi pregă
tesc febril aparatele în vreme 
ce restul drumeților se organi
zează în grupe și, in frunte 
cu Traian Rusu, elev în cla
sa a V-a la Școala medie „Mi- 
hail Sadoveanu" intră în joc. 
Da, ați citit corect. Grupa 
deschide jocul de orientare 
turistică.

După aproape două ore, 
grupele se prezintă la coman
dament. Pe locul I s-a clasat 
grupa a treia. A găsit toate 
plicurile. Pentru iscusința do
vedită, grupei i se acordă o 
diplomă. Tuturor drumeților 
li se prinde în piept insigna 
micului turist.

Masa, 
prînz și ........... ........................ ...
In plan. Mingile însă răstoar
nă planificarea. Sportivii — la 
fotbal, naturaliștii — îmbogă
țesc colecția ierbarelor, insec
tarelor. Cel mai mult au însă 
de „lucru“ fotografii.

După „meci“ și după cele
lalte activități — o vizită la 
cariera Pietrarie. Discuții cu 
muncitorii, explicații, se adună 
cîteva fragmente de roci pen
tru laboratoare.

A fost bogată în învăță
minte și plină de farmec a- 
ceastă zi.

Două ore pentru 
odihnă. Două ore ?

unui

1
Excursioniști cu vasul „Amara" pe acumulare de la Bicaz.
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Din însemnările
conducător de excursie

ecfia 
desfășoară o activitate 
care are ca prim obiectiv propagarea 
turismului în masa largă a tineretului, 
atragerea unui număr și mai mare 
de tineri la practicarea acestui fru
mos sport. în realizarea acestui 

obiectiv, membrii secției de turism dovedesc o 
atentă preocupare mai ales față de etapa pregă
titoare a unei excursii. Ei alcătuiesc cu atenție 
traseul viitoarei călătorii avînd în vedere gradul 
de pregătire al turiștilor. Deci, pentru începători, 
un traseu de mai joasă altitudine, pentru a nu-i 
supune la mari eforturi fizice. Odată stabilit, tra
seul este popularizat prin stafia de radioficare, ga
zetele de perete și prin afișarea unor machete ale 
itinerariului la locurile cele mai vizibile. Această 
acțiune se desfășoară în sfrînsă colaborare cu or
ganizata U.T.M. Apoi, după cîteva zile, în raport 
cu numărul pariicipanților la excursie, înfr-o scurtă 
discu}ie, împreună cu comitetul U.T.M. și condu
cerea secției de turism stabilim programul ce se 
va desfășura în timpul excursiei ca și la punctul 
terminus : cabana. Un exemplu : cu cîtva timp în 
urmă am organizat o excursie la Sinaia.

Excursia a plăcut. La numai cîteva zile tinerii 
au cerut secției de turism să organizeze o nouă 
excursie. Cei care au fost la Sinaia, cum sînt mon- 
tatorul Mircea Bolan, instalatorul Dumitru lorda- 
che, strungarul Dumitru Crivăț, cazangiul Dumitru 
Nicolaescu, tehniciană Elena Teodorescu sau in
ginerul Vasile Mirancea, au povestit tovarășilor

de turism a asociației noastre 
interesantă,

de muncă impresii de călătorie, despre frumu
sețea peisajului întîlnif despre orele de recon
fortară în aerul tare al munților, sau despre fru
moasa seară a carnavalului turistic.

Impresiile lor au convins și pe alți tineri să 
meargă în excursie. Ba mai mult, unii ne-au cerut 
să le încredințăm sarcina de a organiza excursii 
cu tinerii din secția în care lucrează. Un grup 
de tineri ne-a adresat și o critică : explicațiile 
date în timpul excursiei nu le-au înlesnit într-o mă
sură corespunzătoare cunoașterea locurilor vizitate. 
Aveau dreptate și de aceea împreună cu secția 
de turism am inițiat un gen de „avanpremieră“ 
a excursiei. Cu cîteva zile înainte de excursie la 
club prezentăm tinerilor turiști programul viitoa
rei excursii și-apoi facem prezentarea traseului, 
cu ajutorul unor diapozitive, al unor jurnale cine
matografice sau al unor expuneri bine documen
tate privind frumusețea peisajului, ca și însemnă
tatea obiectivelor industriale, a marilor construcții 
pe care ' ..................

Avem 
și mai 
tinerilor 
sulta în 
cultural-sportiv al excursiei.

le vom întllni în drum.
în acest fel posibilitatea de a populariza 
eficient excursia, de a cunoaște părerile 
despre itinerariul propus și de a-i con- 
ceea ce privește întocmirea programului

GRIGORE DUDU 
conducător de excursie, 

președintele Comisiei de 
turism a raionului Grivița 

Roșie din București



VIAȚA DE ORGANIZAȚIA

MUJU GOSPODĂRIEI
W SPORI Șl UI MULT

■
 entru anul în curs, ; G.A.S. Mintia din i raionul Ilia, are sarcina, printre altele, să producă și să livreze statului cantitatea de 59 tone de came de pasăre, 1 260 000 de ouă, 3 360 hl lapte de vacă, 80 hi lapte de oaie, 1680 de purcei, 400 kg lînă fină și semifină, să eclozioneze 150 000 de pui de găină pentru gospodăriile colective și de stat. La sfîrșitui primei jumătăți de an, aceste cifre de plan au fost realizate într-un procent de 50 la sută sau chiar mai mare.în jurul îndeplinirii acestor sarcini deosebit de importante au discutat cu aprindere utemiștii și tinerii din G.A.S. cu prilejul unei adunări generale U.T.M. care a avut loc de curînd.Adunarea generală a început prin cuvîntul inginerului Dia- conescu Gheorghe, directorul G-A.S. Acesta a înfățișat tinerilor sarcinile mari care stau în fața unității lor, a vorbit despre contribuția pe care o pot adujce tinerii care lucrează în gospodăria de stat la dezvoltarea și întărirea G.A.S. Au luat apoi cuvîntul 15 tineri.în gospodărie, aproape toți tinerii lucrează în sectorul avicol. De aceea a fost și firesc ca dezbaterile cele mai aprinse să se poarte în jurul contribuției pe care și-o aduc tinerii la creșterea producției în acest sector.— Contribuția noastră, a tinerilor, poate fi mai mare în viitor. Principalele obiective sînt depășirea cantității de ouă obținute zilnic pe fiecare lot de găini, reducerea mortalității și realizarea de cîtmai mari economii la prețul de cost al produselor sectorului nostru.Tovarășa Husaru Victoria și alți vorbitori au propus ca P.U.C. să întreprindă periodic raiduri în legătură cu întreținerea condițiilor de igienă în halele păsărilor și puilor, să urmărească cum se respectă programul de hrănire a găini- . lor etc. S-a propus de asemenea să se generalizeze metoda experimentată cu succes de unele crescătoare, privind hrănirea păsărilor din două în două ore față de intervalul de trei ore practicat în prezent. Utemiștii s-au angajat în adunare ca prin muncă patriotică să ajute la introducerea prin canalizare a apei potabile în halele și umbrarele păsărilor pentru a asigura acestora în permanență apă proaspătă.Cunoscînd bine posibilitățile sectorului avicol al gospodăriei, tinerii s-au angajat ca, aplicînd regulile științifice de îngrijire și creștere a păsărilor, să depășească planul anual la producția de ouă cu 150 000

de bucăți; să reducă mortalitatea în rîndul puilor și păsărilor de la 11,1 la sută la 6 la sută; să ridice procentul de ecloziune în sectorul incubatoare de la 73 la sută la 80 la sută, ceea ce va aduce G.A.S. un plus de 1758 de pui.Pentru ca aceste angajamente să fie îndeplinite este nevoie, firește, de o serioasă îmbogățire a bagajului de cunoștințe de specialitate a tinerilor. Iată de ce adunarea s-a orientat bine cînd a stabilit ca medicul veterinar
Dezbaterea în adunarea 
generală U.T.M. din G.A.S. 
Mintia, raionul Ilia, a 
sarcinilor reieșite din 

hotărirîle Plenarei C.C. 
al P.M.R. și documentele 
sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale

