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Nici un spic In Edifura polifică

a apărui:

să nu se piardă!

întrecerea furnaiiștiîorIn munții

da de ar dezidăria izolată de beton, mortarul nu se li-

adresă de ce tovară- ochii-n pe care-1

L RegionalăHunedoara-Devineretuliii
fost iureș, nu glu
mă, in campania de 
recoltat, aici, la gos
podăria colectivă 
din comuna Scor- 
țaru Vechi, raionul 
Brăila. Da, așa se

poate spune acum ,,a fost“, fiindcă 
de vreo două zile acest iureș s-a 
terminat. Cele 45 de hectare orz 
și 900 de hectare grîu au fost 
secerate și treierate, iar boabele 
strălucitoare ca aurul au fost depo. 
zitafe cu grijă în magaziile pregă
tite din timp în acest scop. 350 000 
de kg de grîu, cît au contractat 
colectiviștii de aici cu statul în 
acest an, au fost deja transporta
te la baza de recepție și gospo
dăria a înregistrat astfel importan
te venituri bănești.

Acum, pe cîmpul celor peste 
900 de hectare, cit vezi cu ochii, 
este ceva mai multă liniște. Mun
ca însă n-a încetat. Oamenii con
tinuă să elibereze ultimele tere
nuri de paie și tractoriștii înnegresc 
în urma lor suprafețe fot mai mari 
de miriște cu arătură adîncă. 
Acum așa e, ceva mai multă li
niște. Dar cu cîfva timp în urmă, 
aici se concentraseră toate forjele 
satului pentru ca nici un spic, nici 
un bob de grîu să nu se piardă. 
Zilnic ieșeau la muncă pe aceste 
loturi mai bine de 500 de oameni. 
Zilnic, din revărsatul zorilor și 
pînă noaptea fîrziu, cei peste 
500 de colectiviști, dintre care 
mai bine de jumătate tineri, au 
dat o lăudabilă bătălie pentru ca 
plinea de pe cele 900 de hec
tare să fie strînsă la timp. Zilnic, 
cei peste 500 de colectiviști n-au 
știut ce-i oboseala, ce-i arșița 
soarelui de iulie, pentru ca gos
podăria lor colectivă să nu piar
dă nici o clipă bună de lucru la 
strîngerea recoltei. Despre dra
gostea acestor oameni fafă de co
lectiva lor, dragoste exprimată 
printr-o muncă însuflețitoare, ti
nerească, s-ar putea scrie poeme 
întregi. Noi vom creiona aici însă 
numai portretele a trei dintre 
ăceșfi tineri ostași pe frontul bel
șugului. Cu ei am stat de vorbă 
Intr-unui din scurtele răgazuri 
'din acele zile de muncă intensă.

11 cheamă Stoian Enciu. E de 
statură potrivită și faja lui puter
nic bronzată de soarele verii a- 
cesteia, brațele vînjoase, de ase
menea de culoarea bronzului, ar 
fi de ajuns să-fi spună cine-i Sto
ian și în ce măsură a participai 
el, alături de ceilalți, la strîngerea 
recoltei. Era pe seară și părea pu
țin obosit, deși în privire și în 
zimbetul larg i se citea o mare 
bucurie. Tovarășul Marin Constan
tin, secretarul comitetului comunal 
de partid, își amintise ceva mai 
înainte cum l-a cunoscut pe acest 
băiat în primii ani de muncă în 
gospodăria colectivă. „Dacă avea 
vreo 15 ani, atunci cînd a venit 
și ne-a cerut să-l punem conduc
tor de atelaje. Aveam mare ne
voie și l-am pus. Era aproape un 
copil. Parcă-I văd : cînd rămînea 
vreo dată mai pe urmă la trea
bă, cînd cine știe cum se încurcau 
lucrurile, începea să plîngă de 
ciudă. Cînd totul mergea bine o 
ținea numai într-un fluierat și cîn- 
tat. Ăsta-i Stoian“.

