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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor
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Strîngerea recoltei și arăturile

dat to- 
oștean". 
e reluat

Un grup de tineri constructori fruntași 'de la Șantierul de construcții navale Gala)!.
Fofoț N, STELORIAN

Ești fruntaș
ajută și pe alții!

e-am oprit în fața 
porții unității „D" 
dg țesăforie a între
prinderii textile „Răs
coala din 1907" din 
București. Și aici, ca 
în toate întreprin

derile noastre, cu fruntașii faci 
cunoștință încă da la intrare : pe 
panoul de onoare al fruntașilor 
întîlnim numele și fotografiile a 
numeroși muncitori, maiștri, ingi
neri.

lată printre ei chipul unei ti
nere, Lucia Dumitru. Profesia : 
țesătoare. Vîrsta : 24 de ani.

Realizările în producție spun 
mult despre hărnicia, despre pri
ceperea, despre dragostea de 
muncă a Luciei Dumitru. Dar ele 
încă n-o reprezintă cu totul. Ele 
nu pot să spună despre fata acea
sta un lucru de foarte mare însem
nătate. Și anume, nu vorbesc ni
mic despre faptul că Lucia Du
mitru, în tot ce face, e un mo
del de grijă tovărășească nu 
numai pentru munca ei, dar și 
pentru a celor din jurul său. Cu
noștințele și îndemînarea ei sînt, 
în secția în care lucrează — cum 
ea însăși se exprima — „un bun 
al tuturor“.

...Cu aproape nouă ani în urmă, 
Lucia pășea pentru prima dată 
într-o țesătorie. A fost repartizată 
pe lîngă o muncitoare mai în 
vîrstă, Florica Nicolau, o femeie 
bine pregătifă în meserie (lucra 
singură la 16 războaie), autori
tară, harnică.

— Drăguță, l-a spus chiar din 
prima zi, Florica Nicolau. Orice 
muncitor care vrea să învețe 
poate ajunge fruntaș. Eu te sfă
tuiesc două lucruri : nu tărăgăna 
lucrurile în materie de învățătură, 
nu le lăsa da azi pe mîine, fo
losește fiecare zi ca să-ți spo
rești îndemînarea, priceperea. 
Apoi : să știi că fruntașul frebuie 
să fie un model de grijă pentru 
munca tovarășilor săi.

Și Lucia Dumitru s-a 
învețe. Generozitatea 
muncitoarea fruntașă

apucat să 
cu care 

își dăruia

Prin casele 
memoriale 

ieșene
se 
în

La Șurănești, regiunea lași, 
amenajează o casă memorială 
locuinja unde a trăit un timp cel 
dinții speolog romîn, marele sa
vant Emil Racovifă. Aceasta se 
adaugă la cele 10 muzee și case 
memoriale existente la lași și in 
alte localități din regiune, prin
tre care : Muzeul de artă plasti
că, Muzeul Etnografic al Moldo
vei, Muzeul Unirii, Casa memo
rială „llie Pintilie“, Bojdeuca și 
Casa memorială Ion Creangă, toa
te din lași, Casa memorială Va- 
sile Alecsandri din Mircești. Co
lecțiile de obiecte ale muzeelor 
se îmbogățesc permanent cu noi 
achiziții. Muzeul Etnografic al 
Moldovei, de pildă, a achiziționat 
de curînd o colecție datînd din 
secolul al XlX-lea, care cuprinde 
piese de port, covoare în culori 
vegetale, instalafii pentru prelu
crarea semințelor de 
relui descoperite in 
raionul Dorohoi.

Muzeele și casele 
din orașul

floarea-soa- 
safele din

Întreg, anul trecut.
(Agerpres)

(Continuare în pag. a III-a)

Bătrînul Ceahlău străjuiește tînărul lac de la Bicaz,(Agerpres)

memoriale 
. ,J și regiunea lași se 

bucură de interes. Ele au fost vi
zitate în primul semestru de apro
ximativ 170.000 de persoane, ci
fră ce depășește numărul vizita
torilor din

Curs 
pentru

La stațiunea experimentală 
horticolă din Geoagiu, regiu
nea Hunedoara, s-a deschis 
luni un curs de pregătire a 
cadrelor didactice care vor 
preda lecții de agricultură în 
școlile de cultură generală 
din comunele și satele re
giunii.

Cercetătorii stațiunii și alte 
cadre de specialitate din re
giune predau lecțiile teoreti
ce și organizează demonstra
ții practice pe terenurile a- 
gricole ale stațiunii și la gos
podăria agricolă colectivă din 
localitate. 

clipele in timpul orelor de lucru 
ca și numeroasele ore din 
timpul liber în care a stat alături 
de Lucia, ca s-o învețe, atenția 
și răbdarea cu care i-a explicat 
fiecare amănunt al meseriei, au 
impresionat-o pe tînăra munci
toare. La organizația U.T.M., în 
cadrul adunărilor generale, la în- 
văjămînful politic, zi de zi, Lu
cia simțea că descoperă și-și în
sușește părticică cu părticică acel 
ansamblu de trăsături pentru care 
o aprecia pe muncitoarea frun
tașă. După o perioadă de învăță
tură intensă, Lucia Dumitru a fost 
trecută să lucreze singură pe 
războaie și în scurt timp ea însăși 
a ajuns fruntașă.

...Au trecut de atunci aproape 
nouă ani și în toată această pe
rioadă Lucia Dumitru a fost, lună 
de lună, fruntașă, lată un amă
nunt : în ultimii trei ani, contro
lul de calitate nu i-a semnalat 
nici o defecțiune. Din ziua în care 
a fost citată pentru prima dată 
printre fruntași, Lucia ține minte 
o întîmplare. Era într-o consfătuire 
de producție. La sfîrșit s-a apro
piat de ea Florica Nicolau.

— Te feliei,, i-a spus ea. Ai a- 
juns fruntașă. E vremea să-i ajuți 
și tu pe alții...

.Vorbele acestea i-au dat Luciei

Exemplul handbalistelor
de Dan Deșliu

După victoriei

Stadionul Republi- 
noastre au fermi, 
a doua ediție a 

mondial de hand.
7, dispunind cu

afă, deci, șl al trei, 
lea titlu I

Romînia, fără tn 
care handbalul — 
mai ales handbalul 
redus — s*a  dezvol. 
lat relativ recent, de.

fine astăzi supremația internafio. 
nală, cofegorică și indiscutabilă, în 
această disciplină sportivă. Dumi
nică seara, pe * "
cii, jucătoarele 
nat victorioase 
Campionatului 
bal feminin în
8—5 de selecționata Danemarcei*  
Se cuvine să spunem că întreaga 
comportare a învingătoarelor în 
derbiul final îndreptățește condu, 
zia unanimă, conform căreia 
titlul suprem se află la ora de 
față in cele mai... indicate mîini. 
Intr-adevăr, reprezentantele R.P.R. 
au dominat autoritar această par. 
tidă, depășindu.și sub toate as. 
pectele puternicele adversare.

Elevele lui Jorgen Absalonsen, 
sportive și partenere excelente, au 
fost întrecute de o echipă evident 
mai bună atît pe planul tehnic, 
cit și pe acela al pregătirii gene
rale și al concepției de joc.

Ceea ce mi s-a părut cu deo
sebire nou și remarcabil în evo. 
luția formației noastre, a fost ca
pacitatea de a stăpîni în perma. 
nență întrecerea, datorită resurse
lor fizice și morale superioare. 
Edificator, sub acest aspect, este 
faptul că in finală, ca și în toate 

Dumitru sentimentul unei răspun
deri noi, a unei răspunderi la fel 
de mari ca și aceea pe care o 
manifesta muncitoarea de la care 
a învățat. Și, în anii care au tre
cut de atunci, Lucia și-a împăr
tășit cu generozitate cunoștințele, 
priceperea tuturor celor ce aveau 
nevoie de ele, în așa fel încît 
azi se pot număra cu zecile mun
citoarele pe care ea le-a ajutat 
să înve|e.

Printre ele se numără și cele 
24 de muncitoare din brigada pe 
care o conduce azi Lucia Du
mitru, unele mai tinere, altele 
mai în vîrstă ca ea, după cum au 
venit în fabrică. Și Florica Neagu 
și Elena Bobu și Eufrosina Mirică 
și multe alte muncitoare fruntașe 
din brigada care au primit aju
torul Luciei Dumitru au ajuns frun
tașe cu ajutorul ei.

Cu atît mai mult se îngrijește 
Lucia de muncitoarele care mai 
au încă nevoie să învețe unele 
amănunte ale meseriei, ca Elisa- 
beta Marin, Georgeta Saiu, Ioana 
Zamfir.

Fapt este însă că sînt luni de 
cînd nu numai ea, Lucia Dumitru, 
este fruntașă, dar întreaga brigadă 
se află în primele rînduri în între
cerea socialistă, 

EUGEN FLORESCU (Agerpres)
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celelalte partide susfinufe de-a 
lungul competiției, echipa R.P.R, 
nu a putut fi distanfată la mai 
mult de un punct, distantă pe 
care, cu foarte rare excepții, a 
remonfaf-o neîntîrziat. In schimb,

cînteia
tineretului

în timpul optim
In regiunea București 

s-a terminat 
secerișul

Oamenii muncii de pe ogoa
rele regiunii București au 
terminat luni secerișul griului 
și secarei.

In regiunea București —• 
cea mai mare regiune agrico
lă a tării — aceste culturi au 
ocupat peste 520 000 de hec
tare. La recoltare au fost fo
losite un număr mai mare de 
tractoare și mașini agricole 
decît în anii preccdenți. Nu
mai S.M.T. din regiune au 
fost dotate în acest an cu 
proape 1200 de combine.

Munca organizatorică șl 
îndrumare desfășurată 
consiliile agricole din regiune 
a permis să se utilizeze mai 
din plin capacitatea utilajelor 
de mecanizare, să se recolteze 
în pîrgă suprafețe însemnate 
cu ajutorul windrowerelor, 
secerătorilor și altor mijloace.

Toate aceste măsuri au per
mis mecanizatorilor și colecti
viștilor din regiune să termi
ne recoltatul într-o perioadă 
mai scurtă față de anul tre
cut.

Ih prezent continuă intens 
treierișul. Această lucrare a 
fost executată pînă acum în 
proporție de 70 Ia sută. Frun
tașe sînt gospodăriile agricole 
de stat care au terminat treie
rișul odată cu recoltarea, ș! 
gospodăriile colective din ra
ioanele Fetești, Slobozia șl 
Urzicenl, care au treierat cea 
mai mare parte din recoltă.

In perioadele de ofensivă susți
nută, jucătoarele noastre au știut 
să atace decisiv, creindu.și un a- 
vantaj substantial prin acfiuni ra
pide și inteligente, finalizate cu 
brio de Ana Bofan, Antoaneta O*

poate fi sporita

VIORICA GRIGORESCU

Viteza zilnica

Petru Vintilâ

Combinerif în plină activitate 
pe ogoarele gospodăriei a- 
gricole de sfat din Băicoi, re

giunea Ploiești,
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felea, losefina Ștefănescu, luliana 
Naco, Victorița Dumifrescu (autoa. 
rea celui mai frumos gol pe care 
l-am văzut vreodată la handbal

(Contimi^ire în pag. a II-a)

nginerul agronom 
Ion Teșu a pără
sit, la începutul a- 
cestui an, biroul, 
planșele și dosarele 
secției agricole a 
Sfatului popular

regional Ploiești, mergînd să 
lucreze în mijlocul colectiviști
lor din comuna Smeeni.

încă din prima zi cînd s-a 
stabilit la noul săn lo o de mun
că, inginerul agronom Ion Teșu 
s-a așternut pe treabă fără ză
bavă, dornio să-și pună în prac
tică minunatele și solidele cu
noștințe căpătate în școală, dor- 
nio să-și împărtășească noilor 
săi tovarăși de muncă, știința, 
experiența și priceperea în pro
blemele agriculturii socialiste. 
Au fost trimiși la cursuri de 
specializare numeroși brigadieri 
și crescători de animale, la 
astfel do cursuri urmînd să ple
ce și de aici încolo, prin rota
ție, un număr important de co
lectiviști.

Dar cel mal bine oglindește 
ritmul nou de muncă, adoptat 
în gospodărie, însuși planul de 
producție pe anul în curs, plan 
caro prevede ca : do pe 1454 
ha să se dobîndească o recoltă 
medie de 2 700 kg porumb boa
be iar din acestea, 200 de hec
tare urmează a da cîte 5 000 
kg porumb boabe la hectar. La 
sfîrșitul anului, sectorul zooteh
nic al gospodăriei va cuprinde : 
556 taurine (din care 125 vaci 
cu lapte), 1076 oi, 878 porcine 
și 10 000 de păsări.

N-au trecut multe luni de la 
sosirea agronomului Ion .Teșu ia

Campania agricolă de recoltare 
a păroaselor se desfășoară din 
plin în gospodăriile colective din 
raionul Arad. Pînă în seara zilei 
de 13 iulie în acest raion a fost 
secerat grîu| de pe 40 la sută și 
orzul de pe 86 la sută din supra. 
fața cultivată. 38 de gospodării 
colective au terminat recoltatul 
orzului. Numai într-o singură zi, 
de pildă, a fost sfrînsă recolta 
de pa 4 700 de hectare, ceea ce 
reprezintă o depășire a vitezei 
zilnice stabilită în plan cu peste 
22 la sută. La G.A.C. Satu Mare, 
unde au fost folosite din plin 
cela trei combine, 10 secerători. 
legătorl și echipele de cosași, 
s-a terminat duminică recoltatul 
celor 527. hectare cu grîu.

Deși în majoritatea gospodă
riilor colective se lucrează din 
plin la strîngerea recoltei, totuși 
mai sînt unități ca G.A.C. „30 De
cembrie" din Vinga și G.A.C. Se- 
ceani, unde nu sînt folosite toate 
mijloacele. Linele secerători-legă- 
tori și combina stau, iar pe alocuri 
combinerif încep lucrul cu înfîr- 
ziere. Pentru evitarea pierderilor 
este necesar să fie folosite din 
plin toate forjele existenta la 
strîngerea recoltei la timp.