Omotă Emil — secretarul organizației U.T.M. — și ing. zootehnic Omotă Elena, să prezinte periodic în fața tinerilor din sectorul avicol expuneri privind îngrijirea, furajarea și combaterea bolilor în rîndul păsărilor. Comitetul U.T.M. a fost însărcinat să urmărească ca fiecare tînăr crescător de păsări să studieze broșurile de specialitate pe care le are la dispoziție, iar la toamnă, cînd se vor deschide cursurile agrozootehnice, ele să fie urmate de toți tinerii din acest sector.în gospodărie lucrează și tineri mecanizatori. Cuvîntul lor în adunare a fost la fel de chibzuit, angajamentele lor la fel de concrete ca și cele ale avicultorilor.Utemistul Pîrvu Ioan, mecanizator, s-a angajat ca în campania de seceriș să-și întrețină astfel mașinile încît să evite complet staționările pentru reparații accidentale, pentru a putea astfel să recolteze în fiecare zi cu o jumătate de hectar mai mult decît prevede planul. După el, toți mecanizatorii și-au luat același angajament. Ei au făcut pro

puneri concrete pentru ca schimburile pe mașini să fie astfel organizate încît să se recolteze fără întrerupere pînă la încheierea campaniei. Aceasta — s-a spus în adunare — va da posibilitatea să se reducă cu o zi durata campaniei de seceriș-treieriș.Cu aceeași chibzuință și la fel de concret au fost dezbătute și problemele muncii de întărire a vieții de organizație, de creștere a rîndurilor U.T.M.— Alături de noi lucrează un număr de 10 neutemiști, spunea în cuvîntul său utemi- sta Popa Viorica. Sînt disciplinați și muncesc cu dragoste și hărnicie. Va trebui să ne ocupăm mai îndeaproape de ei pentru a-i pregăti să devină membri ai organizației noastre.Pe loc, în adunarea generală s-a hotărât nominal care utemist să se ocupe și de care tînăr, s-a stabilit ca ei să studieze împreună Statutul U.T.M., să participe împreună la acțiunile întreprinse de organizație, pentru ca într-un timp scurt cei mai buni dintre tinerii care nu sînt încă utemiști să poată fi primiți în rîndurile U.T.M.La propunerile utemiștilor Albu Ionel, Țigănuș Ana, Drăgan Vasilica și ale altora s-a stabilit ca la prima adunare generală U.T.M. ce va avea loc să fie invitat tov. I Foro Iosif, organizator de partid în G.A.S., să vorbească tinerilor din gospodărie despre partidul nostru, despre politica sa ; la o altă adunare generală să fie invitat secretarul organizației de partid din localitate, care să vorbească tinerilor despre trăsăturile înaintate ale comunistului etc.Toate aceste hotărîri și altele dovedesc seriozitatea cu care tinerii au participat la a- dunare, hotărîrea lor de a aduce o contribuție din ce în ce mai mare la munca de îndeplinire a sarcinilor care stau în fața G-A.S.
LAL ROMULUS

InformațieDelegația Uniunii societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din Uniunea. Sovietică, condusă de prof. dr. G. Miterev, președintele acestei organizații, ne-a părăsit țara după o vizită făcută la invitația Crucii Roșii a R. P. Romîne.
(Urmare din pag. I)întreprinderi, la Facultatea de mecanică se studiază acum electronică, automatică, capitole moderne de fizică. Pe a- ceeași linie se înscriu îmbunătățirile aduse programelor, analitice, precum și punerea de acord a planului de învă- țămînt al facultății cu cerințele economiei naționale. Astfel, secția de mașini termice și motoare Diesel va începe să pregătească ingineri specialiști în construcția de motoare Diesel-electrice. A- cești specialiști vor fi repartizați Uzinelor „Electropu- tere“ din Craiova.Nu mai puțin importantă este și Facultatea de metalurgie. In industria siderurgică vor fi automatizate procesele termice și o serie de alte o- perațiuni principale la toate furnalele, cuptoarele Martin și laminoarele noi ce se vor construi în anii următori.La Galați, între Cătușa și Mălina, pe locul unde anul trecut mai unduiau spicele de grîu, a început acum construcția unui uriaș combinat siderurgic care va produce de 14 ori mai mult oțel decît întreaga producție a Romîniei burghezo-moșierești în 1938 și de peste două ori mai mult decît producția totală actuală a țării.Toate acestea au impus dezvoltarea corespunzătoare a învățămîntului tehnic superior în această ramură precum și introducerea unor noi specializări. Astfel, în anul universitar 1962—1963, Facultatea de metalurgie va funcționa cu patru secții, (amintim că anul trecut a funcționat numai cu 2 secții) : furnale și oțelării; turnătorie de fontă, oțel și metale neferoase; prelucrări plastice și tratamente termice ; metalurgia neferoasă.O altă ramură care se dez-

t
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Colocviu international 
de civilizații balcanice

Luni dimineața 
Sinaia Colocviul 
civilizații balcanice, care se desfă
șoară sub auspiciile Comisiei Na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. și a Academiei R.P. 
Romîne.

Participă academicieni, profe
sori, lingviști, și alți oameni de 
știință și cultură din Albania, An
glia, Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, Grecia, Iran, Ita. 
lia. Iugoslavia, Liban, Polonia, Ro- 
mînia, Turcia, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

La festivitatea de deschidere au 
participat Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
academicieni, profesori și alți oa
meni de știință și cultură romîni.

Lucrările colocviului au fost 
deschise de acad. Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. Ro- 
mine, președinte al Comisiei Na
ționale pentru U.N.E.S.C.O.

Acad. Tudor Vianu, secretar ge
neral al Comisiei Naționale a R.P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., a ex
pus obiectivele și programul Co
locviului care Cuprinde două mari 
teme : „Unitatea și diversitatea

s-a deschis la 
internațional de

civilizațiilor balcanice" și „Contri
buția lumii balcanice la legăturile 
dintre Orient și Occident”.

Reprezentantul directorului ge
neral U.N.E.S.C.O., dl. N. Bamma- 
te, a adus mulțumiri autorităților 
romîne din partea Consiliului Exe
cutiv al U.N.E.S.C.O. și a directo
rului său general pentru buna or
ganizare a Colocviului.

In continuare acad. George 
Oprescu a prezentat comunicarea 
„Arta romînească în contextul 
artei balcanice", iar S. Radojcic 
(Iugoslavia), comunicarea „Rela
țiile artistice romîno-sîrbe în lu
mina recentelor descoperiri".

In ședința de după-amiază au 
prezentat comunicări, A. Daskala- 
kis (Grecia) „Elemente comune 
ale mișcărilor de eliberare ale po
poarelor balcanice” ; N. Todorov 
(Bulgaria) „Structura etnică a ora
șelor medievale balcanice" ; Faik 
Reșit Unat (Turcia) „Importanța 
arhivelor imperiului otoman din 
punct de vedere al studiilor bal
canice".

Comunicările au fost urmate de 
discuții.

Lucrările Colocviului continuă.

Două prietene, două fruntașe : 
Elena Săvulescu și Anna Ko- 
vacs controloare de calitate la 
Uzina „Rulmentul“ din Brașov. 
Produsele pe care le aplică ele 
marca fabricii sînt numai de bună 1 

calitate. ,
Foto: N. STELORIAN i

Cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a Argentineiînsărcinatul cu afaceri ad- înterim al Argentinei la București, Enrique J. B. Chaillon, a oferit luni seara o recepție cu ocazia sărbătorii naționale a Argentinei — Zi<ua independenței.Au participat tovarășii Gogu Rădulescu, ministrul comerțului exterior, Eduard Mezin- cescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.