Intr-adevăr, nu știm dacă astăzi 
flăcăul din fața noastră mai plîn- 
ge cînd se încurcă treburile, dar 
că se bucură din toată inima a- 
funci cînd acestea merg bine, 
aceasta-i sigur. Dovadă că acum 
cînd ne spune că în fot timpul 
recoltatului combina, condusă de 
tractoristul Mihail Surdeanu, pe 
care a lucrat și el împreună cu 
alfi colectiviști a fost fruntașă, 
fața întreagă i se luminează de 
o mare bucurie.

Marin llie este conductor de 
atelaj și ne-a spus deschis că în 
vara aceasta a avut de furcă, nu 
glumă, cu transportul sacilor plini 
de la combină la magazie. Băieții 
recoltau cu combinele într-un 
ritm rapid și sacii trebuiau duși 
imediat la magazii, ca să nu ră- 
mînă noaptea pe cîmp expuși 
umezelii. Cîte 5-6 drumuri dus și 
Intor-s a cîte 4-5 kilometri făcea 
Marin llie pe zi. Adunați, kilome
trii aceștia dau distanțe conside
rabile. Dar unde mai pui munca 
la încărcat, la descărcat I Cîte 
odată, cînd se întorcea cu că
ruța goală de la magazie să în
carce din nou, mai-mai că

fi oprit la umbra unui salcîm să 
se mai odihnească nițel. In tot 
timpul secerișului, grîul de la 
combina pe lingă care fusese re
partizat llie a mers din lan direct 
în magazie.

Victor Rîșnoveanu se pare că 
e cel mai mic dintre ei. In ochii 
lui mari și albaștri parcă s-a adu
nat tot cerul înalt de iulie arză
tor. Este tot conductor de ate
laje, dar „misiunea“ lui a fost în 
campania asta să care împreună 
cu o tînără colectivistă, cu Ma- 
ria Rîșnoveanu, snopii din clăi 
la cele două batoze care mer
geau tot timpul. Micuț de statu
ră cum e, te miri cum de a putut 
Victor, așa cum spun toți colec
tiviștii alături de care a lucrat, să 
„alimenteze taman la timp batoza 
cu snopi“. Asemenea dragoste 
de muncă ți-o dă, desigur, numai 
dragostea față de gospodăria co
lectivă.

Am vorbit aici mai mult numai 
despre trei din cei aproape 300 
de tineri colectiviști de la gos
podăria colectivă din Scorțaru- 
Vechi. Și am vrut să vă povestim 
numai despre munca lor într-una 
din perioadele „de vîrf“ din co
lectivă : secerișul și treierișul. Dar 
asta nu se întîmplă aici numai 
în această perioadă și numai cu 
acești trei flăcăi. In orice timp, 
la însămînfări, la întreținerea cul
turilor, și la oricare dintre colec
tiviștii din Scorțaru-Vechi vei găsi 
asemenea fapte minunate care 
să-ți vorbească despre dragostea 
lor față de gospodăria colectivă.

PETRE GHELMEZ

Recoltează grîul 
de pe 

ultimele suprafețe
I și mecaniza-Colectiviștii torii din raioanele Făurel și Galați, folosind la recoltare toate mijloacele de care dispun, au terminat primii din regiune strîngerea recoltei de grîu. în celelalte raioane din regiunea Galați, această lu. crare se apropie de sfîrșit Pînă acum, recolta de grîu a fost strînsă în regiune de pe 93 la sută din suprafața cultivată.Concomitent cu recoltarea griului de pe ultimele suprafețe, colectiviștii și mecanizatorii continuă intens treierișul, lucrare executată în proporție de 60 la sută. De asemenea, arăturile de vară au fost efectuate pe 41000 de hectare.