Smeeni și iată că, în afară da 
munca ea obișnuită, de specia
litate, el e nevoit să pună mina 
deseori pe condei ca să răspun
dă numeroaselor scrisori pe care 
Ie primește din lungul și din 
latul tării, de la ingineri agro
nomi plecați ca și el la țară, 
de ]a studenți care își exprimă 

dorința de a lucra după termi
narea învățăturii, pentru înflo
rirea agriculturii noastre socia
liste.

Din vrafurile de scrisori pe 
Care le-a primit, dorim acum să 
cităm textul uneia singure, lua
tă la Intîmplare, și anume scri
soarea agronomului Mihai Con
stantin, de la G.A.C. Ungureni, 
raionul Balș : „Muncesc și eu în 
aceeași branșă ca și dv. Mă aflu 
da asemenea, la o gospodărie 
colectivă. Se discută și la noi 
în gospodărie despre situația 
din gospodăria dv.

Sînt tînăr absolvent al Facul
tății de Agronomie din Craio- 
va. Mă simt bina aici. De fapt, 
eu sînt stagiar. In septembrie 
voi susține examenul de stat și 
voi reveni tn producție. Rămîn 

Ochii-mi adună culorile 
Mai roșii, mai albe ca florile. 
Ochii-mi adună seninul 
Și roșul din steaguri, rubinul. 
Ochii-mi adună boabe de soare 
Și focul nestins din cuptoare 
Ochii-mi adună zile senine 
Și aurul spicelor pline. 
Ochii-mi adună azurul 
Din cercuri, din tot împrejurul 
Ochii-mi adună culorile 
Mai roșii, mai albe ca zorile. 
Și-n acest nesfîrșit curcubeu 
E omul, e lumea, sînt eu !

ELENA ROMAN 
elevă, Turnu-Severin

rr~i inerii, vreo 40 la număr, se
/ strînseseră în sala de șe

dințe. Electricieni, meca
nici, lăcătuși de la Termocentrala 
Combinatului siderurgic Hune
doara. Secretarul organizației 
U.T.M. a făcut apelul. Frecvența 
era bună. Se ridică în picioare. 
S-au ridicat și tinerii,

m Tonul, vă rog I
Utemista Hrisi Nanu a 

nul: „Să fii partidului
In clipa următoare tonul 
în cor de cei 40 de tineri...

S-a terminat clntecul. încep lu
crările adunării generale U.T.M. 
La sfîrșit, din sala de ședințe răz
besc din nou acordurile puternice 
ale unui cîntec...

E un obicei bun care s-a stator
nicit printre tinerii siderurgiști hu- 
nedoreni: să înceapă și să încheie 
adunările generale U.T.M. prin 
cîntece revoluționara închinate pa
triei, partidului.

Dar ei cîntă nu numai cu acest 
prilej. încolonați, se îndreaptă 
spre șantierele muncii patriotice, 
cîntînd. Străbat potecile excursii
lor cîntînd. E „joia tineretului" și 
tinerii cîntă. Pretutindeni cîntecul 
îi însoțește pe tineri ca un prie
ten nedespărțit,

învăfarea de către toți tinerii a 
celor mai de seamă cîntece revo
luționare constituie o preocupare 
importantă a comitetului U.T.M. 
pe combinat, a tuturor organiza
țiilor de bază U.T.M. din secții. 
S-a stabilit să se învețe cîntecele: 
„Internaționala", „Imnul de stat 
al R.P.R", „Părinte drag — partid 
iubit", „Patrie măreață vatră", „Să 
fii partidului oștean" etc.

Textele acestor cîntece au fost 
multiplicate în numeroase exem
plare și înmînate tinerilor. In fie
care organizație U.T.M a fost 
ales unul sau doi responsabili cu 
învățarea acestor 
rîndul celor 
Responsabilii 
de către un 
Dar sînt și 
repetarea cînfecelor. 
diferite ocazii, 
muncă patriotică... în fiecare or
ganizație de bază s-a fixat o 
„zi a cîntecului".

în majoritatea organizațiilor 
U.T.M. se cunosc de pe acum 3-4 
cîntece. Ce e mai important, însă, 
e faptul că aproape 9 000 de ti
neri utemiști sau neutemiști din 
acest uriaș combinat, cîntă, înva
ță noi cînfece.

cînfece, din 
mai buni cîntăreți. 
au fost și ei instrui)! 
profesor de muzică. 
alte prilejuri pentru 

Intîlniri cu
excursii, ieșiri la

convins că dv. veți răspunde 
scrisorii mele".

Scrisoarea citată mai sus do
vedește dorința de prietenie, do
rința de a-și împărtăși visele și 
speranțele, îndoielile, ori bucu
riile și planurile de viitor. „Voi 
susține examenul de stat și voi 
reveni în producție” este în a- 
cest sens o adevărată profesiune 
de credință cu privire la idea
lul său de viață, cu privire la 
munca sa de viitor în mijlocul 
colectiviștilor, acolo unde se 
făurește pîinea. El mai vrea să 
se călească, să-și facă un ca
racter puternio și drept, dar 
mai are unele îndoieli și nu 
pregetă să se sfătuiască prin in
termediul scrisorilor cu un alt 
tînăr agronom ca și ol, cu un 
tînăr pe care chiar dacă nu-1 
cunoaște încă la față, îl soco
tește prieten. Și nu a-a înșelat. 
Tînărul agronom Ion Tețu n-a 
zăbovit cu răspunsul. I-a scris 
pe larg, cu bucurie, prietenește.

„'Aici, în sat am pri
mit un apartament foar
te elegant. Nu te mira. rAm pa 
jos parchet, baie ca în orice 
casă da la oraș, iar televizorul, 
radioul, mobila, îmbracă apar
tamentul așa cum își dorește 
fiecare nouă familie să aibă. Așa 
și-au primit colectiviștii ingine
rul agronom și pe medic. Da, 
medicul, fiindcă soția mea este 
medic la spitalul din sat. Ne 
simțim bine, sîntem fericiți și 
nu ne dorim altceva decît să 
facem ca contribuția noastră, 
prin munca pe care o depunem, 
să fie cit mai folositoare oa
menilor minunați, colectiviștilor, 
în mijlocul cărora trăim.
. Mă bucur din toată inima că 

și dumneata te simți acolo 
bine. Este lucrul cel mai firesc



MUNTE Șl LA MARE
Raid-anchetă în stațiuni de odihnă

La mante, ca și Ia mare, In fiecare an sute de mii de 
oameni ai muncii își petrec concediul de odihnă în pitoreștile 
stațiuni de pe întinsul patriei noastre.

An de an numărul și capacitatea acestor stațiuni a crescut, 
s-au înălțat, pe litoral și printre brazi, noi construcții me
nite să asigure un concediu mai plăcut, mai confortabil. De 
primirea oaspeților în stațiuni, de crearea posibilităților de 
odihnă și de organizarea în mod plăcut și instructiv a 
timpului petrecut în aceste locuri, depinde în mare măsură 
eficiența maximă a concediului.

Pentru a cunoaște mai bine unele aspecte legate de aceste 
probleme, ziarul nostru a întreprins Ia sfîrșitul săptămânii 
trecute — în acest sezon de vîrf — un raid într-o serie de 
stațiuni de pe litoral, de pe Valea Prahovei și Valea Oltului.

Iată cîteva din constatări ț

Două primiri

Se- 
fer-

din 
nu- 
ve-

repartizare nu est» aglome
rație și nu se așteaptă ore în 
șir. La ghișeele biroului — 
sînt trei — mai mulți func
ționari 
amabil.
pentru 
Sinaia, 
primește un număr mare de 
oameni la odihnă ca în pe
rioada primirilor să sporeas
că efectivul biroului de 
partizări cu funcționari 
alte servicii 7

lucrează operativ și 
Ce mare lucru ar fi 

întreprinderea de la 
care în fiecare serie

plăcut, activ și instructiv ■ acti
vitatea culturală. Ne-am îndrep
tat așadar 
spațios, 
sistență 
jocurile 
tînd de 
provocată de o victorie „munci
tă“ la șah, ne-am adresat tînă- 
rului Radovan Constantin, mun
citor din Brașov :

— Ce părere aveți despre 
activitatea culturală din 
țiune 7

— Bună... Sînt organizate con
ferințe, au loc spectacole pre
zentate de brigada artistică 
•tațiunii, a fost organizată 
seară de ghicitori ți un concurs 
literar „Cine știe, cîștigă”, cu 
participarea tovarășilor veniți la 
tratament ți odihnă.

în oraș sînt răspîndite nume
roase afișe care anunță specta
cole teatrale. Teatrul de
„Alexandru Davila” dii 
iești, Teatrul Național

spre club. Curat, 
acesta se bucura de o a- 
numeroasă, antrenată în 
„clasice” de club. Brofi- 
efervescența ce i-a fost

6ta-

După ce „amănuntele” sînt e- 
puizate, intervenim cu o între
bare t

— Aveți posibilitatea să fa
ceți sport aici în stațiune ?

— Da, ne răspunde un stu
dent din Timișoara: table, șu- 
bah, șah.

— Numai atît ?
— Eu cam atâta știu, poate 

ceilalți știu mai mult.
Nici ceilalți interlocutori nu 

erau în curent cu vreo altă ac
tivitate sportivă în afară de cea 
desfășurată la club. De altminteri 
am constatat că existența res
ponsabilului sportiv al stațiunii,a

o tovarășul Preotoșescu, este foar
te puțin cunoscută de oamenii 
veniți în stațiune. Nu este de fel 
recomandabil ca activitatea spor
tivă să se limiteze la anumite 
reprezentative locale de fotbal 
sau volei. Există nelimitate po
sibilități de antrenare în această 
activitate a celor aproape 2 000 
de oameni prezenți în fiecare

Exemplul handbalistelor

tncă înainte de sosirea în 
stația de destinație, Valea Ol
tului s-a înfățișat călătorilor 
— o dată cu venirea zorilor 
f— într-o dispoziție bună, 
nin, priveliști și culori 
mecătoare, soare.

Pornim cu autobuzul 
gara Jiblea, împreună cu 
meroși oameni ai muncii
uiți la tratament și odihnă, 
spre Călimănești. La biroul 
de primiri și repartizări, deși 
era la prima oră a dimineții, 
ne aștepta în prag tova
rășul Iancu Zamfir, admi
nistrator cu problema cazării. 
El le-a urat noilor sosiți bun 
venit. Toți funcționarii birou
lui erau prezenți, așa că în 
foarte scurt timp „trenul de 
ora 4,30“ a fost rezolvat, pa
sagerii lui cu destinația Căli
mănești odihnindu-se în vile 
pitorești.

★
Și acum o altă stațiune de 

odihnă. Pe peron se simte o 
adiere răcoroasă și ozonată. 
Sinaia. O luăm cu toții de-a 
lungul peronului pînă dăm de 
o firmă : întreprinderea regio
nală de organizarea spațiului 
de odihnă și turism : „Biroul 
de primire și repartizare“.

Intrăm. O sală nu prea 
mare, plină cu oameni. Stau 
pe .fotolii, pe geamantane, pe 
mese sau pur și simplu în 
picioare. La un perete un ghi
șeu unde s-a format 
Unii dintre cei care 
sînt tare plictisiți.

— Ce așteptați 7
— Repartizarea 

răspunde cineva.
— Așteptați de
— „Numai“ de 

ore — precizează 
liana de la I.P.I.A.-București.

Cei care au venit cu trenul 
nostru par surprinși. întreabă 
în jur :

— Și noi ce facem 7
— Ce să faceți, așteptați — 

îl se răspunde.
Și au așteptat. De pildă, in

ginerul Mihai Străjescu de la 
Uzinele „Electroputere"-Craio- 
va împreună cu soția au aș
teptat de la ora 11 la 13.

— Neplăcută primire — 
spune el. Călătorești cu trenul 
ore în șir, vii din cine știe 
ce capăt al țării și ajuns aici 
prima dorință e să fii primit 
cît mai repede și cît mai bine, 
să ajungi într-o cameră cu
rată, să faci o baie și să te 
odihnești puțin. Și cînd colo, 
stai și aștepți, în picioare, 
(fiindcă nu mai ai loc pe fo
tolii) cîteva ore, ca„ ajuns la 
ghișeu, cîțiva funcționari plic
tisiți să te expedieze monosi
labic după bunul lor plac, la 
o vilă. Apoi stai de caută 
vila... într-un cuvînt proastă 
organizare la primire. Dar nu
mai la primire. în rest 
schimbă situația.

o coadă, 
așteaptă

la vile

mult 7
vreo
Patter Iu-

trei

Unde să mergem?

m excursie sau.

au numeroși apecta-

întrebarea și-o pun mai toți cei 
care viii la odihnă. La Sinaia 
activitatea culturală este în ge
neral judicios organizată. ~ 
gramul impunătoarei 
cultură din centrul 
cuprinde spectacole 
(există o formație de 
casei do cultură caro 
serie de odihnă prezintă 3 piese; 
sosesc și numeroase teatre pro
fesioniste) spectacole muzical- 
coregrafice, medalioane literare 
ți muzicale, audiții, conferințe 
pe teme de știință, simpo
zioane, excursii zilnice etc. Spec
tacolele de teatru sînt 
gustate aici de către 
muncii aflați la odihnă, 
vele care au prezentat 
„Oameni care tac“, „T" 
pentru un surîs”, „T 
naval” au primit aplauze unani
me. De asemenea, spectacolele 
folclorice 
tori.

O bună 
colectivul 
Sinaia în 
nizarea i 
menii muncii aflați la odihnă, 
intitulate : „Ce știm despre în
treprinderea și orașul în care 
lucrăm ?...”