Admirație față de marile
realizări ale poporului romîn

Declarațiile unor parțicipanți la lucrările 
Reuniunii Generale a C.E.I.

Todor anihilează în ultimă instanță un nou atac al formației Steaua 
Foto: V. RANGA

Steaua a ciștigat 
„Cupa R.P.R, «

Cu tot timpul deosebit de căl
duros, “ ‘ ‘
fotbal 
ceastă 
Rapid 
că în
August“ un mare număr de 
tatori. Fotbaliștii militari au 
fășurat de data aceasta un 
de bună calitate, 
eficace, cucerind 
scor concludent; 
timp ce echipa 
comportat slab,

finala „Cupei R.P.R.“ la 
în care s-au Intîlnit la a- 
edi|ie echipele bucureștene 
și Steaua, a atras dumini- 
tribunele stadionului ..13 

spec- 
des- 

joc
rapid, viguros și 
victoria la

5-1 (2-1), 
feroviară

sub așteptări.

un
In

i-a

s
• Meciul de atletism dintre e- 

chipele masculine ale R. P. Romî
ne și Greciei, disputat timp de 
două zile la Salonic, s-a terminat 
cu rezultatul de 122—90 puncte în 
favoarea sportivilor romîni. In 
ziua a doua a concursului, Eugen 
Ducu a clștigat proba de săritură 
în înălțime cu 2,05 m. Valeriu 
Jurcă a mai obținui două noi vic
torii. El a parcurs 400 m garduri 
In 53"3/10 și 200 m plat în 21"5/10 
(Ia 0,2 secunde de recordul tării). 
'Alte rezultate înregistrate in ulti
ma zi: 800 m Zoltan Vamoș 
(R.P.R.) 153-3/10; 5 000 m. A. Ba- 
rabas (R.P.R.) 14'15"lll0; triplu 
salt Ion Sorin (R.P.R.) 15,54 m,

Campionatul mondial feminin 
de handbal în 7SELECȚIONATA R.P. ROMÎNE ÎN FRUNTEA GRUPEI C.Cu meciurile disputate luni s-au încheiat preliminariile campionatului mondial feminin de handbal în 7. La București, selecționata R. P. R.o- mîne a făcut joc egal cu reprezentativa Iugoslaviei, cîști- gînd astfel grupa C. Un alt meci cu miză importantă s-a disputat la Ploiești unde echipa R. S. Cehoslovace în mare formă și-a adjudecat, de asemenea, primul loc. în sfîrșit, la Sibiu, Danemarca a con-

disc Isakanikas (Grecia) 52,17 m; 
ciocan Politis (Grecia) 58,33 m.

O Astă-seară de la ora 20,30, pe 
stadionul Republicii, echipa selec
ționată de fotbal a armatei sirie
ne își începe turneul în /ara noa
stră jucînd cu echipa Steaua, cîș- 
tigătoarea „Cupei R.P.R.". Oaspe
ții au sosit sîmbătă în Capitală 
deplasind cea mai bună forma/ie 
în frunte cu valoroșii 
Mousa, Hinien, Hamdo și alții.
• Tradiționalul concurs interna

țional de canotaj „Regata Snagov” 
desfășurat duminică a prilejuit 
vîslașilor noștri să obțină un suc
ces remarcabil. Ei au cîștigat 5 
probe din cele 6 înscrise în pro
gram.

jucători

(Agerpres)

Institutul politehnic - Bucureștivoltă necontenit este energetica. Directivele Congresului al III-Iea al P.MR. pentru dezvoltarea economiei naționale pe anii 1960—1965, arată că în această perioadă producția de energie electrică va crește într-un ritm mai rapid decît ansamblul industriei, astfel încît să satisfacă necesitățile tuturor ramurilor economiei și să asigure introducerea și dezvoltarea tehnicii noi prin electrificarea proceselor de producție.In anii următori tot mai multe hidrooentrale vor fi puse în funcțiune și vor furniza milioane de kilowați. In hale uriașe se vor învîrti rotoarele turbinelor și, prin conducte, curentul va ajunge pînă în cele mai îndepărtate cătune. La centralele hidrotehnice se vor introduce automatizări și comenzi de la distanță. Pentru ca toate acestea să se înfăptuiască este nevoie de cadre de specialiști cu înaltă calificare. Acești specialiști sînt pregătiți în secțiile de hidroenergetică și automatică ale Fecultății de energetică.Dar acestea sînt numai cîte- va din cele 30 de secții ale celor 9 facultăți din Institutul politehnic care pregătesc ingineri pentru economia noastră socialistă, specialiști capabili să aplice și să dezvolte tehnica nouă. Institutul nostru pregătește specialiști în tehnologia construcțiilor de mașini, în transporturi, chimie industrială, electrotehnică, electronică și alte numeroase ramuri ale industriei.Viitorii ingineri audiază cursuri care, prin conținutul și nivelul lor, corespund cerințelor învățămîntului actual și nevoilor științei și economiei țării. Ei dispun de numeroase cursuri și tratate ti

părite. In biblioteci, studenții găsesc cărți și cursuri de uz general într-un număr suficient de exemplare, precum și numeroase lucrări pentru cercetare. Cele 9 facultăți dispun de laboratoare noi, moderne, înzestrate cu aparataj de cea mai bună calitate. Dintre acestea amintim laboratorul de automatică, amenajat de institut; laboratorul de televiziune unde, în prezent, sub conducerea tovarășului profesor Spătaru Alexandru, se experimentează introducerea televiziunii în culori la noi în țară; laboratorul de telegrafie-tele- fonie, unde studenții au posibilitatea să mînuiască cele mai diverse tipuri de centrale telefonice automate. Unul din cele mai bine înzestrata laboratoare din institut este cel de rezistența materialelor. In acest laborator, profesorii de specialitate și studenții e- xecută lucrări foarte interesante potrivit unor teme cerute de marile întreprinderi industriale. Lucrări la fel de interesante se execută și în laboratorul de fizică, condus de tovarășul profesor Ion A- gîrbiceanu. Acest laborator este înzestrat cu un microscop electronic care le înlesnește studenților studiul structurii cristaline a metalelor și aliajelor.în toate aceste laboratoare se realizează lucrări curente ce se execută în cele mai moderne întreprinderi și în cele mai diverse sectoare ale industriei. în laboratorul de centralizări și semnalizări feroviare, de pildă, se studiază sistemul acționării automate a barierelor de cale ferată sau al circuitelor electrice de cale, sisteme ce se vor aplica

odată cu electrificarea transporturilor feroviare.Dotarea laboratoarelor institutului se face după un plan de perspectivă de utilare și reutilare a laboratoarelor. Numai în anul universitar 1961— 1962 au fost cumpărate aparate și instalații în valoare de peste 5 milioane lei.Dar o pregătire temeinică a Viitorilor specialiști nu se poate realiza decît în condițiile unei strînse legături dintre studiu și practică. Experiența anilor trecuți ne-a do

vedit că în înfăptuirea deplină a legăturii dintre studiu și practică, producția oferă posibilitățile cele mai mari. Practica în producție constituie un important pas înainte pe calea unei mai bune cunoașteri de către studenți a viitoarelor locuri de muncă și a viitoarelor lor profesiuni. Tocmai de aceea ținem ca repartizarea studenților în practică să fie făcută în acele întreprinderi care corespund cel mai bine profilului facultăților și secțiilor din institutul nostru.

firmat pronosticurile înltrecînd echipa Japoniei.Pînă în prezent trei echipe au ieșit din cursa pentru titlu: Germania, Japonia și R. P. Polonă. Celelalte 6 formații : R. S. Cehoslovacă, R. P. Română, Danemarca, U.R.S.S., Iugoslavia șl B. P. Ungară continuă întrecerea în cadrul celor două grupe semifinale.Iată rezultatele partidelor disputate aseară : R. S. Cehoslovacă - U.R.S.S. 16-5 (6-1); Danemarca — Japonia 12-7 (7-4); R. P. Romînă — R.P.F. Iugoslavia 3-3 (2-1).