Recolla colectivei I
G.A.C. Șiretul, comuna Suraia, raionul Focșani

A. •
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Sonde forate 
înainte de termen

Zilele acestea, bri
găzile de foraj con
duse de comuniștii 
I. Vlaicu, I. Stanciu, 
N. Vasile și M. lar
ga, de la Între
prinderea de foraj- 
Ploiești, au predat 
schelelor petroliere 
încă 4 sonde forate 
cu 5—10 zile mai 
devreme. Gospodă
rind cu grijă chimi
calele și alte
teriale de foraj ele 
au realizat la ace
ste sonde economii

ma-

peste 
fora- 
eco-

de în și 
sondelor
anul a-

în valoare 
300 000 lei. 
rea rapidă 
nomică a 
au obținut
cesta rezultate bune 
și alte brigăzi din 
Valea Prahovei. La 
15 iulie sondorii din 
sectoarele trustului 
de foraj aveau fo
rați peste planul la 

zi 11 000 de metri.
Totodată, ei au rea
lizat, în numai 6 
luni din acest an, 
prin reducerea pre-

țului de. cost, eco
nomii suplimentare 
față de deviz în va
loare de peste 2 000 000 lei. Succe
sele obținute con
firmă superiorita
tea metodei de fo
raj cu turbina, me
todă care în peri
oada amintită a 
permis depășirea vi
tezelor zilnice de 
foraj cu 10—15 la 
sută.

(Agerpres)

Cartea cuprinde materia
lele adunării festive a ti
neretului din Capitală con
sacrată celei de a 40-a ani
versări a creării U.T.C. și 
„Zilei tineretului din Repu
blica Populară Romînă“.

Poiana RuscaLa sfîrșitul săptămînii tre
cute, tinerii din Nădrag și 
Rușchița regiunea Banat, care 
au mers în excursie în mun
ții Poiana Ruscă, au avut sur
priza de-a găsi cabana „Că
priorul“ mai frumoasă ca ori- 
cînd. Reamenajată complet și 
dată de curînd în folosință, 
cabana poate găzdui pînă la 
40 de vizitatori, în dormi
toare comune sau în camere 
cu două paturi. Situată la 800 
de metri altitudine, cabana 
este un admirabil loc de po
pas pentru excursioniști.

y. GRIGORESCU

Tînărul Gheorghe Ambruș este frunfaș în producție Filatura 
„Teba" Timișoara. Lucrările executate de el, aparate de precizia 

pentru laborator, sînt la un înalt nivel calitativ
Foto: I. IONESCU

Intre colectivele de 
furnaliști din Hune
doara și Reșița se 
desfășoară de mai 
mulți ani o întrecere 
avînfafă pentru mări
rea productivității a- 
gregatelor și ieftini
rea fontei elaborate. 
Ambele colective 
țin o experiență 
loroasă pe care 
transmit reciproc, 

irajutorîndu-se 
în întrecere.

La sfîrșitul primu
lui semestru din acest 
an, rezultatele obținu
te în ceea ce pri
vește indicele de fo
losire a capacității

de
va
sto 
în- 

astfel

furnalelor erau apro
piate. Furnaliștii re- 
șițeni care deservesc 
cele două furnale noi 
de 700 mc au depășit 
indicele de utilizare 
prevăzut cu 120 kg' 
de fontă pe metrul 
cub de volum util, 
iar cei din Hunedoa
ra au realizat o pro
ductivitate superioară 
față de anul trecut 
cu 108 kg de fontă 
pe fiecare metru cub 
de volum util. Pe sea
ma creșterii pro
ductivității muncii, la 
furnalele Reșifei s-a 
elaborat de la începu
tul anului și pini 
astăzi cu peste 2 500.

tone mai multă fon
tă decît era plani
ficat, iar la Hune
doara, între 1 ianua
rie și 15 iulie s-a 
realizat în plus o can
titate de fontă care 
ar putea servi la fa
bricarea a peste 1 200 
de tractoare.

Datorită utilizării ra
ționale a materiei pri
me, furnaliștii din Re
șița au redus prețul 
de cost pe tona de 
fontă cu aproape 40 
de lei. Rezultate a- 
semănătoare au înre
gistrat și furnaliștii 
din Hunedoara.