Cum se procedează : instruc
torii clubului caută printre oa
menii muncii aflați la odihnă 
cîțiva care pot să povestească 
interesant despre întreprinderea 
și orașul respectiv. Apoi 
jută să se pregătească, le 
material documentar. în 
simpozionului afișe mari, 
do radio amplificare anunță eve
nimentul. Uneori participarea 
este foarte numeroasă. Dacă cele 
relatate de primii vorbitori sînt

oamenii 
întregi la biroul

Pro- 
case de 
localității 

teatrale 
amatori a 
la fiecare

foarte 
oamenii 
Colecti- 
piesele 

,Un milion 
,Iașii în car-

i experiență ți-a însușit 
casei de cultură din 

ceea ce privește orga- 
simpozioanelor cu oa-

îi a- 
oferă 
ziua 

stația

Adesea, 
așteaptă ore

Curo s și firesc, la odihnă ești bine dispus... (Tn frumoasa 
sfajiune Sinaia).

Craiova, Teatrul de 
Sibiu, prezintă aici 
gularitate spectacole 
Iubitorii de muzică au 
dia recent uu concert 
monicii din Cluj. Am reținut, de 
asemenea, o inițiativă 
de valoroasă a Galeriei 
a muzeului Brukenthal 
lialei Uniunii artiștilor 
din Sibiu, care au organizat în 
Călimănești o expoziție de pic
tură, sculptură, grafică 
mai reușite creații ale 
plastici sibieni.

muncii sosii! la odihnă 
de repartizări.

stat din 
cu re- 
variate. 

putut au- 
al Filar-

deosebit 
de artă 
și a fi- 
plastici

din cele 
artiștilor

la Sinaia,

MTfPTAlS

la repartizare...
Desen de V. VASILIU

Inginerul Străjescu. ne po
vestea că la vilă și la canti
nă a fost bine primit. In ca
mere curate, pregătite cu gri
jă dinainte, toți oamenii mun
cii care vin la odihnă găsesc 
un adevărat cămin unde 
pot odihni în voie.

— Ea cantină — spunea 
varășul Străjescu — ne-au 
timpinat cu zîmbetul pe buze. 
La nr. 3, unde mîncăm noi, 
responsabilul ne așteaptă tot
deauna în prag. „Poftiți“ — 
spune el. „Doriți un loc, pof
tiți aici“. ..E gustoasă mânca- 
rea 7“ „Mai doriți ceva ?“

De fapt, cu rare excepții, 
astfel de lucruri am aflat în 
toate stațiunile. Iată de pildă 
ce scrie D. Constantinescu din 
comuna Cociu, raionul Răcari, 
în caietul de sugestii și reda- 
mâții al vilei „9 Mai“ din Pre
deal; „încă de la venirea noas
tră am fost priviți cu simpa
tie și înconjurați cu o caldă 
dragoste tovărășească de în
treg colectivul de muncă ce 
deservește cantina și vila „9 
Mai“.

Glazăr Ludovic de la Cluj, 
Miron Zamfirescu din Năsăud, 
Bența Ella din Sighet și alții, 
în discuțiile avute cu noi sub
liniau același lucru. Petre 
Dana și Maria Ana din Bucu
rești care iau masa la canti
na vilei „7 Noiembrie“ din 
Predeal ne vorbesc despre 
mîncarea gustoasă și variată 
care se servește aici.

Demn de remarcat în legă
tură cu organizarea celei mai 
bune deserviri a oamenilor 
muncii veniți la odihnă este 
faptul că la Predeal în timpul 
lunilor de iarnă a fost orga
nizat un curs special pentru 
ridicarea calificării personalu
lui de deservire. In paranteză 
fie spus întreprinderea care 
gospodărește spațiul de odih
nă și turistic de aici manifes
tă în general mai multă ini
țiativă ca cea de la Sinaia. 
Aici, la biroul de primire și

din 
po-

interesante, printre oamenii 
sală se naște dorința de a 
vesti și ei despre întreprinderea 
lor, despre construcțiile orașului 
lor, despre tovarășii de muncă. 
Și astfel, simpozionul se trans
formă într-o discuție caldă, to
vărășească. La un astfel de sim
pozion au vorbit Ion Lazăr, mi
ner de la Săsar, tractoristul Tu- 
dor Ungureanu de la S.M.T. 
Greci, R. Arpad de la Deva etc.

Există în cadrul casei de cul
tură numeroase cercuri : de mu
zică, de teatru, arte plastice, 
care au o bogată activitate. Cer
cul de arte plastice — de pildă 
— a organizat recent o expozi
ție. Instructorul principal al ca
sei de cultură ne-a relatat că la 
aceste cercuri participă și oa
meni ai muncii aflați la odihnă. 
Noi credem însă că acest cuvînt 
„participă“ este prea generos 
față de realitate. Este foarte a- 
devărat că ușile acestor cercuri, 
unde oamenii muncii pot să-și 
continue diferite preocupări cul
turale ce le au la întreprinde
rile respective, sînt larg deschi
se. Puțini sînt însă aceia care 
nimeresc la aceste cercuri. „Ni
meresc“ este un cuvînt foarte 
potrivit fiindcă nu există o mun
că atentă de atragere a oameni
lor muncii către cercurile casei 
de cultură.

...La Călimănești, reproduce
rile după tablouri clasice ce
lebre, întîlnite pe pereții vilei 
„Ilie Pintilie“, în afară de faptul 
că ne-au impresionat plăcut, 
ne-au amintit de o problemă de 
care depinde în mare măsură 
petrecerea concediului în mod

Și, în sfîrșit, ne-am dus la eh 
nematograf. Am reținut din pro
gramul ultimelor săptămîni o 
suită de filme romînești printre 
care ți o avanpremieră (bucu- 
reștenii pot fi invidioși) „Ce
lebrul 702” — precum și nu
meroase alte filme valoroase atît 
din punct de vedere al conținu
tului cît și al realizării. Nimio 
prăfuit, ci, dimpotrivă, filme noi 
a căror prezentare coincide a- 
proape cu cea din Capitală.

După 
muncii prezenți la Călimănești 
au posibilități largi de a-și pe
trece timpul în mod plăcut și 
instructiv în același timp. E 
drept că în acest domeniu e loc 
de mai mult. Se impune, de 
pildă, o antrenare mai susținută 
și sub forme mai variate a oaspe
ților stațiunii la diferite acțiuni 
culturale, cum ar fi spectacole 
de muzică ușoară, populară, con
cursuri de soliști vocali, instru
mentiști etc. Posibilități, după 
cum am văzut, există. Se cere 
deci ceva mai multă inițiativă 
și îndrăzneală.

cum se vede oamenii

Ajungînd în Govora — o altă 
pitorească stațiune a văii Oltu
lui, unde, ca și la Călimănești, 
poposesc în fiecare serie aproape 
2 000 de oameni ai muncii — 
amorțeala drumului ne-a sugerat 
să facem inițial cunoștință cu 
activitatea sportivă din stațiune. 
Intîlnim în parc un grup de ti
neri comentând cu pasiune re
zultatul finalei Cupei R.P.R.

icrie tn Govora, bineînțeles tn 
raport cu posibilitățile fizice ale 
fiecăruia și cu prescripțiile me
dicului. Campionate de fotbal, 
volei, tenis da masă, șah, popice 
între reprezentanții diferitelor 
regiuni prezenți în stațiune, în
treceri între diferite formații 
locale și selecționate ale oame
nilor muncii veniți la odihnă —i 
iată numai cîteva din ele.

am

fără locuri creînd o 
chinuitoare) a fost 

gară de cîfeva au-

Tn cadrul raidului nostru 
vizitat și două stațiuni de la mare: 
Eforie Nord și Eforie Sud, unde 
plaja este „inundată" zilnic de 
peste 20 000 da oameni ai mun
cii.

Grupul cu care am călătorit de 
la București în rapidul 81 (tren 
pentru care casele de bilete din 
Gara da Nord au vîndut foarte 
multe bilete 
aglomerație 
așteptat în 
tobuze.

— Poftiți I Tovarășii veniți la 
odihnă sînt invitați la mașini I 

Fața zîmbitoare a ghidului 
îndemna politicos : „Poftiți".

După puțin timp, la zeci de 
geamuri ale vilelor din Eforie 
Nord s-au ridicat storurile viu 
colorate. Și privirile noilor sosiți 
cuprindeau emoționate, într-o 
primă îmbrățișare, marea.

— Da I Priveliștea e minunată.
In fața panoului pe care era 

afișat programul cultural sportiv 
al stațiunii Eforie, l-am cunoscut 
pe Ținilea Cornel, miner de la 
Lupeni. își nota într-un carnețel 
spectacole, ore, puncte culturale.

— Aseară, a spus el, am văzut 
opereta „Silvia“ prezentată de 
colectivul Teatrului de Stat din 
Constanța la Teatrul de vară din 
Eforie. Mi-a plăcut foarte mult. 
Seara asta merg la Eforie Sud, 
la spectacolul dat de Ansamblul 
de cînîece și dansuri „Ciprian 
Porumbescu" din Suceava.

Dar în afară de cele două for. 
mâții amintite, la Eforie prezintă 
spectacole pentru oamenii muncii 
și orchestra „Lazăr Cernescu“ din 
Caransebeș, Opera de stat din 
Timișoara și alte formații artistice 
de profesioniști și amatori.

Pentru iubitorii ecranului, Di. 
reefia regională cinematografică 
a organizat un festival al filmului 
romînesc în cadrul căruia au fost 
prezentate în a avanpremieră fii. 
mele „Celebrul 702" și „Omul de 
lingă tine". Grădinile cinemato
grafelor sînt seară de seară pline.

La punctele culturale și pe te
renurile de sport din Eforie Nord 
e de asemenea mare animație. 
Seara, diferite conferințe urmate 
de spectacole prezentate de ar. 
tiști amatori veniți la odihnă s-au 
bucurat de mare succes ca și con. 
cursurile „Cine știe sport, cîșfigă" 
sau concursul pentru „cel mai bun 
cîntăreț al serii".

Tot mai mare este numărul ce
lor care participă 
la concursurile de 
te la debarcaderul 
performanțele sînt 
alta tot mai bune,
volei, concursurile de șah, tenis 
de masă și chiar șubah sînt, de 
asemenea, deosebit de antrenante 
și au întotdeauna spectatori.

— Cît privește programul cui. 
furai sportiv, ne spune tovarășul 
lonescu Haralambie din București, 

un. singur lucru na necăjește,

ne

aproape zilnic 
înot organiza- 
„Neptun". Iar 

de la o zi la 
Intîlnirile de

Sfnf prea puține excursiile care 
se organizează pentru vizitarea o- 
biectivelor turistice de la Con
stanța și Mamaia. După cum sînt 
informat, de la începutul sezonu
lui n-au fost în excursie decît 
350 de persoane. Credeți că nu. 
mai alifia amatori există?

«■/
biblioteca. ?

în fața noastră s-au oprit 
doi tineri:

— Nu cumva știți unde-i 
biblioteca 7 Sîntem veniți de 
două zile și am vrea să citim 
ceva...

Privim în jur, ne gîndim 
o clipă dacă nu cumva am 
văzut pe undeva vreun afiș. 
A, da ! Am văzut. „în conce
diu la munte sau la mare 
cartea-i un prieten bun”. Dar 
nu spune nimiț despre locul 
de unde se pot împrumuta 
cărți.

— Am auzit că e la Clubul 
central aici în Eforie Nord, 
încearcă cineva să ne dea un 
indiciu.

Dar nici indicatoare spre 
Clubul central nu ne aducem 
aminte să fi văzut.

— Haideți, să o căutăm îm
preună.

După un ceas, întrebînd zeci 
de oameni, am găsit în sfîrșit 
clubul. Și ce bibliotecă 1 13 000 
de volume !

— De la începutul sezonului 
au fost citite 2160 de cărți, 
ne spune bibliotecara Zarași 
Sultana.

— Și cînd v-au venit nou
tăți ultima dată 7

— Ieri.
— Ce fel de cărți 7
— Mai mult tehnice. Noi 

am cerut beletristice, dar de 
la centrală...

Tovarășul Aurel Covercă, 
organizatorul cultural al sta
țiunii, încearcă să schimbe 
vorba.

— Ei, să vedeți ce activitate 
• seara la club.

— Cred însă că nimeresc 
greu oamenii aici pentru că 
în oraș n-am văzut nici un 
indicator, o adresă măcar pe 
panoul pe care anunțați pro
gramul.

— A, indicatoare 7 Păi, ar 
fi urîte dacă le-am face așa 
din seîndură, ori din placaj. 
Ar trebui din material plas
tic, știu eu cum, dar... Și așa 
seara avem prea mulți oa
meni I Dacă am pune indica
toare ar veni toți la noi, iar 
la celelalte trei puncte cultu
rale (cine știe unde-or fi 7) 
n-ar mai merge nimeni.

— Păi sigur că da — șop
tește cineva lîngă noi. Dacă 
e lume mai puțină și munca 
e mai ușoară...

Poate și în Eforie Sud, cei 
care răspund de munca cul
turală gîndesc la fel ca tova
rășul Covercă. Aici există to
tuși două indicatoare scrise 
cu litere mari și afișate vizi
bil : „Spre cizmărie”, „Spre 
croitorie”...

Iar pe alei pot fi întîlniți 
adesea oameni cu valize în 
mînă întrebînd: „Nu știți 
unde-i centrul de repartiza
re 7” sau : „Unde o fi aici un 
club 7” ori: „Nu știți unde-i 
biblioteca 7”

Uiteva tonthaii
Am avut prilejul să consta

tăm în raidul nostru că sub 
multe aspecte — și îndeosebi 
cel al condițiilor materiale — 
conducerile stațiunilor se pre
ocupă cu succes ca oamenii 
muncii să petreacă un conce
diu plăcut, reconfortant.

O mai mare atenție trebuie, 
însă, acordată activității cul- 
tural-sportive din stațiuni, 
astfel încit această odihnă să 
fie activă, instructivă. Se sim
te nevoia găsirii unor forme 
mai variate și atractive de a- 
semenea activități necesare a- 
tragerii oamenilor muncii 
aflați la odihnă, nu nu
mai ca spectatori, ci ca ar
tiști amatori, ca participanți 
Ia diferite concursuri origi
nale menite să îmbogățească 
sau să reîmprospăteze anumi
te cunoștințe din domenii va
riate.