In timpul lucrărilor celei de-a 
XXVII-a Reuniunii Generale a Co
misiei Electrotehnice Internaționale 
(C.E.I.), care s-au desfășurat în 
Capitală între 25 iunie—7 iulie, și 
cu prilejul vizitelor făcute în fără 
mai mulfi participanți au împărtă
șit impresiile lor unor redactori ai 
Agenției Romîne de Presă.

Profesorul G. de Zoeten, pre- 
■I ședințele Comisiei Electrotehnice 

Internaționale a declarat Intre 
altele :

Rezultatele reuniunii noastre de 
la București sînt foarte satisfăcă
toare. Au fost elaborate numeroa
se recomandări internaționale și 
este evident că acestea au o mare 

.importanță pentru comerțul mon- 
^dia| cu produse electrotehnice.

Sîntem impresionați de buna 
> organizare a acestei reuniuni 
pregătită de Comitetul Electro
tehnic romîn.

Prin grija acestuia au fost or
ganizate o serie de manifestări, 
între care ași vrea să amintesc 
excursia pe care toți parficipan- 
ții au făcut-o la Mamaia. Aceasta 
ne-a dat posibilitatea să cunoaș
tem o adevărată „Coastă de Azur" 
a Mării

După 
Romînia 
iele s-a 

: pe care 
șoară pentru industrializarea țării. 
Am admirat frumusețea Capitalei 
dv, oraș care are intr-adevăr o 
înfățișare minunată, în care se ri
dică numeroase clădiri cu adevă
rat impunătoare.

Tuturor delegaților li s-a oferit 
posibilitatea de a desfășura o 
muncă rodnică, de a lua cunoștin
ță de realizările poporului romîn 
în domeniul electrotehnicii, pre
cum și în alte ramuri ale econo
miei naționale — a declarat prof. 
L. G. Mamikoniant, inginer-șef la 
Institutul unional de cercetări pen
tru energie electrică din Moscova. 
La Reuniune a domnit o atmosfe
ră de prietenie, colaborare, între 
diferite țări și ceea ce este foarte 
important, reprezentanții multor 
țări au văzut cu proprii lor ochi 
marile realizări aie poporului ro
mîn care construiește socialismul.

Țin să subliniez în mod deose
bit că specialiștii romîni au parti
cipat activ la discutarea proble
melor tehnice. Atit lucrările reu
niunii cit și întreprinderile vizitate, 
demonstrează că în R. P. Romînă 
au fost obținute mari realizări 
atîf în domeniul științei, cît și în 
domeniul tehnicii, legate de dez
voltarea energiei. Am remarcat, 
de asemenea, rolul important pe 
care îl are tineretul în muncă și 
în dezvoltarea energeticii în Re
publica Populară Romînă. Un bun 
exemplu îl oferă aceeași uzină „E- 
lectroputere" care poate fi numi
tă foarte bine o uzină a tineretu
lui. Urez mari succese oamenilor 
de știință, inginerilor, tehnicienilor 
și întregului popor romîn in dez
voltarea energeticii și a întregii 
economii naționale.

Comisarul general al guvernu
lui francez pentru standardizare, 
P. Salmon, a spus printre altele: 
Romînia este o țară în plină dez
voltare. Ești plăcut surprins cînd 
vezi unele realizări ca uzinele „E- 
lectroputere". Romînia se află

Negre.
ce a arătat că a vizitai 
pentru prima oară, oaspe- 
referit la roadele muncii 
poporul romîn o desfă-

un drum excelent și pe măsură ca 
va trece timpul ea va progresa 
tot mai repede pe acest drum. 
Putem dezvolta mult schimburila 
intra țările noastre.

Am cules impresii excelente dig 
Romînia. — a declarat ing. Ro- 
bert Sinave, directorul Atelierelor, 
de construcții electrice din Char- 
leroi-Be/gia. Țara dv. realizează 
un progres rapid și are posibili
tăți să se dezvolte impetuos. In
stalațiile din rafinăriile pe care am 
avut prilejul să le vizitez, pot fi 
comparate cu cele mai moderna 
instalații de acest fel din diverse 
țări ale lumii. Din punct de ve
dere a| sistemului de automatizare 
pe care-l întrebuințați la rafinăria 
de la Brazi, el este intrucîtva di
ferit de al nostru, dar aoeasta 
nu-| împiedică să fie dintre cele 
mai bune.

Am văzut motoarele, transfor
matoarele, echipamentul Diesel și 
diverse aparataje pe care le pro
duce uzina ,rElecfroputere”. Gă
sesc că locomotivele Diesel și 
motoarele executata aici sînt foar
te bune.

Țara dv. se dezvoltă înfr-un 
ritm rapid. M-a impresionat mult 
interesul pe care îl manifestă oa
menii în Romînia pentru dezvol
tarea culturii.

Ing. John Harvey, inginer-șef 
la Comisia de stat pentru electri
citate a statului Victoria (Austra
lia) a declarat: Am vizitat Ma
maia, care are o plajă foarte fru
moasă, și unde m-a impresionat 
mult numărul mare de hoteluri 
construite de-a lungul plajei.

Sînt impresionat de București, 
care are bulevarde și străzi largi, 
frumos aliniate, pomi, flori și, în 
general, multă verdeață. Acestea 
dau orașului un aspect foarte plă
cut. In privința construcțiilor 
constat că înfr-un timp scurt s-au 
făcut multe. Noile blocuri sînt fru
moase și au o arhitectură moder
nă. Mi-a plăcut, de asemenea, 
muzica dv. Sala de concerte a 
Radioteleviziunii este deosebit de 
frumoasă.

Sînt recunoscător pentru vizitele 
pe care am avut prilejul să le fac 
în țara dv, a declarat ing. H. 
Geldof, director adjunct al Insti
tutului de cercetări pentru cauciuc 
din Delft (Olanda). Nu voi uita 
niciodată frumoasa excursie pe 
care am făcut-o la Mamaia. Tot 
programul mi-a plăcut. Personal 
mi-am dat seama că poporul dv. 
este deosebit de ospitalier. Sper 
să am posibilitatea să revin cît 
mai curînd în Romînia.

Mi-a făcut multă plăcere șede
rea la București cu prilejul Reu
niunii Generale a C.E.I. — a de
clarat ing. W. Heumann (S.U.A.), 
Apreciem efortul Comitetului E- 
lectrotehnic Romîn, care a asigu
rat succesul acestei Reuniuni. 
Vreau să spun, de asemenea, că 
apreciez spiritul de prietenie al 
romînilor cu care am avut prile
jul să vin în contact în cursul 
lucrărilor și al vizitelor.

Laudă tinereții
(Urmare din pag. I)sori și tu... Să vii pe la mine diseară. Aș vrea să-I vezi pe Viorel al nostru. Tu știi ce deștept e ? Are 20 de luni. Cînd aude muzică — mi-am luat un radio cu picup a-ntîia —• zice: „Tată, lăutarii“. Să vii neapărat. Avem de vorbitAșa discută Nelu cu oamenii. Așa știe Nelu să „facă morală“ — omenește și deschis. Popescu I. Petre, care are

în prezent 4 677 de studenți ai Institutului politehnic fac practică în 83 de întreprinderi situate în 37 de centre industriale....Și astfel, drumul pe ca- re-1 parcurg studenții, trecînd prin sălile de cursuri, prin laboratoarele moderne și prin întreprinderile în care-și fac practica în producție, reprezintă un proces unic care dă conținut cunoștințelor căpătate la cursuri. Tocmai în a- cest proces de îmbinare a cunoștințelor teoretice cu cele practice se formează viitorii specialiști, ingineri pregătiți la un înalt nivel, corespunzător cerințelor economiei noastre socialiste.
--------------------------- PROFIL ------------------------------