(Agerpres)

antierul 3 Basa- rab-București. Era ceasul pauzei de prînz. Un grup de tineri constructori, retrași Ia umbra unei schele, răsfoiau paginile unui manual de zidărie. în mijloc, șeful de etehipă Gheorghe Enache, cel mal bun zidar al șantierului, de-abia mai putea ține piept întrebărilor.— Nea Enache, i se Utemistul Ion Păuna, ne tot atrage atenția șui Dăescu să fim cu patrul la șprițul dăm pe beton 7.— Pentru că e unul din lucrurile cele mai importante în zidărie, le explică _____________șeful de echipă.Dacă noi n-am tencuiala asta (ciment, rămîne stîlpul fiindcă de var _ _ pește de beton. Apoi, continuă el cu explicația, șprițul e și cea mai bună protecție pentru fierul rămas neacoperit de beton. Mortarul l-ar face să ruginească....Asemenea discuții se aud deseori pe șantier. Tinerii constructori sînt dornici să-și însușească cît mai multe cunoștințe din meseria lor. Cei mai mulți au venit pe șantier din București sau provincie, fără să fie califilcați. Se punea deci acut problema calificării lor. S-au ales formele cele mai potrivite de calificare și s-a trecut la treabă. Cunoștințele teoretice sînt completate cu demonstrații practice. Tinerii sînt repartizați, pe meserii, fiecărui șef de echipă, în grupuri de cîte 4—5. Șefii de e- chipă, muncitori cu mai multă experiență, se ocupă în mod special de modul în care tinerii își însușesc meseria, ofe- rindu-le permanent cunoștințe practice și teoretice.Prima serie de 64 de tineri . (din cei 150 cuprinși în procesul de calificare) se află, la sfîrșitul a trei luni de muncă

Pa un țantier 
de construcții 
din București

Studenți- din anul I al Institutului de petrol, gaze și geologie din București, aflați In practică la Uzinele da utilaj chimia București 
urmărind elaborarea primei lor șarje de oțel. j

Foto-I AGERPRES

STUDENTI IA UNIVERSITATEA PRODUCȚIEI
u sînt aici nici amfiteatre, nici săli de seminar, iar cursurile care se țin au un anume specific și totuși, ne aflăm în- tr-o minunată universitate, o universitate a vieții, a practicii înaintate de producție, ale cărei învățăminte sînt de neprețuit. Uzinele „Steagul roșu“ din Brașov, asemenea altor mari cetăți industriale și unități fruntașe ale agriculturii noastre socialiste, au devenit, în aceste zile, pentru sute de studenți, adevărate facultăți.Se află la practică, în secțiile modernei uzine de autocamioane din Brașov, studenți ai institutelor politehnice din Timișoara, București și Brașov și studenți ai Institutului de arte plastice „Ion Andreescu“ din Cluj. Practica studenților a căpătat, chiar din primele zile, caracterul unei rodnice întreceri pentru dobîndirea unor cunoștințe cît mai boga-

te și pentru participarea efectivă în procesul de producție.
CUM SE REALIZEAZĂ

OBIECTIVELE
PROPUSEîn secția de sculerie a Uzinelor „Steagul roșu“, efectuează practica, printre alții, studenții grupei 182 a secției tehnologia construcțiilor de mașini a Institutului politehnic din Brașov.La strungul de copiat, una dintre cele mai moderne mașini ale secției de sculerie a uzinei, lucrează, alături stu- denți din anul IV — Gheor- ghe Goran și Alexandru Epu- reanu. Pe baza explicațiilor primite de la fruntașul în producție, Vasile Băncea, ei au reușit, în scurt timp, să execute la această mașină o gamă amplă de operații. In același timp, pe caietul lor de practică a apărut, schițat cu îndemânare și dovedind temeinicele lor cunoștințe de mecanică și electromecanică, de-