In acest scop, comitetele ra
ionale și orășenești U.T.M. 
trebuie să sprijine mai intens 
și să se preocupe mai îndea
proape de activitatea cultu
rală din stațiuni.

V. CONSTANTINESCU 
yiOREL TONCEANU 

NICOLAE IONESCU

și mingea se odihnește în poartaUn șut puternic

(Urmare din pag. I)

feminin — penultimul din meciul 
final) șl de celelalte coechipiere, 
care au avut în Irlna Hecfor un 
adevărat „înger păzitor" al pro
priei porți. Din toată inima fe-' 
licitări întregii formații, precum și 
celor doi antrenori —> Constantin 
Popescu și Nicolae Nedef I

in mijlocul ovațiilor entuziaste 
și bine meritate, care n-au con
tenit minute în șir, atunci cînd 
căpitanul echipei romîne a ridi
cat spre public troieul decernat 
campioanelor, cînd acordurile 
Imnului de Stat al R.P.R. vibrau 
adine în inimile tuturor celor pre
zenți, cînd forțele improvizate din 
ziare fluturau ca niște buchete de

Succese
ale canotorilor 

noștri
Canotorii romînl au obținut 

trei victorii la concursul in
ternațional de canotaj acade
mic desfășurat la Poznan cu 
participarea unor puternice 
echipaje din R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană, R. P. Un
gară și R. P. Polonă. Succe
sele noastre au fost realizate 
în probele masculine de schif 
4 pluș 1, 2 pluș 1 și 8 plus 1.

(Agerpres)

Campionatele 
republicane 
de atletism

Tn ziua a doua a campionate
lor de atletism ale țării noastre 
desfășurate la Galați, recordmana 
mondială lolanda Ealaș a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu 
un excelent rezultat 1,85 m, iar 
Maria Diaconescu a realizat la a- 
runcarea suliței 54,80 m, a patra 
performanță mondială a sezonului. 
Sorin loan a cîștigat o nouă pro
bă, lungimea, cu 7,31 m. Valeriu 
Jurcă și Crista Maksai, după ce 
au cîștigat cu o zi înainte proba 
de 100 m, au repurtat victoria 
și la 200 m.

(Agerpres)

În campionatul 
mondial studențesc 

de șah
După trei ture, în finala cam

pionatului mondial studențesc de 
șah de la Marianske Lazne, pe 
primul loc se află echipa U.R.S.S. 
cu 10,5 puncte, urmată de R.P. 
Romînă și R.S. Cehoslovacă —
6.5 puncte, R.P. Ungară și R.D. 
Germană 5 puncte, R.P. Bulgaria
4.5 puncte, Iugoslavia 4 puncte, 
R.P. Mongolă și R.P. Polonă cîte 
3 puncte.

Echipa studenților romîni a 
jucat mai slab în tururile 2 și 3, 
pierzînd cu același scor (2,5—1,5) 
la R.D. Germană și R.S. Ceho
slovacă. Singurul jucător constant 
al nostru este Florin Gheorghiu, 
care în meciul cu R.D. Germană 
l-a învins pe Czinn, iar în me
ciul cu R.S. Cehoslovacă a obți
nut remiză la Hort. De altfel din 
cele 8 partide susținute pînă 
acum în campionat Gheorghiu a 
pierdut numai una, la marele 
maestru sovietic Boris Spasski.

(Agerpres)

flăcări In marele semicerc a! pe
luzei, puțini dintre cei Î6 000 de 
spectatori își vor fi amintit un a- 
mănunt care merită să fie subli
niat, mai ales cu acest prilej. E 
vorba, pur și simplu, de faptul că 
reprezentativa clasată pe primul 
loc În actuala ediție, ocupase cu 
cinci ani în urmă, la Belgrad, lo
cul ultim în cea dintîi confrun
tare de acest gen din istoria hand- 
be'ufui feminin. Ce-i drept, 
h... balul tn 7 se afla pe atunci 
la noi în fază de pionierat, iar se
lecționata noastră era, de fapt, 
o formație de junioare... Drumul 
străbătut în cinci ani, de la ulti
mul loc la vîrfuț piramidei mon.

echipei daneze.

Foto; V. RANGA

diate, ne dă măsura exactă a mun. 
cii străruitoare, a eforturilor deo. 
sebite depuse de sportivele noas. 
tre și de cei ce s-au ocupat da 
pregătirea lor.

Victoria de duminică este încă 
o confirmare a faptului că în con. 
dițiile de care se bucură mișcarea 
sportivă în țara noastră, condiții 
create prin grija părintească a 
partidului Și guvernului, prin mun. 
ca neobosită a milioanelor de oa. 
meni ai muncii — cele mai .în
drăznețe visuri pot să devină rea
litate. Exemplul handbalistelor 
este elocvent și entuziasmară.

Fotbaliști, atleți, înotători — a. 
veți cuvîntul I

Copiii
învață înotul

i de vară la Pala
tul pionierilor. 
Prima cunoștință 
prof. Vlad Doga- 
tu, șeful secției 
sport.

Discutăm despre
cursurile de înot. Aflu că fie
care elev prezent la curs, la 
terminare dă un examen: o 
lungime de bazin într-unul 
din stilurile în care s-a „spe
cializat“ : liber în cazul băie
ților, bras în cazul fetelor.

— De fapt, noi nu proce
dăm mecanic. Stilul liber se 
pretează mai bine băieților, 
brasul este mai la îndemînă 
fetelor. Există însă și excep
ții. Antrenorii noștri șe orien
tează de la caz la caz.

Explicațiile acestea ni le-a 
dat prof. Dumitru Matei, co
ordonatorul cursului. Bine în
țeles și cu alte amănunte deo
sebit de interesante.

Astfel, la cursurile de ini
țiere în natație de la Palatul 
pionierilor, deschise oficial la 
1 iulie, participă cîte 350 de 
copii încadrați în 15 grupe. 
Zilnic, timp de două ore lu
crează cîte 5 grupe. Ciclul I 
se va încheia la data de 19 
iulie. Apoi, în continuare, 
pînă la sfîrșitul vacanței de 
vară, alte două cicluri. In to
tal, la bazinul de la Palatul 
pionierilor se vor iniția în 
tainele înotului aproape 1.000 
de pionieri și școlari. Preda
rea la ciclul 1 este asigurată 
de prof. Mihaela Chiriac aju
tată de cîțiva dintre cei mai 
pricepuți studenți de la Insti
tutul de Cultură Fizică cu 
specializare natație, ca, de 
pildă, Cornel Atanasîu, Nico
lae Vînturici și Werner We- 
iand.

Am asistat și la cîteva „sec
vențe“ ale cursului. Ne-a im
presionat disciplina cu care 
lucrează „elevele“ prof. Chi
riac. Chiar și cea mai mică, 
Rodica Gheorghiu care abia 
a împlinit... 4 ani. Cu reale 
perspective în natație se 
prezintă Anca Dumitrescu, 
clasa a IV-a, Școala de 8 ani 
nr. 32, raionul 30 Decembrie 
și Doina Baloga, clasa a V-a, 
Școala de 8 ani nr. 150, raio
nul Lenin. La care este abso
lut necesar să-i amintim și pe 
elevii antrenorului W. Weiand: 
Traian Drogeanu, clasa a 
IlI-a Școala nr. 156, Dan Ia- 
covișac, clasa a IV-a Școala 
nr. 101, Șerban Popescu, cla
sa a IV-a Școala nr. 169 și 
Cornel Lungu, clasa a IV-a 
Școala nr. 165.

Ora 11... Primele grupe din 
această dimineață și-au înche-

Foto .! V, CONSTANTINESCU

lat „lecția“. CursanțU treo 
sub dușuri. Alt prilej de ve
selie, de voie bună. Ultimele 
rezerve din trăistuța cu ali
mente sînt consumate. După 
două ore de baie, fiecare are 
o poftă de... lup! Și apoi cit 
mai repede acasă. Merg în 
troleibuz cu unul dintre 
cursanți, Dan Petrescu, clasa 
a V-a, Școala nr. 146. Este 
un băiețel dezghețat, simpatic. 
Răspunde prompt întrebărilor 
noastre, li place nespus de 
mult sportul (face fotbal, vo
lei și handbal) dar...

— Prevăd că voi fi defini
tiv cîștigat pentru înot, ne 
spune cu toată convingerea.

— De ce 7
— Fiindcă este sportul cel 

mai frumos ! Spuneți și dv 
ce sport îți oferă atîtea satis
facții ? Să stai în soare, să te 
arunci în apa înspumată a 
bazinului, să te menții prin 
plutire sau înot la suprafața 
apei. Eu, după trei lecții doar 
sînt în stare să trec bazinul 
pe lățimea lui. Nu credeți ?

l-am dat să înțeleagă că sin- 
tem ferm convinși de ceea ce 
spune și ne-am despărțit ca 
doi vechi prieteni...

8. SPIREA

PE SCURT
© Cu prilejul întâlnirii de hal

tere dintre echipele R. P. Romîne 
și R. P. Polone, reprezentantul 
nostru Piti Balaș, a stabilit un nou 
record mondial de juniori la ca
tegoria pană cu 357,5 kg (vechiul 
record aparținea tot lui cu 347,5 
kg). In cadrul aceleiași probe. 
Balaș a corectat și trei recorduri 
republicane de seniori.

© Tînărul sportiv romîn Dorin 
Giurgiucă a repurtat un mare 
succes la criteriul european de 
tenis de masă pentru juniori, în
cheiat duminică la Bled. El a clști- 
gat proba de simplu masculin, în- 
vingînd în finală cu 2—0 (21—10, 
21—7) pe sovieticul Amelin, după 
ce în semiiinală clștigase cu 2—1 
la iugoslavul Korpa. Șl cellalt! 
reprezentanți ai țării noastre s-au 
remarcat, caliiicindu-se In alte 
trei iinale.

Iată rezultatele acestor finale : 
simplu fete : Balaișite (U.R.S.S.)— 
Papp (R.P.U.) 2—1; dublu băieții 
Veko, Korpa (Iugoslavia)—Rethi, 
Giurgiucă 2—0 ; dubiu fele—Lu- 
zova Bosa (R.S.C.)—Mihalka, Jan- 
drescu 2—0 , Dublu mixt: Bosa, 
Stepanek (Cehoslovacia) — Giur
giucă, Krezek 2—1.

• Comitetul de organizare a 
competiției de fotbal „Cupa orașe- 
lor-tîrguri’’ anunță din Basel că la 
ediția 1962—1963 s-au înscris 46 
de echipe, reprezentînd 21 de țări. 
La 21 iulie va avea loc la Bolog- 
na o ședință a Comitetului de or
ganizare, cu scopul de a reglemen
ta participările avînd în vedere 
că unele țări, cum ar fi Spania și 
Scoția, au înscris cîte 7 și chiar 
8 echipe. Din partea R. P. Romîne 
la „Cupa orașelor-tîrguri" a fost 
Înscrisă echipa Petrolul Ploiești.

© Recordmanul mondial la săritu
ra în înălțime, Valeri Brumei, s a 
antrenat la Palo Alto, cu 6 zile 
Înaintea meciului pe care echipa 
U.R.S.S. 11 va susține cu reprezen
tativa S.U.A. Atletul sovietic a 
arătat o formă excelentă, reușind 
să treacă peste ștacheta ri
dicată la 2,20 m. Specialiștii cred 
că Brumei va încercă să doboare 
propriul său record mondial care 
este de 2,25 m. La antrenamentul 
lui Brumei au asistat 3 000 de 
spectatori. Cu același prilej ame
ricanul Kramer a sărit la prăjină 
4,72 m.

® Desfășurate timp de mai multe 
zile la Praga, campionatele inter
naționale de tenis ale R.S. Ceho
slovace s-au încheiat duminică. 
Rezultate foarte bune au obținut 
sportivii sovietici, cîștigători a 
trei probe. La simplu femei, Ana 
Dmitrieva a învins-o în finală pe 
Storke (Anglia) cu 6—3) 6—0. 
Dmitrieva, Volkova (U.R.S.S.) au 
cîștigat cu 2—0 în fața cuplului 
cehoslovac Kodesova — Mihlova, 
iar Tomas Leius și Dmitrieva au 
întrecut în finală pe Parma si 
Starke cu 2—1.

In finala probei de simplu mas
culin, cehoslovacul Iavorski l-a 
întrecut cu 3—2 pe polonezul 
Sconecki.

(Agerpres)



Fetele
din satul nostru

■ a Andrășești —
Slobozia, pe ma- 

( Iul Ialomiței, se 
află grădina de 
legume a gospo
dăriei agricole co
lective. Aici lu

crează 16 tinere colectiviste, 
harnice și pricepute, apreciate 
de toți colectiviștii din gospo
dărie. încă cu un an în urmă 
conducerea gospodăriei a ce
rut organizației U.T.M. să re
comande tinere fete pentru 
unele sectoare importante de 
producție cum sînt grădina de 
legume, ferma de păsări etc. 
Organizația de bază U.T.M. a 
discutat cu cele mai inimoase 
fete pentru a le convinge să 
lucreze în aceste sectoare. Așa 
au fost recomandate cîteva 
fete pentru ferma avicolă și 
mai multe la grădina de le
gume. Fetele au fost îndruma
te să se înscrie la cursurile a- 
gro-zootehnice care să le aju
te în munca pe care o aveau 
de făcut. Cîteva fete care lu
crau la grădină, vreo 10 la 
număr, nu erau încă utemiste. 
Cu ele s-a dus o muncă plină 
de grijă pentru ca, alături de 
utemiste, să fie atrase la toa
te acțiunile întreprinse de 
organizație. La adunările ge
nerale, de pildă, în care s-a 
discutat despre contribuția 
tinerilor colectiviști la întări
rea economlco-organizatorică 
a gospodăriei, creșterea pro
ducției agricole vegetale și 
animale, la sporirea avutului 
obștesc au fost invitați toți 
tinerii din gospodărie. Tine
rele Mariana Cîrlig, Ana San
du, Antonia Marin au fost 
impresionate de modul în care 
vtemiștii discutau despre via
ța și munca lor în gospodărie. 
Ele au luat cuvîntul la unele 
din adunări și au făcut pro
puneri prețioase pentru îmbu
nătățirea muncii în sectorul 
în care lucrau. Alături de bă
ieți, fetele care nu erau încă 
membre ale organizației au 
fost mobilizate la acțiunile 
întreprinse de organizația
U.T.M. pentru înfrumusețarea 
gospodăriei, plantări de pomi, 
strîngerea de fier vechi. De 
asemenea, la joile și dumini
cile tineretului, la concursul. 
„Iubiți cartea“, informări po
litice, noi am invitat întot
deauna toți tinerii din gospo
dărie. Tineri neutemiști, 
printre care și multe fete, au 
fost încadrați în cercul de 
studiere a Statutului U.T.M.