INGINERI IN 30 DE SPECIALITĂȚI, CUPRINSE IN 9 FACULTĂȚI1. Facultatea de chimie industrială, cu specialitățile :— Tehnologia substanțelor anorganice.— Chimia și tehnologia materialelor do construcții și ceramică.— Tehnologia substanțelor organice.— Tehnologia compușilor macromolecularL Tehnologia poligrafică.— Chimizarea combustibililor.2. Facultatea de electrotehnică, cu speciali* tatea :— Mașini și aparate electrice.3. Facultatea de energetică, cu specialitățile :— Electromagnetică.— Termoenergetică.— Hidroenergetică.— Automatică.4. Facultatea de mecanică, cu specialitățile :— Mașini termice și motoare Diesel.*— Construcții de aviație.— Aparate și utilaje pentru industria chimică.5. Facultatea de mecanică agricolă, cu specialitatea :— Mecanică agricolă.6. Facultatea de tenologia construcțiilor de mașini cu specialitățile:

—• Mașini unelte și scule.— Tehnologia construcției de mașini.— Mecanică fină.7. Facultatea de metalurgie, cu specialitățile:— Furnale și oțelării.— Turnătorie de fontă, oțel și metale neferoase.— Prelucrări plastice și tratamente termice.— Metalurgia neferoasă.8. Facultatea de electronică șl telecomunicații, cu specialitățile :— Electronică industrială.—• Radiotehnică.— Comunicații telegrafo-telefonlce.— Centralizări și semnalizări feroviare.— Ingineri fizicieni.
9. Facultatea de transporturi, cu specialitățile:— Exploatarea materialului rulant.— Organizarea transporturilor feroviare.— Organizarea și exploatarea transporturilor rutiere.Pregătirea viitorului inginer se face în decursul a 5 ani de studii.Toate informațiile în legătură cu condițiile 
de admitere se pot obține la secretariatul 
Institutului politehnic București Calea Gri- 
viței nr. 132 — Raion „30 Decembrie“.

cu 5 ani mai mult ca el, ascultă și-i cere sfatul unuia de-o seamă cu el. tînărul acesta blond, parcă se pierde în rîndul celor opt tovarăși de-ai lui. Uneori nu-i auzi glasul de loc. Lucrează, în liniște, iar băieții știu ce au de făcut. Deseori însă Gu- rău privește cu mult interes spre acea parte a sălii unde muncesc montorii de pompe de benzină. E acolo o echipă strașnică. Și mai e o băsmă- luță roșie. Cînd băsmăluța se întoarce o clipă spre el, Gu- rău surîde. Soția (și ea e șefă de echipă) îi răspunde la su- rîs.Toate evenimentele din viața echipei lui Gurău s-ar putea consemna într-un adevărat jurnal de bord, în care am putea citi:«Azi, cabinetul tehnic a a- probat inovația lui Gurău : dispozitivul de tragerea tijei de la amortizor, care ne ajută să reducem timpul de execuție a pieselor.
o Azi s-a însurat Bică. Am fost la sfat. I-am felicitat și le-am oferit tinerilor cîteva cadouri din partea echipei : un fier de călcat, tacîmuri, o mașină de tocat și două servicii de vin și de țuică.® Procentul de rebuturi pe lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie și mai: zero !.• Azi am văzut cu toții un film despre brigada lui Alexandru Chiru, mîndria uzinei noastre. A fost frumos. Au apărut pe ecran și unii dintre noi. Nea Chiru era tare emoționat.Aceasta e biografia lui Nelu Gurău. Cum zice și el — „simplă ca bună ziua“.

Casa de Economii 
și consemnațiuni 

a R. P. R.face cunoscut că la tragerea la sorți dc bază lunară a obligațiunilor C.E.C. din 31 iulie a.c. se vor a. corda 1992 cîștiguri de 75 000 Iei, 50 090 lei. 25 000 lei, 10 060 lei, 5 000 lei, 2 000 lei și de 800 lei, în valoare totală de 2 000 000 lei.Pentru această tragere se pot procura obligațiuni C.E.C. Ia valoarea lor nominală, fără diferență de preț, pînă la 10 iulie, inclusiv.
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în Palatul Congreselor din Kremlin s-a deschis 

corni mondial pentru dezarmare 
GENERALA Șl PACE

DE PESTE 
HOTAR
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MOSCOVA 8 (Agerpres). —• La 9 iulie, în Palatul Congreselor din Kremlin s-a deschis Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace.Peste 2000 de delegați, observatori și invitați din peste 100 de țări s-au adunat în a- ceastă uriașă sală. Sînt reprezentanți ai tuturor continentelor, oameni de toate rasele.Alături de cunoscuți oameni de stat se află scriitori, oameni de știință, artiști, preoți. La congres au sosit 120 de reprezentanți ai organizațiilor de tineret din 35 de țări — socialiști, membri ai organizațiilor universitare, țărani.Adunarea a fost convocată pe baze care permit ca la ea să participe toate organizațiile și persoanele ce se pronunță pentru pace și care pînă acum au considerat colaborarea ca fiind dificilă sau imposibilă.în spatele mesei prezidiului se află un panou enorm care reproduce noul desen al lui Pablo Picasso : un porumbel al păcii deasupra unei grămezi de arme sfărîmate. In diferite limbi este scris: „Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace“.Congresul a fost deschis de cunoscuta fruntașă a vieții publice din Chile, Olga Pob- lete, laureată a Premiului internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare“.Am sosit aici pentru a exprima speranțele tuturor oamenilor din lume, a spus ea. în ultimele cîteva săptămîni s-au depus mari eforturi pentru a trimite la congres cele mai reprezentative delegații, a subliniat ea.Olga Poblete a declarat că scopul discuțiilor care vor avea loc la congres este de a găsi un mijloc cu ajutorul căruia voința popoarelor să poată fi transformată în fapte concrete.Vorbitoarea a prezentat congresului propunerile cu privire la prezidiu și la secreta-
Raportul

de John„Lucrul cel mai important este să se înfăptuiască dezarmarea", a arătat prof. John Bernal.John Bernal a subliniat că Congresul de la Moscova dă posibilitate să se analizeze — în cadrai unei discuții sincere — toate aspectele dezarmării : militare, politice, economice și de altă natură.Vorbitorul a spus că tratativele de la Geneva cu privire la dezarmare se află într-o fază critică. Participanții la congres s-au întrunit pentru a „mobiliza eforturile oamenilor care ar putea exercita presiuni asupra guvernelor în scopul desfășurării cu succes a tratativelor de dezarmare".Prof. Bernal a subliniat importanța unui acord cu privire la nefolosirea spațiului cosmic în scopuri militare.Vorbitorul a relevat că deși tratativele cu privire la încetarea experiențelor nucleare se duc de trei ani, cercurile militariste găsesc pretexte pentru a continua aceste experiențe. Acum experiențele nucleare sînt efectuate de S.U.A. în legătură cu aceasta Bernal a arătat că și Uniunea Sovietică poate reîncepe asemenea experiențe. Atunci, a spus el, „vor fi puține speranțe în încetarea experiențelor“.Numai dezarmarea totală, a subliniat John Bernal, poate salva omenirea de nenorocirile cursei înarmărilor. El a vorbit despre dificultățile
Din cuvîntul

Discuția la congres a început prin cuvîntul rostit de Rameșvari Nehru, care reprezintă delegația Indiei, una dintre cele mai numeroase delegații la acest forum (pestă 140 de persoane). Membrii delegației noastre nu sînt reprezentanți ai vreunui partid a spus R. Nehru, însă pe noi ne unesc, năzuințele spre pace ale popoarelor Indiei. Noi sîn- tem convinși, a declarat vorbitoarea, că problemele dezarmării vor constitui la congres problema nr. 1, pentru că aceste probleme au o însemnătate uriașă absolut pentru toți oamenii de pe globul pămîntesc.„Cheia rezolvării problemei dezarmării, este adevărata colaborare internațională care se întemeiază pe coexistență pașnică", a declarat R. Nehru.Relevînd că milioane de oameni mai suferă de foame și sînt subalimentați, R. Nehru a subliniat că în prezent nu se acordă suficientă atenție țărilor slab dezvoltate și în același timp fonduri importante se cheltuiesc pentru scopuri de război.Subliniind necesitatea de a se pune capăt experiențelor nucleare, R. Nehru a subliniat că după părerea delegației indiene, experimentarea armei nucleare în Cosmos poate aduce uriașe prejudicii 

nat, adoptate în unanimitate de Comitetul de pregătire al congresului. Ea a arătat cu acest prilej că Comitetul internațional de pregătire a căutat ca în prezidiu să fie reprezentate toate țările și organizațiile care luptă pentru pace.Printre membrii prezidiului se află fruntași ai vieții publice, binecunoscuți în întreaga lume — John Bernal, președintele executiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, Renato Bitossi, președintele Federației Sindicale Mondiale, Isabelle Blume (Belgia), James Endlcott (Canada), poetul cuban Nicolas Guillen, Ostap Dluskl (Polonia), D’Astier de Ia Vigerie, Eugenie Cotton, Pierre Cot din Franța, Kaoru Yasui (Japonia), Antoine Tabet (Liban), Rameșvari Nehru (India), Mao Dun (R. P. Chineză) d-na Subandrio (Indonezia), Anna Seghers (R. D. Germană), Carlo Levi (Italia), Gor- don Schăffer (Anglia), Wllliam Morrow (Australia), C. B. Goodlet (S.U.A.), scriitorii so. vietici Ilya Ehrenburg, Ale- xandr Korneiciuk, Nikolai Tihonov, acad. Mstislav Kel- dîș.Din partea R. P. Romîne, a fost ales în prezidiu acad. Mihail Ralea, conducătorul delegației; scriitorul Ion Pas, membru al delegației, președintele Consiliului de Administrație al Organizației Internaționale de Radio și Televiziune a fost, de asemenea, ales în prezidiu.A fost aprobat, de asemenea, în unanimitate Secretariatul congresului. Președinte al primei ședințe a fost aleasă Eugenie Cotton a cărei viață, după cum a arătat Poblete, „este strîns legată de lupta activă și consecventă pentru pacea și securitatea popoarelor".Apoi a prezentat un raport prof. John Bemal, președintele executiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii,
prezentat

Bernalrezolvării problemei dezarmării : în țările capitaliste unii consideră că „producția de armament este afacerea cea mai rentabilă".în țările socialiste, a declarat Bernal, această problemă lipsește cu desăvîrșire.Povara „războiului rece“ a- pasă asupra tuturor țărilor, dar ea este resimțită deosebit de acut în țările Asiei, Africii și Americii Latine. Problema dezarmării, nesoluționată încă, frînează dezvoltarea acestor țări.Prof. Bernal a arătat că menirea congresului este de a discuta metodele și formele luptei pentru pace în diferite țări în funcție de specificul național. Mișcarea partizanilor păcii are însă caracteristici comune importan- te care nu depind de particularitățile locale.Congresul nostru, a continuat Bernal, este un forum de tip nou, cu un caracter extrem de reprezentativ. Aici s-au adunat oameni de diferite convingeri care au ho- tărît să fie deasupra „războiului rece“, să-și unească eforturile și bunăvoința pentru rezolvarea sarcinii importante a dezarmării generale.Moscova este un loc foarte potrivit pentru ținerea unor asemenea congrese, dat fiind uriașele eforturi depuse de poporul sovietic în lupta pentru pacea generală. „Vrem însă ca un congres similar să aibă loc și Ia Washington", 
participanților

întregii omeniri. Vorbitoarea a declarat că nu poate exista dezarmare fără control, așa cum nu poate exista nici control fără dezarmare.„Noi am sosit aici nu pentru a ne consacra timpul intereselor vreunui stat ori bloc, ci intereselor întregii omeniri, a declarat prof. Kaoru Yasui, președintele Consiliului național japonez pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen. Acest lucru este evident pentru noi, a spus el, dar consider necesar să declar a- ceasta absolut răspicat pentru toți cei care se îndeletnicesc cu fel de fel de calomnii la adresa congresului“.Prof. Kaoru Yasui a amintit că în Japonia se desfășoară o largă mișcare națională împotriva armei nucleare. O a- semenea formă de luptă națională trebuie sprijinită și pe viitor. Dar, ținîndu-se seama de situația concretă, trebuie adaptate și modalitățile de luptă. Kaoru Yasui a subliniat că „este de datoria poporului japonez să ceară denunțarea alianței cu S.U.A. și lichidarea bazelor militare americane din Japonia“.Kaoru Yasui a declarat că partizanii păcii trebuie totodată să consolideze solidaritatea internațională pentru realizarea țelurilor comune.Prof. Kaoru Yasui a califi

cat explozia bombei americane cu hidrogen, efectuată luni, drept o „sfidare adresată congresului, forțelor iubitoare de pace din întreaga lume“. El a subliniat că asemenea experiențe constituie o încălcare a dreptului internațional.Congresul nostru, a declarat Mamadou Fadiala Keita, reprezentantul Republicii Mali, se desfășoară într-o vreme excepțional de Importantă. Niciodată încă n-ă văzut omul o asemenea înflorire a științei și tehnicii, asemenea victorii asupra colonialismului. El a subliniat că congresul răspun

Aspect din timpul lucrărilor Congi 
generală șl pace. în fotografie : 

și Valentina

iresului mondial pentru dezarmare 
se vede tn prim plan luri Gagarin 
Gaganova.de celor mai vitale probleme ale contemporaneității.în numele delegației 6ale, reprezentantul Republicii Mali a propus congresului să constituie o delegație care să facă vizite șefilor guvernelor U.R.S.S., SU.A., Angliei și Franței, precum și Organizației Națiunilor Unite, și să le remită un mesaj din partea congresului.După părerea lui Mamadou Fadiala Keita, în acest mesaj congresul trebuie să ceară încetarea imediată a experiențelor nucleare, înfăptuirea deplină a hotărîrii Adunării Generale a O.N.U. cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, semnarea unui pact de neagresiune între N.A.T.O. și țările Tratatului de la Varșovia, semnarea tratatului de pace cu cele două state germane care trebuie să fie demilitarizate.Vorbitorul a propus, de asemenea să se numească o delegație care să facă vizite șefilor statelor africane și să le înmîneze un mesaj cu chemarea de a lichida bazele militare străine pe teritoriile lor, de a începe o largă campanie pentru dezarmare și pace.Dr. Guilermo Montano, președintele Comitetului mexican pentru apărarea păcii, a dat citire unui mesaj din partea generalului Lazaro Cardenaș, fost președinte al Mexicului, care cuprinde urarea adresată participanților la congres „de a găsi în cursul discuției cele mai bune căi spre dezarmare și pace“.Primele cuvinte ale vorbitorilor la ședința de după-amia- ză a Congresului mondial pentru dezarmare generală _ și pace au fost cuvinte de mînie, provocate de știrea despre explozia nucleară americană la mare altitudine.Judith Cook, reprezentanta Marii Britanii a spus : După ce am auzit aici pentru prima oară despre experiența bombei americane la mare altitudine, vreau să vorbesc în numele tuturor femeilor, tuturor oamenilor care condamnă această explozie. îmi alătur glasul glasurilor tuturor mamelor care protestează împotriva experiențelor de toate categoriile. „Nu avem nici un drept să nu lăsăm să trăiască generațiile viitoare".„Sîntjntrutotul convins că fiecare dintre dv. sînteți profund zguduit de explozia în Cosmos, ale cărei urmări nu le putem prevedea astăzi“, a declarat Divan Chaman Lall (India), adresîndu-se delegaților la congres.El a spus cu mînie că autoritățile militare ale S.U.A. au efectuat explozia tocmai în clipele în care își ține lucrările un măreț congres pentru dezarmare.Vorbitorul a chemat pe participanții la congres să ia măsuri concrete pentru a preîntîmpina exploziile cu arma nucleară.