în munca politico-educativă 
în rîndurile fetelor, organi
zația a ținut seama și de une
le probleme specifice. Astfel, 
la început, de multe ori cînd 
invitam fetele la cîte o ac-

-----o-----

o
(Urmare din pag. I)

să te simți bine la locul de 
muncă pe care singur ți l-ai do
rit, pregătiridu-te in această no
bilă profesie.

îmi mai scrii că te afli la 
început de drum și că te vei 
căli prin condițiile climaterice 
prin care treci. Aici îmi per
mit să te dojenesc puțin. Acea
stă „căliră" vine de la sine. 
Despre ea să nu mai vorbim. Să 
ne călim în alt sens: în acela 
de a încerca, de a izbuti să a- 
julăm fiecare cultură agricolă 
de a produce mai mult. Aici să 
mergem cu gîndul atunci cînd 
e vorba de călire. Mobilizîn- 
du-ne, să nu ne descurajăm 
atunci cînd vom avea de 
luptat cu orice fel de greu
tăți. Aș fi bucuros să-mi 
mai scrii. Sîntem la o dis
tantă mare unul de celălalt, dar 
sfaturile, experiența unuia și a 
celuilalt nu simt această distan
ță atunci cînd e vorba de a a- 
juta această minunată grădină a 
patriei — ogoarele colectiviste 
,—să înflorească pe zi ce trece“.

Iată ce idee, cuceritoare prin 
înalta ei frumusețe morală, se 
desprinde din lectura chiar și 
numai a două scrisori simple, 
trimise de la depărtare, de că
tre doi tineri. Scrisorile citate 
marchează evident începutul u- 
nei prietenii durabile și puter
nice, prietenie iscată și cultiva
tă de țelul comun al muncii, de 
idealul patriotic al înfloririi 
patriei socialiste.

Ziarul „Scînteia tineretului“ 
și-a intitulat rubrica sub care 
apar aceste materiale „Poșta e- 
roilor noștri“. Nu știu dacă re
dacția s-a gîndit și la sensul 
literar pe care acest titlu de 
rubrică îl conține. îmi place să 
cred, ca reporter și ca scriitor 
legat cu trup și suflet de feno
menul viu și clocotitor al ac
tualității, că un astfel de titlu 
ni se adresează și nouă. E vor
ba doar, de viața nouă a tine
rilor din patria noastră, de 
preocupările și visurile lor, de 
pasiunea lor în muncă, de a- 
pariția și creșterea caracterelor 
noi, ale omului epocii socialis
te. „Eroi“ în sensul literar al 
cuvîntului. eroi care vin și își 
cer dreptul Ia viață în repor
tajele, poemele, nuvelele și ro- 
mare'.e noastre inspirate din fo
cul viu al muncii creatoare.

Iată de ce, am citit aceste 
scrisori citate mai sus, cu sen
timentul că mă aflu în fața u- 
nor invitații deschise Ia cu
noaștere. Ca un mitic corn al 
abundenței, viața no oferă în
săși plasma viitoarelor noastre 
cărți care n-așteaptă decît să fie 
scrise.

P. S. Era să uit un amă
nunt esențial : puțin timp după 
sosirea sa Ia Smeeni, agrono
mul Ion Teșu a fost ales, de 
către adunarea generală a co
lectiviștilor, ca președinte al 
gospodăriei agricole colective 
din sat. 

țiune primeam aproape de la 
toate același răspuns : „Nu 
mă lasă mama să lipsesc de 
afcasă”. Ne-am gîndit atunci 
să stăm de vorbă cu mamele, 
să le arătăm și lor la ce ac
țiuni chemăm fetele, ce ce
rem de la ele. în primul rînd 
am invitat cîteva mame la 
adunările generale U.T.M. în 
care s-a vorbit despre parti
ciparea la muncă a tinerilor 
din gospodărie. Așa au fost 
invitate și au luat parte la a- 
dunările noastre generale ma
mele fetelor Mariana Cîrlig,

Viața
de organizație
Ana Sandu etc. în timpul a- 
dunării ele au fost atente, au 
ascultat tot ce s-a vorbit, dis
cuțiile care s-au purtat pe 
marginea problemelor dezbă
tute. Cînd am stat, după a- 
ceea, de vorbă cu ele ne-au 
mărturisit că le-au plăcut dis
ciplina utemiștilor, preocupa
rea lor pentru treburile gos
podăriei colective.

La început, pe Antonia Ma
rin mama ei n-o lăsa să vină 
Ia căminul cultural. Noi toți 
știam însă că Antonia are o 
voce frumoasă. Am mers și 
am stat de vorbă cu mama 
ei, i-am explicat cu răbdare 
care este rostul Antoniei în 
echipa artistică, i-am spus că 
mai tîrziu o să fie mîndră 
cînd o va vedea pe fata ei pe 
scenă cîntînd.

Intervenția noastră a avut 
efect. Acum Antonia Marin a 
devenit o bună solistă a co
rului. Cîntecele interpretate 
de ea, printre care și cunoscu. 
tul cîntet de prin părțile noa
stre „Cînd eram pe Ialomi
ța", au fost înregistrate și 
transmise la posturile noastre 
de radio la emisiunea „Tine
rețea ne e dragă“. Mama An
toniei a fost deosebit de mîn
dră cînd și-a auzit fiica cîn
tînd la radio.

Numai muncind cu fiecare 
tînără în parte am reușit să

Sosirea de la Moscova a delegației 
mișcării pentru pace din 8. P. Romînă

Luni s-a înapoiat în Capi
tală delegația mișcării pentru 
pace din R. P. Romînă, care 
a participat la lucrările Con
gresului mondial pentru de
zarmare generală și pace de 
la Moscova.

La aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost sa
lutați de reprezentanți ai Co
mitetului național pentru a-

Elevii de la Școala horticolă din Bistrița la o oră de lucrări practice în casa de vegetație a Instie 
tufului de cercetări horticole,

Foto: I. MARTON

Bnstihrful potîiehnic din Timișoara
FACULTATEA DE MECANICA 

CU SPECIALITĂȚILE I

— Mașini hidraulice și pneumatice
— Mașini termice și motoare Diesel
— Material rulant
— Tehnologia construcției de mașini
— Utilajul și tehnologia sudură

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA 
CU SPECIALITĂȚILE i

— Electroenergetică
— Electromecanică
— Electriiicarea industriei, agr icul- 

turii și transporturilor

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII 
CU SPECIALITĂȚILE :

— Construcții civile, industriale și 
agricole

— Construcții șl instalații hidroteh
nice

— Construcții hidrotehnice agricole
FACULTATEA

DE CHIMIE INDUSTRIALA 
CU SPECIALITĂȚILE l

— Tehnologia substanțelor anorga
nice

— Tehnologia substanțelor organice
— Tehnologia materialelor de con

strucții și ceramică
FACULTATEA

DE MECANICA AGRICOLA

„DRUMSPRE OAMENI“ de ion vlasiu
In 1956 sculptorul Ion Vla

siu prezenta cititorilor primul 
volum („Am plecat din sat“) 
dintr-un larg ciclu memoria
listic.

în acel prim volum fă
ceam cunoștință cu Ionel, co
pilul din Ogra, rămas orfan și 
crescut de „moșul" neîndură
tor, lovit deseori de jignirile 
bogaților din sat. Copilărie a- 
mară, încrîncenată, lipsită de 
bucurie. Al doilea volum al 
acestui ciclu, „Drum spre oa
meni“ narează începuturile 
artistice, o perioadă în care 
tînăru'l sculptor își căuta un 
„drum", o înțelegere a meto
dei și a formației propriei 
sale arte. Cartea aceasta con
stituie un prețios „jurnal de 
creație“, în care elementul 
autobiografic este comentat pe 
larg.

Privit sub acest aspect, 
„jurnalul" este mai liber de 
exigențele construcției epice, 
evoluînd nu prin acțiune — 
chiar dacă faptele se succed 
într-o ordine cronologică — ci 
prin diversitatea nasionantă a 
frămîntărilor sufletești. Epoca 
imediat anterioară maturizării 
artistice este plină de im
pulsuri contradictorii, pigmen
tată de stări depresive și ela

le atragem la multe activități 
interesante. Așa am reușit să 
formăm și o echipă de volei. 
Nici cu formarea acestei echi
pe lucrurile nu au mers de 
la început ca pe roate. îm
preună cu tovarășa Vernenția 
Ionescu, profesoară de educa
ție fizică la școala de 8 ani, 
am stat însă de vorbă cu fe
tele din gospodărie și le-am 
explicat cu răbdare însemnă
tatea sportului, le-am propus 
să înființăm o echipă de vo
lei. Primele care s-au înscris 
în această echipă au fost ute- 
mistele. Apoi le-au urmat Și 
alte fete ca Elena Deteșanu, 
Maria Bășceanu și altele. Pe 
terenul de sport, amenajat de 
tinerii din comună prin mun
că patriotică, echipa de volei 
se antrenează acum cu regu
laritate reușind să obțină 
deja rezultate frumoase în în- 
tîlnirile avute. Neuitată va 
rămîne pentru fiecare din noi 
ziua cînd voleibalistele au 
adus în sat „Cupa agricultu
rii“ pe care au cîștigat-o cu 
prilejul unui ’campionat.

Putem spune că fiecare tî
nără din gospodărie în tim
pul ei liber activează fie la 
cor, în brigada artistică de 
agitație, ia parte la activități 
sportive. Recent, încă 7 tinere 
au devenit purtătoare ale in
signei de „Prieten al cărții“, 
în felul acesta fiecare fată se 
simte apropiată de organiza
ția U.T.M., ia parte activă la 
viața de organizație, iar zece 
fete dintre cele care lucrează 
ajeum la grădină au cerut să 
intre în rîndurile organizației 
U.T.M. De educația politică a 
acestor fete, de pregătirea lor 
în vederea primirii în orga
nizație ne ocupăm în mod 
deosebit.

Și de acum încolo organiza
ția noastră de bază U.T.M. se 
va ocupa cu aceeași grijă și 
răspundere de educația ute
miștilor, a tinerelor fete, în 
spiritul •colectivismului, pen
tru creșterea conștiinței lor 
politice, mobilizîndu-i la mun
că pentru întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodă
riei și creșterea avutului ob
ștesc.

TEODORA NICOLAE 
secretara comitetului comunal 

U.T.M.-Andrășești

părarea păcii, de oameni de 
știință și cultură.

Odată cu delegația au sosit 
în Capitală oaspeți din Fin
landa, Grecia și Norvegia, 
participanți la Congresul de 
la Moscova, care, la invitația 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii, vor vizita țara 
noastră.

(Agerpres)

nuri optimiste. (Edificatoare 
în acest sens sînt reflecțiile 
sculptorului despre „fenome. 
nul“ inspirației care se spri
jină pe o profundă cunoaștere 
a oamenilor). Și dacă artistul, 
crescut între oameni săraci de 
la țară, de la care cunoscuse 
multă omenie, își întoarce de
seori gîndurile și pașii spre 
acest univers, faptul are o 
semnificație foarte adîncă. Tî- 
nărul artist pare că a înțeles 
la timp sensul căutărilor sale: 
„Căutam un drum care să mă 
apropie de năzuințele mari 
ale oamenilor, să mă primeas
că alături de ei, cu încredere, 
cu dragoste, sentimente pe 
care le simțisem în sat..." De
sele referiri la acest univers 
măcinat de mizeria exploată
rii burghezo-moșierești în care 
oamenii luptau pentru drep
tate simulează numai dorin
ța expresă a întoarcerii în sat 
căci în fond artistul caută 
și în noul cadru încon
jurător, citadin, o înțele
gere care, deocamdată, se 
sprijină pe datele experien
ței lui limitate. „Drumul 
spre oameni" se sprijină pe o 
premiză profund populară, dar 
el va fi greu din cauza situa
ției silnice cu care este nevoit

Tăbăcăria minerală do la Jilava este o unitate modernă, înzestrată cu utilaj de Înaltă tehnicitate, lată un aspect din hala unde 
te execută finisarea pieilor«
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INSTITUTUL POLITEHNIC
DIN TIMISOARAs

că nu-i va

ine dorește să-i 
întîlneascâ în a- 
ceste zile pe stu
denții Politehnicii 
din Timișoara, nu 
are ce căuta la 
institut. Pentru 
întîlni nici în să- 

lile de curs și nici pe cori
doarele altădată în eferves-
cență. Studenții sînt în vacan. 
ță. Au luat cu ei notele bune 
ale sesiunii de examene, a- 
mintirea proaspătă a felicită
rilor primite de la profesori, 
și au plecat: unii în taberele 
de odihnă — la munte sau pe 
malul însorit al mării, alții în 
orașele și satele patriei prin
tre foștii (și poate chiar vii
torii) lor tovarăși de muncă.

Pentru mulți dintre ei însă, 
zilele primei luni ale vacan
ței sînt marcate prin orele 
de practică. Dar, ori unde 
s-ar afla, studenții Institutu
lui politehnic din Timișoara 
nu uită o clipă ajutorul pri
mit pentru obținerea succese
lor la învățătură, condițiile 
minunate de studiu și odihnă 
ce le-au fost asigurate.

Și într-adevăr, toate aces
tea nu se pot uita. Cadra 
didactice cu prestigiu pre
dau cursuri de înaltă ținută 
științifică. în clădirile impu
nătoare și moderne ale celor 
4 facultăți, studenții au la 
dispoziție amfiteatre spațioa
se, săli de proiecte și desen, 
o bibliotecă cu peste 100 000 
de volume și cu numeroase 
săli de lectură. Nivelul înalt 
științific al procesului de îm
binare a cunoștințelor teoreti
ce cu cele practice este asi
gurat de experimentarea ce
lor mai noi metode științifice 

să lupte artistul în societatea 
capitalistă pentru a-și expri
ma ideile înaintate. Avînd un 
limitat contact cu mediul 
muncitoresc, acesta i-a lăsat 
o impresie oarecum comună 
cu mediul în care copilărise. 
Pe muncitori îi apreciază în 
virtutea aceluiași precept al 
omeniei, învățat de la țăranii

NOTE 
DE LECTOR

săraci între care și-a petrecut 
primii ani ai copilăriei.

Așadar, reperele „drumu
lui" sînt acestea: dragostea 
de oameni, năzuința de a le 
fi util. De aici și pînă la de
prinderea modului cum să de
vină exponent al ideilor și 
sentimentelor lor, ale celor pe 
care i-a simțit de aceeași 
structură cu el, se întinde o 
evoluție caracterizată de înde
lungi și fertile căutări, cu 
dese întoarceri și porniri din 
nou, însă, indiferent de sensul 
lor uneori limitat, toate con- 
turînd cu putere profilul unui

prof. ing. Marin Rădol

în laboratoarele Institutului, 
de o permanentă confruntare 
a cunoștințelor căpătate în 
amfiteatru cu cele aflate în 
practica producției industriale.

în institut se desfășoară o 
largă activitate de cercetare 
științifică. Munca în cercurile 
științifice, după cum a dove
dit frumoasa experiență acu
mulată pînă acum, îi obișnu
iește pe viitorii ingineri să 
cunoască îndeaproape „secre
tele“ și satisfacțiile activității 
de cercetare științifică. In
dustria noastră are nevoie de 
ingineri cu atitudine creatoa
re, adevărați cercetători în 
condițiile oferite de fiecare în
treprindere ; dar pentru acea
sta pasiunea pentru cercetare 
trebuie deprinsă încă din m- 

00»
stltut, în cercurile științifice. 
De aceea, noi ne-am străduit 
— și în mare măsură am reu
șit — ca pregătirea practică, 
raportarea pe tot parcursul 
procesului de studiu a celor 
însușite la cerințele practicii 
din întreprinderile industria
le, să caracterizeze munca fie
cărui student.

Posibilități mari de înfăp
tuire a legăturii învățămîntu- 
lui cu practica oferă studenți
lor și numeroasele laboratoare 
moderne, utilate după ultime
le noutăți ale științei și teh
nicii, de care dispune institu
tul. La inițiativa unor cate
dre, în laboratoarele de ma
șini hidraulice, construcții 
metalice și hidrotehnică, stu
denții execută — în baza unor 
contracte încheiate între in
stitut și diferite întreprinderi 
din Timișoara — lucrări utile 
producției.

An de an, laboratoarele in
stitutului sînt înzestrate cu 
noi aparate și instalații. In 
cursul anului universitar tre
cut, studenții Facultății de 
mecanică au amenajat un 
stand pentru încercarea loco
motivelor de cale îngustă, fa- 

artist progresist, animat de 
idealuri umaniste.

Autorul ne înfățișează o 
largă galerie umană — por
trete morale prinse în cîteva 
trăsături, reliefate mai ales 
prin dialog. Surprinde rigoa
rea cu care dă fiecărui por
tret, fiecărei noi apariții o 
funcție cumulativă, destinată 
„drumului“ artistului. Eficien
ța acestor numeroase confrun
tări nu este însă pe deplin 
valorificată. Trebuie să ob
servăm că formula nedecisă a 
cărții — între jurnal de crea
ție și evocare memorialistică 
— a produs o fisură regreta
bilă în unitatea ei. Suita de 
portrete sau sumare apariții 
umane — urmărind să relie
feze ambianța de opinii în 
mijlocul căreia evoluează ar
tistul — este prea puțin inte
grată unei viziuni unitare, de 
ansamblu și, de aceea, disto
nantă în raport cu paginile 
jurnalului propriu-zis. Intre 
aceste două părți nu există o 
comunicare întotdeauna fi
rească, ele se desfășoară para
lel, rareori prin tangență con
vingătoare. Proporțiile ope
rei la care s-a angajat au
torul nu mărturisesc ți g 

brlcate în țara noastră. La 
Facultatea de construcții au 
fost amenajate un laborator 
de fotoelasticitate, unul pen
tru modelări hidraulice și un 
laborator pentru alimentări 
cu apă. A fost înființat, de 
asemenea, un centru de calcul 
care dispune de o mașină 
electronică de calcul, proiec
tată și executată în institut.

Dar, în înfăptuirea deplină 
a legăturii dintre studiu și 
practică, producția oferă po
sibilitățile cele mai mari. De 
aceea, practica de vară a stu
denților se desfășoară din ca 
în ce mai mult sub semnul 
muncii efective a studenților 
la mașini. Studenții institutu
lui fac practică la cele mai 
mari fabrici și uzine din țară

(Uzinele „23 August“ și Uzi
nele „Republica“ din Bucu
rești, Combinatul chimic 
Borzești, Uzinele „Electropu- 
tere“-Craiova etc.). Odată re
partizați în uzină la practică, 
ei primesc o temă individuală. 
Studenții se documentează din 
bibliografia de specialitate a- 
supra unui anumit proces teh
nologic, iar în uzină studiază 
procesul respectiv așa cum se 
desfășoară el în practică. In 
felul acesta se înfăptuiește 
desăvîrșirea pregătirii lor teo
retice în strînsă legătură cu 
producția.

în anul universitar trecut, 
a sporit și numărul secțiilor 
în care se pregătesc studenții 
institutului. Astfel, în cadrul 
facultății de electrotehnică, 
funcționează acum o secție de 
electroenergetică — unde stu
denții sînt pregătiți în dome
niul producerii, transportului 
și distribuției energiei elec
trice 4- și una de mașini și 
aparate electrice.

La Facultatea de mecanică 
sînt pregătite cadre ingine
rești capabile să proiecteze, 
să construiască și să exploa

forță epică corespunzătoare și 
greutatea construcției se sim
te în special acolo unde expe
riența proprie nu-i oferă fapte 
suficiente care să justifice un 
comentariu dens. Ceea ce con
vine talentului său pare a fi 
notația pătrunzătoare pe mar
ginea unui fapt, adîncirea a- 
nalitică de un anume tip, 
foarte concentrată și expri
mată lapidar într-o formulă 
precisă, cu o mare forță de 
sugestie. De aceea, deși an
samblul nu este pe deplin în
chegat, notarea comentată a 
unor fapte bine selectate reu
șește să sugereze convingător 
„drumul“ artistului. Experien
ței lui i se adaugă treptat 
fapte care-i vor întări cre
dința într-o lume altfel orîn- 
duită, eliberată de legile inu
mane ale „vițelului de aur“. 
Originea sa, mediul copilă
riei, ucenicia în mediul mun
citoresc, precum și reluarea 
mai apoi a contactului cu 
vechii prieteni muncitori, sînt 
legături hotărîtoare pentru 
maturizarea gîndirii artistu
lui, verigi determinante în 
formarea caracterului militant 
al artei sale.

O. STÂNESCU 

teze turbine cu apă, motoare 
cu ardere internă, turbine cu 
aburi și gaz, mașini unelte.și 
linii automate. Secția de ma
terial rulant din cadrul aces
tei facultăți este acum orien
tată mai mult spre cunoaște
rea locomotivelor Diesel și a 
turbinelor cu gaz.

La Facultatea de construc
ții, în cadrul celor două sec
ții — Construcții civile, indus
triale și agricole și Construcții 
și instalații hidrotehnice — 
sînt pregătiți specialiști în do
meniul cercetării, proiectării 
și realizării construcțiilor hi
drotehnice, regularizării rîurl- 
lor, hidroameliorațiilor, pre
cum și în domeniul studiului, 
proiectării și executării con
strucțiilor de beton armat, 
construcțiilor metalice și con
strucțiilor de zidărie.

O facultate care a căpătat 
o deosebită importanță în ul
timii ani esie cea de chimie 
industrială. Marile combinate 
dotate cu tehnica cea mai mo
dernă. care se înalță în pre
zent în diferitele regiuni ale 
țării, permit fabricarea în 
condiții optime a unei mari 
varietăți de produse chimice 
necesare tuturor ramurilor 
industriei. Absolvenților fa
cultăților de chimie industria
lă le sînt deschise mari per
spective pentru viitor. Ei vor 
putea munci în cele mai di
verse domenii de activitate. 
Pregătirea profesională a vii
torilor ingineri chimiști se 
face în cele mai bune con
diții. Laboratoarele facultății 
au fost utilate cu aparatură 
modernă.

Pentru a se pregăti la nive
lul indicilor înalți ai indus
triei socialiste, pentru a de
veni specialiști de nădejde, 
studenții institutului depun 
eforturi deosebite. Dar, în 
timpul liber, ei au posibilita
tea să vizioneze spectacole, 
să-și afirme și să-și dezvolte 
aptitudinile artistice în forma
țiile de cor, teatru și dansuri 
sau să-și perfecționeze măies
tria sportivă în numeroasele 
echipe din categoria A ale 
clubului sportiv „Știința".

Iar seara, după cursuri și 
diverse activități, ei se întorc 
în liniștea bibliotecilor din 
minunatul „orășel studențesc“ 
sau în ambianța plăcută a 
camerelor în care locuiesc.

•••

Luni s-au deschis la Sinaia lu
crările Conferinței de fiziologie 
organizată de Societatea de fizio
logie și Institutul de fiziologie 
normală și patologică „Dr. D. Da- 
nielopolu“ al Academiei R. P. Ro
mîne, care dezbate probleme de 
fiziologia sistemului nervos și en
docrin,

(Agerpres)

Pe ecranele Capitalei

Plăcerile
orașului

o producție a studiourilor franceze

Comedie plină de vervă In regia lui Alex. Joffe 

In rolul principal cunoscutul actor Bourvil

Inaugurarea 
expoziției tehnice 

și științifice 
franceze

Luni după-amiază a avut 
loc la București inaugurarea 
expoziției tehnice și științifi
ce franceze, organizată sub 
auspiciile Comitetului perma
nent francez pentru tîrguri și 
manifestări economice în străi
nătate și Centrului Național 
francez de cercetări științifice.

La festivitate au luat parte 
ministrul Comerțului Exterior 
Gogu Rădulescu, reprezen
tanți ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe și ai 
altor ministere, ai unor insti
tuții centrale și organizații 
obștești, membri ai grupului 
parlamentar romîn pentru re
lații de prietenie Romînia— 
Franța, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Erau de față reprezentanți 
ai Ministerului Finanțelor și 
Afacerilor Economice al Fran
ței și ai Comitetului perma
nent francez pentru tîrguri și 
manifestări economice în 
străinătate.

Salutînd pe oaspeți, minis
trul Franței la București, 
Pierre Paul Bouffanais, a spu3 
că Franța prezintă astăzi, pen
tru a treia oară, un impor
tant ansamblu de utilaje de 
echipamente industriale la 
care participă 150 de firme 
franceze.

Nu mă îndoiesc, a spus mi. 
nistrul Franței, că această ex
poziție va contribui la dezvol
tarea schimburilor economice 
franco-romîne al căror volum 
s-a dublat din 1959 pînă în 
1961. In primele cinci luni ale 
anului 1962 vînzările romî- 
nești pe piața franceză au în
registrat o creștere de 32 la 
sută. El a adăugat că anul 
trecut dintre țările socialiste, 
Romînia a fost, după Uniunea 
Sovietică, al doilea partener 
comercial al Franței.

în încheiere dl. Pierre Paul 
Bouffanais a anunțat că pe 
linia dezvoltării relațiilor co
merciale cu R. P. Romînă gu
vernul francez a hotărît să 
trimită la București în vizită 
oficială pe dl. Michel Mau- 
rice-Bokanovski, ministrul In
dustriei.

Răspunzînd, președintele 
Camerei de comerț a R. P. 
Romîne, Mihai Ciobanu, a 
arătat că expoziția care se 
inaugurează astăzi, ca și pre
zentarea produselor romînești 
la tîrgurile internaționale or
ganizate în Franța, convorbi
rile purtate în diferite ocazii 
și schimbul de vizite între re
prezentanții cercurilor de afa
ceri franceze și ai comerțului 
exterior romîn, confirmă po
sibilitățile de colaborare eco
nomică existente între Romî
nia și Franța.

La invitația organizatorilor, 
ministrul Comerțului Exterior, 
a tăiat panglica inaugurală, 
după care asistența a vizitat 
expoziția.

Organizată în noul pavilion 
din Piața Scînteii, expoziția 
tehnică și științifică franceză 

este deschisă pînă la 26 iulie, 
între orele 9 și 12,30 pentru 
tehnicieni și 17 și 19,30 pen
tru public.