REDACȚIA (1 ADMINISTRAȚIA I București, Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul o Combinatul Poligrafic »easa ScînteLT,

în numele popoarelor iubitoare de libertate din Peninsula Arabică, Mohammed Nasser Mohammed, reprezentantul Adenului, a cerut să se lichideze bazele militare engleze și americane din O- rientul Apropiat care „au fost create pentru a ține în robie popoarele noastre, pentru a menține monopolul asupra petrolului nostru“.Delegaților și invitaților la congres le-a fost citit un mesaj din partea lordului Ber- trand Russell, cunoscut luptător englez pentru pace.El își exprimă regretul în 

legătură cu faptul că nu a putut veni personal la Moscova pentru a participa la lucrările congresului și formulează propuneri concrete în problema dezarmării șl controlului.După părerea lui Russel, un rol deosebit în rezolvarea a- cestor probleme „revine țărilor neutre, față de care nutresc încredere membrii lagărelor mondiale opuse imul altuia“.Numai distrugerea totală a armei nucleare și a tuturor mijloacelor de vehiculare a acesteia la distanțe mari și, în ultima analiză, numai dezarmarea generală și totală vor înlătura pericolul de izbucnire a unui război pustiitor, subliniază lordul Russel.„Poporul spaniei are nevoie de pace și dorește pace“, a declarat Marco Cella, membru al delegației spaniole.El a informat că din delegație fac parte scriitorii juriști, muncitori, studesnți, care au venit la congres după ce au biruit greutățile ce le stăteau în cale.Marco Cella a subliniat că spaniolii se alătură protestelor împotriva recentelor experiențe nucleare.Madaule s-a alăturat protestului exprimat de vorbitorii la congres în legătură cu explozia nucleară efectuată de S.U.A. la 9 iulie la mare altitudine.în numele delegației S.U.A., prof. Dale Pontiez, a spus printre altele: Ca delegat al S.U.A., îmi vine astăzi greu să iau cuvîntul după știrea pe care a adus-o adineauri telegraful (este vorba de explozia la mare altitudine a unei bombe americane). Șefii guvernelor vor face un uriaș serviciu păcii dacă vor declara că nu se va mai proceda la contaminarea atmosferei.Referindu-se la unele cauze de fricțiuni în lumea contemporană (problema Berlinului occidental, Vietnam, conflictele de la frontiera dintre Pakistan și India, Congo, Angola, Africa de sud, Irianul de vest), Dale Pontiez a subliniat că în rîndurile membrilor delegației S.U.A. nu există unanimitate în toate aceste probleme.Dale Pontiez s-a pronunțat pentru a se acorda R. P. Chineze locul ei legitim în O.N.U,, pentru lichidarea imperialismului sub toate manifestările lui. Referindu-se la situația din S.U.A., delegatul american a spus : „Presa, radiodifuziunea, televiziunea noastră nu oglindesc așa cum se cuvine starea de spirit a poporului“.Mstislav Keldîș, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., a vorbit despre rolul oamenilor de știință în lupta pentru pace, despre răspunderea ce le revine pentru securitatea omenirii. El a subliniat că, încăpînd pe mîi- nile agresorilor, descoperirile științifice remarcabile devin nefaste.

Acad. Keldîș a declarat că oamenii de știință sovietici sînt conștienți de înalta lor îndatorire și sînt partizani ai dezarmării generale. El a chemat pe oamenii de știință din întreaga lume să contracareze acțiunile militariști- lor.El a arătat că, deocamdată oamenii de știință nu au făcut încă tot ce le stă în putință, nici măcar în probleme particulare ca, de pildă, problema interzicerii exploziilor nucleare.Referindu-se la experimentarea unui dispozitiv nuclear, efectuată la 9 iulie de S.U.A., Keldîș a calificat-o drept o „nouă fărădelege“, „contaminarea spațiului cosmic care va îngreuna altor țări efectuarea cercetărilor în Cosmos".Am venit la congresul de la Moscova deoarece ne pronunțăm împotriva exploziilor nucleare, pentru lichidarea a- cestei arme, pentru înfăptuirea dezarmării generale, a spus Rafael Jorne, reprezentant al mișcării argentiene pentru pace .Țara noastră, a spus Jome, a fost atrasă la cursa înarmărilor. Cheltuielile militare sînt umflate peste măsură. în condițiile „războiului rece“ forțele armate s-au transformat într-o unealtă a exploatării economice a poporului din partea oligarhiei.Rafael Jome a vorbit în continuare despre privațiunile și greutățile pe care le aduce politica de dependență față de cercuri străine. Interesele țării, a spus el, sînt lezate prin aceea că sîntem nevoiți să cheltuim mari fonduri pentru „apărarea lumii libere“.„Poporul chinez, ca și popoarele altor țări, consideră drept o datorie sfîntă a sa apărarea păcii în întreaga lume", a spus la congres scriitorul Mao Dun, șeful delegației R. P. Chineze.Vorbitorul a analizat în a- mănunțime principiile politicii exteme de pace a Republicii Populare Chineze. China populară promovează linia spre coexistență pașnică a țărilor cu sisteme sociale diferite, spre dezarmare generală, spre încetarea cursei înarmărilor.China populară, a spus el, se pronunță în mod sistematic în sprijinul propunerilor asupra dezarmării, prezentate de Uniunea Sovietică și de alte țări. El salută totdeauna sincer și cu căldură orice inițiativă care are ca scop întărirea păcii. Principiul nostru, a subliniat Mao Dun, îi constituie tratativele șl nu folosirea forței. Tocmai în acest spirit am dori să rezolvăm problemele litigioase chino-americane.Mao Dun a vorbit apoi despre acțiunile aventuriste ale guvernului S.U.A. în diferite părți ale globului pămîntesc și, în special, în Extremul O- rient. Guvernul S.U.A., a spus el, zăngăne armele, dar poporul chinez nu va permite aducerea la îndeplinire a complotului american.s,Dezarmarea generală nu este o operă ușoară, a declarat Mao Dun în încheiere. Dar dacă toate țările și popoarele își vor uni eforturile, imperialiștii vor putea fi determinați să accepte încheierea unor acorduri cu privire la dezarmare. Forțele popoarelor întrec forțele reacțiunii și continuă să crească. Pacea va învinge războiul !“.Cu cuvîntarea delegatului chinez a luat sfârșit ședința plenară de luni. Marți congresul își va relua lucrările.

La San Salvador — capitala Republicii Salvador, a avut loc re
cent un puternic miting de protest împotriva regimului militarist 
din această (ară aservit imperialiștilor americani. In fotografie un 

aspect de la miting.

Ședința 
Comitetului 
Executiv 

al C.A.E.R.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 9 iulie, pen
tru a participa la ședința Comite
tului Executiv a| Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, au so
sit la Moscova reprezentanții unor 
țări în acest consiliu. Din partea 
R. P. Bulgaria a sosit Stanko To- 
dorov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, din partea R. S. 
Cehoslovace — Otakar Simunek, 
vicepreședinte al guvernului, din 
partea R. D. Germane — Bruno 
Leuschner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, din partea 
R. P. Polone — Piotr Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, din partea R. P. Romîne 
— Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
din partea R. P. Ungare —• Antal 
Apro, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

Pe aeroportul Șerementievo ei 
au fost întîmpinați da Vladimir 
Novikov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și 
de alte persoane oficiale.

------•-------

Condiția fizică 
a copiilor americani 

este 
„inspăimintătoare"

— recunoaște 

președintele Kennedy

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Intr-o declarație publicată la 8 iu
lie la reședința sa de la Hyannis 
Port, președintele Kennedy cali
fică drept „Inspăimintătoare“ 
proasta condiție fizică a copiilor 
americani.