(Agerpres)

---- •----

Primirea 
ambasadorului Turciei 

de către adjunctul 
ministrului Afacerilor 

Externe
La 16 iulie adjunctul minis

trului Afacerilor Externe, Au
rel Mălnășan, a primit în 
audiență pe Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Tur
ciei la București, în legătură 
cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare,

(Agerpres)



Ecoul puternic al Congresului
pentru dezarmare generală și

LONDRA 15 (Agerpres). * *—* 
TASS transmite: Congresul 
mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace s-a bucurat de 
succes, a declarat la o confe
rință de presă care a avut loc 
la Londra canonicul J. Collins, 
președintele „Mișcării pentru 
dezarmarea nucleară“, care 
t-a înapoiat de la Moscova.

sinki. O asemenea filială a 
fost înființată chiar pe insula 
Okinava ocupată de ameri
cani. Astfel, pentru prima 
oară delegați ai tuturor pre
fecturilor (departamentelor Ja
poniei) fac parte din compo
nența delegației japoneze. 
Printre delegații Japoniei se 
află doi cetățeni japonezi ve- 
niți din Hiroșima. Ei vor 
aduce Ia Helsinki documente 
fotografice care relatează des
pre chinurile și suferințele 
acelora care au supraviețuit 
bombardamentului atomic.

Actualmente, în întâmpina
rea Festivalului de la Helsinki 
se desfășoară un festival na
țional pe malul lacului Ima- 
nakako, festival la care parti
cipă peste 6 000 de tineri.

• „Prin țările Festivalului“ 
— aceasta este denumirea „clu
bului călătoriilor cu ajutorul 
cinematografului“ de pe lîngă 
Universitatea din Sverdlovsk. 
Studenții au făcut deja cunoș
tință cu țara primului Festi
val Mondial (Cehoslovacia), 
prezentată printr-un ciclu de 
filme documentare.

• Aproximativ 350 000 de 
finlandezi au semnat apelul 
adresat tineretului lumii. El 
va fi înmînat participanților 
la Festival în ziua deschide
rii lui.

• Studenții Universității 
prieteniei popoarelor „Patri-

Vorbind despre întâlnirea 
sa cm N. S. Hrușciov, Collins 
a scos în evidență cuvintele 
șefului guvernului sovietic 
despre năzuința Uniunii So
vietice spre pace și dezar
mare.

In contrast flagrant cu a- 
ceasta este atitudinea șefilor 
guvernelor Angliei și S.U.A., 
a continuat Collins. Limitîn- 
du-se de a transmite un scurt 
mesaj prin secretarul său, 
Macmillan a făcut o „greșea
lă fatală“. Atitudinea ameri
canilor „a fost și mai rea”: 
președintele Kennedy nici n-a 
catadicsit să expună punctul 
de vedere al S.U.A.

CONAKRY 16 (Agerpres). — 
„Poporul guinez, salută cu căl
dură Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și 
pace și îi încredințează pe 
participanții la congres de ho- 
tărîrea lor fermă de a lupta 
neobosit pentru menținerea pă
cii în întreaga lume și pen
tru dezvoltarea relațiilor prie
tenești între toate popoarele“, 
scrie președintele Guineei, 
Seku Ture, într-un articol de 
fond publicat în ziarul „Horo- 
ya“. Subliniind că popoarele 
recent eliberate de sub domi
nația colonială sînt direct in
teresate în menținerea păcii, 
Seku Ture continuă : Republi-

UN APEL ADRESAT 

FEMEILOR

DLRÎNTREAGA LLWE
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite : Femeile din 
cele cinci continente partici
pante la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace au adresat un apel tutu
ror femeilor, mișcărilor și or
ganizațiilor de femei din lu
mea întreagă, chemîndu-le să 
înceapă acțiuni urgente care 
să contribuie la înfăptuirea 
cit mai grabnică a dezarmării 
și la menținerea păcii.

Femeile din lumea întreagă 
sînt chemate să ceară cu 
hotărîre tuturor puterilor nu
cleare încheierea cît mai ur
gentă a unui acord cu privire 
la interzicerea pentru totdea
una a experiențelor eu toate 
genurile de arme nucleare.

Convorbirea reprezentanților 
mișcării pentru pace din R. F. G. 

cu A. A. Gromîko
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: Șase repre
zentanți ai conducerii federale 
a Uniunii germane a păcii, 
au avut la 14 iulie o convor
bire cu Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., la care a participat 
Vladimir Semenov, locțiitor 
al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

In timpul acestei convorbiri, 
se arată în declarația dată pu
blicității de acești reprezen
tanți, au fost discutate unele 
probleme actuale ale vieții 
internaționale și relațiile din
tre U.R.S.S. și R. F. Germană. 
Convorbirea s-a referit la pro
bleme politice, economice și 
culturale.

Uniunea Sovietică insistă 
asupra necesității încheierii 
tratatului de pace german, de
oarece este convinsă că acest

VARȘOVIA. — La 14 iulie 
s-a încheiat la Varșovia con
sfătuirea economiștilor din ță
rile socialiste consacrată pro
blemelor economiei și organi
zării producției și muncii. La 
conferință au participat peste 
500 de delegați din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.G., Romi- 
nia, Ungaria, U.R.S.S. și Polo
nia.

SAIGON. — Corespondentul 
din Saigon al agenției Asso
ciated Press relatează că ac
tivitatea partizanilor sud-viet_ 
namezi s-a intensificat în ul
tima săptămînă în partea de 
sud a țării. La 14 iulie, o uni
tate de partizani a atacat tru
pele ngodinhdiemiste în apro- 

ca Guineeză nu poate să con
funde neutralismul pozitiv 
care reprezintă principala linie 
în politica ei externă cu neu
tralitatea și indiferența.

Calea cea mai rațională și 
justă de restabilire a rolului 
fiecărui popor în problemele 
internaționale, este de a se 
proceda la înfăptuirea dezar
mării generale și totale care 
va preveni orice încercare de 
dezlănțuire a războiului și de 
folosire a forței.

DELHI 15 (Agerpres). — 
Congresul de la Moscova pen
tru dezarmare generală și 
pace a demonstrat întregii 
lumi că toți oamenii de bună- 
credință care locuiesc pe pla
neta noastră, indiferent de 
ideologia și concepțiile lor 
politice, doresc pace, a decla
rat corespondentului agenției 
TASS, președintele Consiliului 
păcii din întreaga Indie, Pan
dit Sunderlal, comentînd în
cheierea lucrărilor congresu
lui. Discuția care s-a desfășu
rat la congres confirmă evi
dent că toate popoarele lumii 
doresc să se pună capăt pen
tru totdeauna experiențelor 
nucleare și armelor de exter
minare în masă pentru ca să 
nu fie război niciodată. Din 
acest punct de vedere, Congre
sul de la Moscova a consti
tuit un eveniment de impor
tanță excepțională în istoria 

Aspect de la întîlnirea reprezen
tanților organizațiilor de tineret 
care a avut loc cu prilejul Con
gresului mondial pentru dezar
mare generală și pace. In (olo
grafie : reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret din Japonia, 
Cuba, S.U.A. și R.D. Germană.

lucru corespunde intereselor 
păcii.

Uniunea Sovietică este dis
pusă să ofere garanții sufi
ciente pentru securitatea Ber
linului occidental ca oraș li
ber, garanții care să fie spri
jinite de participanții la tra
tat și de O.N.U.

Ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. a sprijinit activ 
propunerea cu privire la crea
rea unei zone denuclearizate 
în centrul Europei, conside- 
rînd că această problemă este 
actuală.

In ce privește relațiile co
merciale, partea sovietică și-a 
exprimat, în cadrul convorbi
rii, interesul pentru lărgirea 
unui comerț reciproc avan
tajos.

Acest acord comercial ar 
putea fi încheiat pe o durată 
cît mai îndelungată posibil.

pierea localității Nang Rea, 
situată la 120 de mile sud de 
Saigon.

HAVANA. — După cum re
latează corespondentul special 
al ziarului „Pravda“, la 14 
iulie a sosit la Havana într-o 
cursă tehnică un avion sovie
tic de pasageri „TU-114". 
Pentru prima oară în istoria 
aviației, avionul „TU-114“ a 
inaugurat linia aeriană direc
tă între capitala U.R.S.S. și 
Cuba, una dintre cele mai 
lungi din lume.

WASHINGTON. — Comisia 
pentru energia atomică și Mi- 

puternicei mișcări pentru pace, 
împotriva războiului.

BELGRAD 15 (Agerpres). — 
Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace 
s-a pronunțat împotriva tutu
ror experiențelor cu arma nu
cleară ; el a chemat guvernele 
puterilor nucleare să renunțe 
neîntârziat la orice explozii 
nucleare și să încheie un a- 
cord cu privire la interzicerea 
totală a experiențelor de orice 
fel cu arma nucleară, astfel 
apreciază presa iugoslavă re
zultatele congresului de la 
Moscova.

Adresîndu-se popoarelor lu-

RECEPȚIE cu prilejul
ÎNCHEIERII CONGRESULUI

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 15 iulie în 
Palatul Mare al Kremlinului din 
Moscova a avut loc o recepție cu 
prilejul încheierii Congresului 
mondial pentru dezarmare gene
rală și pace.

La invitația Comitetului sovietic 
de sprijinire a pregătirilor în ve
derea Congresului mondial, pen
tru dezarmare și pace la recepție 
au participat fruntași ai vieții pu-

Declarația 
membrilor 

delegației S.U.A,
MOSCOVA 16 (Agerpres).— 

,TASS transmite : „Nimeni nu 
poate nega cît de puternică 
este năzuința spre pace” 
se spune în declarația trans
misă presei sovietice, adop
tată la 15 iulie în cadrul unei 
adunări a membrilor delega
ției S.U.A. Ia Congresul mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace.

Noi, cetățenii S.U.A., decla
ră membrii delegației ameri
cane, ne angajăm să ne unim 
cu luptătorii pentru pace de 
pe întreg globul pămîntesc în 
lupta pentru pace.

Delegația S.U.A. promite 
solemn să depună toate efor
turile pentru îmbunătățirea 
relațiilor reciproce între 
JJ.R.S.S. șl S.U.A.

„Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace, 
care ne-a oferit prilejul să ne 
întîlnim și să facem cunoștin
ță cu marele și puternicul 
popor rus, ne-a întărit con
vingerea că popoarele celor 
două mari țări ale noastre vor 
un singur lucru — să trăiască 
și să muncească în condițiile 
păcii*  — se spune în înche
ierea declarației delegației a- 
mericane.

nisterul de Război din S.U.A. 
au anunțat că la 14 iulie pe 
poligonul experimental din 
statul Nevada a fost efectuată 
o explozie nucleară în atmos
feră. Aceasta este cea de-a 
45-a explozie anunțată In ca
drul actualei serii de expe
riențe nucleare efectuate de 
Statele Unite în Nevada.

FRUNZE. — La Frunze s-a 
deschis o expoziție a pictori
ței Lidia Ilina, artistă eme
rită din Kirghizia. La expozi
ție sînt prezentate peste 100 
de lucrări de grafică realizate 
în urma vizitării Republicii 
Populare Romîne.

mii, congresul a proclamat în 
unanimitate: principala și
singura noastră datorie este 
să obținem încheierea acordu
lui cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub un strict 
control internațional, scrie 
ziarul „Borba“.

Participanții la congres au 
avut posibilitatea deplină să 
facă un schimb liber de pă
reri asupra celor mai impor
tante probleme internaționale. 
Acest lucru a contribuit la 
stabilirea unei mai bune în
țelegeri în căutarea unei ieșiri 
din situația primejdioasă care 
amenință astăzi omenirea, 
subliniază în încheiere ziarul.

blice cunoscuji în întreaga lume— 
membrii Comitetului internațional 
de pregătire a Congresului, mem
brii prezidiului și secretariatului 
Congresului, șefii delegațiilor care 
au luat parte la lucrările Forumu
lui popoarelor, reprezentanți ai 
vieții publice din Moscova.

Alexandr Korneiciuk, președin
tele Comitetului sovietic de spri
jinire a pregătirilor în vederea 
Congresului, a salutat cordial pe 
cei prezenți.

La recepție, întîmpinați cu căl
dură de cei prezenți au rostit 
cuvîntări șefii și reprezentanții de
legațiilor Indiei, Nepalului, Repu
blicii Populare Chineze, Statelor 
Unite ale Americii, Afganistanului, 
Belgiei, Guianei Britanice, Ja- 
/naicăi și altor țări.

Ei au mulțumit cu toții poporu
lui sovietic pentru ospitalitatea 
cordială. Tr» cuvîntările lor ei au 
declarat că Congresul a unit și 
mai strîns întreaga omenire pro
gresistă în lupta pentru dezar
marea generală și instaurarea pă
cii pe pămint,

------- S--------

întâlnire între 
membrii delegațiilor 
sovietică și chineză

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Simbătă, intr-o atmosferă 
prietenească, cordială, a avut 
loc o întâlnire a membrilor 
delegațiilor sovietică și chine
ză participante la Congresul 
mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace. Șeful delega
ției sovietice, A. E. Kornei
ciuk, și șeful delegației chine
ze, Mao Dun, au rostit cuvîn
tări, făcînd urări pentru con
tinua întărire a prieteniei 
veșnice dintre popoarele so
vietic și chinez. Au rostit de 
asemenea cuvîntări N. S. Ti- 
honov, președintele Comitetu
lui sovietic pentru apărarea 
păcii, N. V. Popova, președin
tele Prezidiului Uniunii aso
ciațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu țările 
străine, academicianul E. K. 
Fedorov, Ou Tan-lian, secretar 
general al Comitetului popu
lar chinez pentru apărarea 
păcii, și alții.

Declarat ie a F. M. T. D.

Federația Mondială a Tinere
tului Democrat a dat pu- 
blicității o declarație cu 

privire la experiențele nucleare 
americane la mare altitudine.

Federația Mondială a Tineretu
lui Democrat condamnă noile ac
țiuni nesăbuite ale S.U.A. și chea
mă tineretul din întreaga lume 
să-și ridice glasul de protest îm
potriva acestei politici.

O faptă 
curajoasa

La 15 iulie doi tineri en
glezi, luptători pentru 
pace — Jennifer Homer 

de 22 de ani și Frank Clifford 
de 26 de ani — s-au urcat pe 
submarinul atomic american 
„Nautilus” care staționează în 
golful Portland și au fixat pe 
catargul lui un steag cu em
blema „Mișcării pentru dezar
marea nucleară”.

Ce spun
Luna aceasta peste 700 000 

de tineri englezi vor ab
solvi școlile medii. Dar 

puțini dintre absolvenți își 
vor putea găsi de lucru.

In cadrul unei conferințe de 
presă, care a avut loc la 12 
iulie, reprezentantul Consiliu
lui central pentru problemele 
asigurării locurilor în produc
ție pentru tineret a declarat 
că pentru fiecare cinci per
soane, care au absolvit anul

Reînceperea tratativelor 

pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 16 (Agerpres) 

TASS transmite : La 16 iulie 
după o întrerupere de o lună, 
Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare și-a reluat lu
crările la Geneva. Ca și îna
inte, de la lucrări lipsește de
legația Franței, care a refuzat 
să participe la conferință.

în cuvîntarea rostită de șe
ful delegației sovietice, V. A. 
Zorin, a fost exprimată hotă- 
rîrea fermă a guvernului 
U.R.S.S., de a face tot posi
bilul pentru încheierea neîn- 
tîrziată a acordurilor cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală, la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară, la 
măsurile speciale pentru mic
șorarea încordării internațio
nale.

Delegația sovietică este au
torizată să declare, a spus V. 
A Zorin, că guvernul sovietic 
a studiat și analizat cu aten
ție felul în care au decurs 
tratativele cu privire la dezar
marea generală și totală în 
comitet în martie-iunie a.c.

V. A. Zorin a declarat apoi 
că guvernul sovietic a hotărît 
să facă noi pași în întîmpi- 
narea poziției S.U.A. și a ce
lorlalte puteri occidentale și 
să introducă în proiectul so
vietic de tratat prezentat spre 
examinare Comitetului celor 
18 state, o serie de completări 
și precizări care țin seama de 
doleanțele puterilor occidenta
le, în măsura în care acest lu
cru nu este în contradicție cu 
sarcina rezolvării problemei 
dezarmării generale și totale« 
jV. A. Zorin s-a ocupat pe larg 
de aceste completări și preci
zări. Guvernul sovietic accep
tă propunerea S.U.A. privind 
procedura reducerii armamen
telor clasice, întrucît ea per
mite să se înfăptuiască lichid 
darea acestor armamente și nu 
creează pentru nimeni vreun 
avantaj militar unilateral.

Guvernul U.R.S.S. a ajuns 
de asemenea la concluzia că 
ar putea fi adoptate unele 
propuneri ale S.U.A. în dome
niul micșorării primejdiei iz
bucnirii unui război.

Venind într-o serie de pro« 
bleme importante în întâmpi
narea pozițiilor puterilor occi
dentale și introducînd în 
acest scop completări și pre
cizări în proiectul tratatului 
de dezarmare generală și to
tală, a spus șeful delegației 
U.R.S.S., guvernul sovietic 
așteaptă că S.U.A. șl celelalte 
state occidentale vor aprecia 
așa cum se cuvine acest act 

de bunăvoință al Uniunii So-

De pretutindeni sosesc vești 
despre intensele pregătiri pen
tru Festivalul de la Helsinki. 
Am spicuit pentru cititorii 
noștri cîteva din aceste vești.

• Zilele acestea delegația 
tineretului birman a plecat, 
pe calea aerului, spre Helsin
ki, pentru a participa la Fes-

cifrele...
acesta școlile din Yorkshire, 
există un singur loc vacant. 
Pentru cei 38 000 de absol
venți ai școlilor din Yorkshire 
s-au putut găsi numai 7 700 de 
locuri în producție.

Reprezentantul organizației 
din Liverpool a Consiliului a- 
mintit a declarat că în acest 
oraș numărul șomerilor tineri 
este de 1300, adică cel mai 
ridicat din ultimii 20 de ani. 

vietice și că la rîndul lor vor 
depune eforturi spre coordo
narea cît mai grabnică a pro
iectului tratatului de dezar
mare generală și totală.

V. A. Zorin a atras, de ase
menea, atenția comitetului a- 
supra necesității de a accelera 
cît se poate de mult și lucră
rile subcomitetului pentru în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

Tratativele cu privire la 
interzicerea pentru totdeauna 
a tuturor experiențelor nu
cleare trebuie duse pînă la 
capăt — a spus el. Propunerea 
statelor neutre — membre ale 
comitetului nostru — sînt o 
bază bună pentru încheierea 
unui acord. Exprimînd hotă- 
rîrea delegației sovietice de a 
participa ca și înainte la exa
minarea măsurilor îndreptate 
spre micșorarea încordării in
ternaționale, V. A. Zorin a 
cerut tuturor participanților la 
lucrările comitetului să facă 
tot posibilul pentru a rezolva 
cît mai grabnic sarcinile ce 
stau în fața lui.

Intervenția delegației S.U.A« 
a provocat dezamăgire în run
dul acelora care au sperat că 
S.U.A. vor face un pas im
portant în direcția apropierii 
pozițiilor. Discursul lui A« 
Dean s-a caracterizat mai a- 
les prin elogierea așa-numitei 
„schițe a prevederilor de bază 
ale tratatului“ prezentată de 
americani. Discutarea acestei 
schițe în prima etapă a tra
tativelor a arătat că ea urmă
rește menținerea mijloacelor 
faimoasei intimidări nuclea
re“ și stabilirea controlului a- 
supra înarmărilor pînă la de
zarmarea reală« adică crearea 
posibilității pentru desfășura
rea activității de spionaj și 
recunoaștere.

După cum a arătat A. Dean 
delegației S.U.A. nu-i place în
deosebi, faptul că proiectul 
sovietic de tratat prevede li
chidarea încă în prima etapă 
a tuturor mijloacelor de trans
portare a armei nucleare la 
țintă și a bazelor militare 
străine de pe teritorii străine.

Referindu-se la problema 
interzicerii experiențelor nu
cleare, A. Dean a declarat că 
delegația S.U.A. prezintă co
mitetului raportul Ministeru
lui de Război al S.U.A. privind 
rezultatele studierii mijloace
lor de detectare a exploziilor 
nucleare. El a asigurat comi
tetul că S.U.A. sînt hotărîte 
să depună eforturi pentru a 
obține încheierea unui acord 
cu privire la încetarea expe

apropie
«valul Mondial al Tineretului 
și Studenților. „Participăm cu 
un sentiment de mare bucu
rie.la Festivalul păcii și prie
teniei — a declarat înaintea 
plecării conducătorul delega
ției, U Aung Ban. Tinerii și 
tinerele din țara noastră, ală
turi de tineretul și popoarele 
celorlalte țări activează pen
tru apărarea păcii, împotriva 
amenințării unui nou război. 
Considerăm că la acest țel 
contribuie dezarmarea gene
rală și totală, sub un strict 
control internațional".

• Tineretul Africii se gă
sește în toiul pregătirilor îna
intea plecării la Festival. S-a 
anunțat oficial că Ia întîlnirea 
tineretului lumii vor fi pre
zenți tineri și tinere din 13 
țări ale Africii printre care, 
Ghana, Guineea, Mali, Libe
ria, Etiopia, Uganda, Congo, 
Coasta de Aur. Biroul politic 
al Partidului democrat din 
Guineea a anunțat că delega
ția guineză va fi alcătuită din 
studenți, artiști și reprezen
tanți ai organizațiilor de ti
neret din diferite raioane ale 
acestei țări.

• în fiecare din cele 46 de 
prefecturi ale Japoniei au fost 
create filiale locale ale Comi
tetului japonez pentru pregă
tirea Festivalului de Ia Hel-

riențelor, dar în același timp 
a trecut sub tăcere problema 
dacă S.U.A. acceptă să pună 
la baza tratativelor cu privire 
la acest acord propunerile 
prezentate de cele 8 țări neu
tre la 16 aprilie.

în încheiere A. Dean a che
mat pe participanții la lucră
rile comitetului „să atenueze 
rezonabil divergențele“ deși 
el n-a făcut nimic în această 
direcție. De aceea, imediat ce 
șeful delegației U.R.S.S. și-a 
încheiat cuvîntarea, pătrunsă 
de năzuința de a căuta soluții 
reciproc acceptabile« A. Dean 
s-a grăbit să ia pentru a doua 
oară cuvîntul pentru a atenua 
impresiile nefavorabile produ
se de poziția sa neschimbată. 
El a asigurat că S.U.A. sînt 
gata „să studieze cu atenție și 
cu viu interes“ modificările 
introduse în proiectul sovietic 
de tratat de V. A. Zorin. Dar 
el a repetat din nou imediat 
că U.R.S.S. trebuie să renunțe 
de a cere distrugerea rapidă, 
încă în prima etapă, a mij
loacelor de transportare a ar
mei nucleare la țintă.

La ședință au luat cuvîntul, 
de asemenea, reprezentanții 
Italiei și Angliei. Ei s-au re
ferit în special-« la problemele 
de procedură a lucrărilor co
mitetului. Reprezentantul An
gliei a declarat că năzuința 
U.R.S.S. spre apropierea pozi
țiilor trebuie salutată și că 
propunerile sovietice vor fi 
studiate cu atenție.

După încheierea ședinței 
plenare a comitetului, șeful 
delegației U.R.S.S.« V. A. Zo
rin.. a organizat o conferință 
de presă la care a informat 
pe ziariști despre cuvîntarea 
pe care a rostit-o în aceeași 
zi și a răspuns la întrebările 
ce i-au fost puse,

fr- U. ,

Kennedy despre reluarea

tratativelor de
NEW YORK 15 (Agerpres). “ 

TASS transmite : La 14 iulie, Casa 
'Albă a dat publicității o declara
ție specială a lui Kennedy în le
gătură cu apropiata reluare a lu
crărilor Comitetului celor 18 state 
pentru 'dezarmare.

Președintele S.U.A, dă asigurări 
că delegația americană „se îna
poiază la Geneva cu instrucțiuni 
de a obține încheiere unui acord 
cu privire la un program rațional

Festivalul

Nota guvernuiui 
sovietic adresată 

guvernelor 
S.U.A., Angliei 

și Franței
MOSCOVA 16 (Agerpres) 

TASS transmite: Guvernul 
sovietic a declarat că provo
cările pe care elementele fas
ciste și revanșarde din Berli
nul occidental și din R.F.G. 
continuă să le comită la fron
tiera R. D. Germane, „creează 
o situație care nu poate să 
nu îngrijoreze statele intere
sate în menținerea liniștii și 
păcii în această regiune“.

Această declarație este con
ținută în nota adresată la 14 
iulie de guvernul U.R.S.S. gu
vernului S.U.A., ca răspuns la 
nota ambasadei S.U.A. din 25 
iunie 1962. Note cu conținut 
similar au fost adresate și 
guvernelor Angliei și Franței.

Guvernul sovietic a atras de 
asemenea atenția asupra fap
tului că demersurile diploma
tice nu dau rezultatele pe 
care le scontează Uniunea So
vietică, în calitate de stat 
aliat cu R.D.G.

„Toate acestea, se spune în 
notă, întăresc și mai 
mult convingerea guvernului 
U.R.S.S. că este necesar să 
se normalizeze de urgență si
tuația din Berlinul occidental 
pe baza reglementării pașni
ce cu Germania".

Guvernul sovietic îșl expri
mă regretul că guvernul 
S.U.A. nu ia măsuri pentru a 
pune capăt acțiunilor provo
catoare pe care le comit îm
potriva R.D.G. poliția vest- 
berlineză și elementele fas
ciste din Berlinul occidental, 
acțiuni care „provoacă o agra. 
vare serioasă a situației în 
această regiune“.

In notă se arată că răspun
derea pentru consecințele di
recte ale provocărilor „va re
veni acelora care îi organizea
ză sau îi sprijină pe provoca
torii și aventuriștii deșănțați“.

Cuvîntarea 
lui Walter Ulbricht 

la Schwedt
BERLIN 11 (Agerpres). — 

Înlăturarea rămășițelor răz
boiului în Germania și trans
formarea Berlinului occiden
tal într-un oraș liber demili
tarizat, a declarat W. Ulbricht 
la un miting al muncitorilor 
din orașul Schwedt, este o 
pîrghie cu ajutorul căreia se 
poate face un pas înainte pe 
calea dezarmării generale.

W. Ulbricht a subliniat 
justețea cererii guvernului so
vietic cu privire la retragerea 
trupelor N.A.T.O. din Berlinul 
occidental. Unii politicieni re
vanșarzi, a spus el, insistă ca 
unități ale N.A.T.O. să fie 
menținute în oraș. Dar dacă 
ei doresc o reglementare paș
nică în Germania și în Eu
ropa, atunci nu este nevoie 
de trupe în Berlinul occiden
tal, deoarece nimeni nu inten
ționează să-l atace. Disloca
rea acestor unități în Berli
nul occidental servește numai 
la agravarea situației

la Geneva
de dezarmare". Dar, din afirma
țiile ulterioare ale președintelui, 
reise că printr-un „program ra
țional“ el are în vedere propu
nerile americane anterioare.

Președintele S.U.A. își „exprimă 
speranța" că Uniunea Sovietică 
va avea o „atitudine constructivă“ 
față de propunerile prezentate 
de Statele Unite care, după cum 
se știe, nu prevăd dezarmarea, 
ci controlul asupra înarmărilor.

ce Lumumba” de la Moscova, 
unde studiază tineri și tinere 
din 76 de țări au constituit 
un comitet de pregătire pen
tru cel de-al VIH-lea Festival 
Mondial.

© Regizorul șef al grupului 
artistic din cadrul delegației 
sovietice, I. M. Tumanov, a 
propus prezentarea în cadrul 
Festivalului a unui spectacol 
pe motivele epopeii finlande
ze „Kalewala“. La acest spec
tacol ar urma să participe ti
nerii artiști din U.R.S.S. și 
Finlanda.

în aceste zile, pretutindeni tn 
Cuba poate ti văzut acest afiș 
editat de tinerii cubani în cinstea 

Festivalului de la Helsinki.
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