Referlndu-se la uri studiu recent 
care arată că 25 la sută din copiii 
americani nu sînt în stare să trea
că o probă elementară de educa
ție fizică și că 50 Ia sută dintre 
ei nu au o formă fizică corespun
zătoare, președintele cere școlilor 
americana să introducă programe 
zilnice de educație fizică.

0 ACȚIUNE OSTILĂ PĂCII, 0 SFIDARE A VOINȚEI POPOARELOR5. U. A. au efectuat o explozie 
nucleară in Cosmos

NEW YORK 9 (Agerpres) 
TASS transmite: La 8 iulie, 
ora 23 (ora locală) Statele Uni
te au efectuat in regiunea in
sulei Johnston o explozie nu
cleară de mare putere la alti
tudine de aproximativ 200 de 
mile.

In știrile transmise din Ho- 
nolulu de agențiile de infor
mații străine se arată că ex
plozia a putut fi văzută de la 
o distanță de 750 mile de lo
cul efectuării ei. Agențiile 
arată că Statele Unite au reu
șit să efectueze această ex
plozie numai după două în
cercări de a exploda un dis
pozitiv nuclear în Cosmos, în
cercări care, după cum se știe, 
au eșuat-

S.U.A. au efectuat această 
explozie în Cosmos, în pofida 
protestelor hotărîte ale între

Tineretul finlandei 

data să primească oaspeți

La Comisia permanentă a 
Comitetului internațional 
de pregătire a celui de-al 

Vlll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Hel
sinki sosesc zilnic zeci de scri
sori, telegrame, propuneri și ce
reri. în clădirea spațioasă, lu
minoasă, a școlii unde se află 
Comisia permanentă se aud con
vorbiri în diferite limbi.

Două clase spațioase sînt des
tinate serviciului de presă. Aici 
vin ziariștii finlandezi și străini 
pentru a obține noutăți în legă
tură cu festivalul.

Secretarul general provizoriu 
al O.N.U. U Thant, l-a însărcinat 
pe directorul centrului de infor
mație al O.N.U. care se află la 
Copenhaga să participe în cali
tate de observator la colocviul 
conducătorilor mișcării de tineret 
pentru problemele păcii și inde
pendenței naționale. Colocviul 
este unul din principalele eveni
mente ale celei de-a cincea zi 
a festivalului „Ziua națiunilor 
tinere“.

In telegrama primită din partea 
Republicii Arabe Unite, Consiliul 
suprem pentru problemele tinere
tului anunță că la Festivalul din45 deputati ai parlamentului grec cer eliberarea lui Manolis Glezos

ATENA 9 (Agerpres) TASS 
transmite : Un grup de 45 de- 
putați ai parlamentului grec au 
adresat ministrului justiției un 
apel cerîndu-i să pună imediat 
în libertate pe Manolis Glezos, 
eroul Acropolei, care zace de a- 
proape pairu ani în închisoare. 
Considerăm drept datoria noastră 
patriotică și sîntem convinși că 
ne facem ecoul sentimentului în
tregii opinii publice grecești a- 
tunci cînd cerem punerea în li

gii omeniri, exact în ziua cînd 
la Moscova au început lucră
rile Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și 
pace.

★
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

După cum transmite corespon
dentul din Tokio al agențieiUn act îndreptat împotriva omenirii 
Declarațiile cosmonauțiior sovietici 

I. Gagarin și G. Titov
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: Cosmonauții 
sovietici Iuri Gagarin și Gher- 
man Titov au făcut urmă
toarea declarație corespon
dentului TASS:

Aflîndu-ne la ședința Con
gresului mondial pentru dezar
mare generală și pace am 
aflat că Statele Unite au făcut 
să explodeze un nou dispozi
tiv nuclear care a fost ridicat 
cu ajutorul unei rachete la 
înălțimea de aproximativ 200 
mile deasupra insulei Johnston 
în Oceanul Pacific.

Sîntem profund indignați de 
acest nou act îndreptat împo
triva păcii, împotriva omeni
rii. Desigur că în urma unor 
asemenea explozii nucleare 
vor fi îngreunate mult zboru
rile în Cosmos, studierea știin
țifică pe viitor a spațiului cos
mic.

pp scurtEEnESnH PpscurtMOSCOVA. La 8 iulie, Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au oferit un prinz în cinstea delegației cubane conduse de Râul Castro.La prinz au participat N.S. Hrușciov și alți conducători ai partidului comunist și guvernului sovietic.ACCRA. — La Acera a luat sfârșit a 3-a sesiune a Consiliului tineretului din Uniunea Statelor Africane din care fac parte Ghana, Guineea și Mali. Intr-un comunicat dat publicității după sesiune, participanții salută tineretul Algeriei cu 

Helsinki va pleca din R.A.U. o 
delegație oficială de tineret alcă
tuită din 113 persoane. La festi
val va participa o delegație de 
observatori din partea organiza
ției de tineret a Partidului Con
gresul Național Indian. Acestea 
sînt numai o parte din noutățile 
zilei de 6 iulie.

Președintele Republicii Mali, 
M. Keita, declară că este o idee 
admirabilă „organizarea Festivalu
rilor tineretului și studenților, 
care întăresc sentimentul înțele
gerii reciproce și prieteniei în 
rîndul tinerei generații din în
treaga lume“. Festivalul de la 
Helsinki, declară în mesajul său 
de salut M. Keita, „contribuie la 
cauza păcii în întreaga lume iar 
nouă popoarelor tinere ne este 
extrem de necesară tocmai pacea 
pentru ca să putem dezvolta ță
rile noastre“.

Tineretul finlandez se pregă
tește să facă o primire demnă 
de ei oaspeților. în orașul Jy- 
văskylă s-a deschis expoziția da
rurilor pregătite de organizațiile 
de tineret în vederea festivalului. 
Timp de aproape două luni în 
(ară înaintează cu succes ștafeta 
națională a festivalului.

bertate a lui Manolis Glezos, se 
spune în apel.

Apelul a fost semnat de șapte 
foști miniștri : Kapsalis, Alamanis, 
Kolris, Melas, Papaspiru, Grigoriu, 
Bakladjis, fost vicepreședinte al 
parlamentului, de 16 depufați 
marcanți din partea „Uniunii de 
centru“ și a partidului progresist, 
precum și depufați din partea 
Uniunii democrate de stînga 
(E.D.A.), a partidului nafional-agrar 
și depufați independenți.

Associated Press, Societatea ja
poneză de telegraf-telefoane a 
comunicat că legăturile radio- 
telefonice transpacifice cn Ho
nolulu, Auckland și Buenos 
Aires s-au întrerupt temporar 
după efectuarea exploziei nu
cleare la mare altitudine Ia 9 
iulie de către Statele Unite.

Sosesc deja știri că din mo
mentul exploziei nucleare la 
mare altitudine a fost între
ruptă legătura telefonică și 
prin radio în regiunea Ocea
nului Pacific.

Experimentarea unor dispo
zitive nucleare în Cosmos tre
buie să înceteze de urgență, 
în numele vieții pe pământ, 
în numele științei și progre
sului protestăm împotriva ac
țiunilor criminale ale mania
cilor atomici.

Adresăm întregii populații 
de pe glob chemarea de a 
face totul pentru a frîna mili
tarismul american- Judecata 
sănătoasă trebuie să triumfe. 
Aerul trebuie să fie curat. Fie 
ca acei care au dat ordin să 
fie detonată bomba atomică, 
să înțeleagă în cele din urmă 
că acțiunile lor nu vor rămâne 
nepedepsite.

prilejul cuceririi independenței.Sesiunea a hotărit stringe- rea legăturilor dintre organizațiile de tineret din cele trei țări.CAIRO. — In seara zilei de 9 iulie la Cairo s-a deschis conferința pentru problemele dezvoltării economice, la care iau parte delegați din 32 de țări ale Asiei, Africii și Americii Latine, precum și din Cipru și Iugoslavia. Multe dintre aceste țări sînt reprezentate de miniștrii econo» miei, finanțelor sau comerțului.