senul reprezentînd principiul de funcționare al mașinii. Muncitorul Vasile Băncea îi privește cu interes și pune din cînd în cînd unele întrebări, în strădania lor de a da răspunsuri complete la aceste întrebări, se precizează și se amplifică cunoștințele studenților privind utilizarea în producție a celor mai moderne mijloace tehnice.Conferențiarul universitar Ion Stănescu, conducătorul științific al practicii studenților de la Institutul politehnic din Brașov, ne atrage în mod special atenția asupra acestui schimb continuu, viu, de cunoștințe bazate pe practică pe care muncitorii fruntași le. transmit studenților și cunoștințe bazate pe studierea principiilor și legilor științifice, pe care studenții, viitori ingineri, le transmit muncitorilor. -Studenții Institutului politehnic din București, făcînd parte din anii I, II și IV ai facultății de și-au început lungul liniilor tehnologice de fabricație a autocamioanelor, în secțiile unde prind contur

piesele de bază ale motorului : turnătoria de fontă, oțel și neferoase- și forja.Observăm că participă cu mult elan și cu pricepere la elaborarea unor șarje de oțel și neferoase. „Este un fapt evident — ne confirmă asistentul A. Păun. Datorită cunoș. tințelor despre producția industrială și a activității lor practice efectuate în fabrici și uzine în ultimii ani ai școlii medii, ultimele serii de studenți intrați în institut se integrează mult .mai repede atmosferei specifice din marile unități producătoare“.Am putut urmări pas cu pas felul cum practica fiecărui an de studii lărgește orizontul de cunoștințe al studenților. Astfel, spre deosebi-

re de studenții anului I, programul de practică al studenților anului II prevede cunoașterea tehnică și tehnologică a lucrului în secțiile de mașini-unelte, aprofundarea practică a ultimelor metode de sudură automată și de tratament termic. La anul IV, practica studenților facultății de transporturi urmărește însușirea cît mai deplină a tehnologiei de fabricație în serie mare și pe bandă. De aceea, pe studenții grupei din acest an i-am întâlnit mai ales în sectorul constructorului șef, la turnarea și forjarea pieselor de' uzinaj, la ansamblele generale și rodaj.
M. HERIVAN

(Continuare în pag. a III-a)

I n acest a n

transporturi, studiul de-a

Peste 8700 de tineri au absolvit învătămîntul superior
în acest an, cele 45 de instituții de învăță- 

mînt superior, tehnic și universitar, din țara 
noastră au fost absolvite de peste 8 700 de ti
neri și tinere. Proaspeții absolvenți ingineri, 
profesori, cercetători etc •— se vor prezenta 
la noile locuri de muncă, Ia care au fost re
partizați, spre sfîrșitul lunii august.

In învățămîntul de cultură generală au 
fost repartizați peste 3 000 de absolvenți, din 
care 1 000 reprezintă prima promoție a insti
tutelor pedagogice de trei ani.

Circa 1 800 de ingineri și alți specialiști 
din promoția 1962 se vor îndrepta către ma
rile combinate și uzine ale industriei meta
lurgice și constructoare de mașini, industriei 
petrolului și chimiei, către alte întreprinderi 
și șantiere de construcții. în agricultură vor 
lucra, din toamna aceasta, cu 1530 de ingi
neri agronomi, zootehniști, cercetători agricoli 
mai mult.

(Agerpres)

și studiu, în fața examenelof de absolvire.Se pune, însă, firesc întrebarea : oare cursurile de calificare sînt suficiente față de cerințele actuale ale muncii pe șantier ? Și tot așa de firesc răspunsul este: nu, nu sînt suficiente. Cunoștințele de bază acumulate la cursurile de calificare nu sînt suficiente față de tehnica nouă care pătrunde permanent în construcții, față de metodele noi care se aplică zi de zi, și față de cerințele pe care le au oamenii muncii privind calitatea construcțiilor. Toate cer cu insistență un proces continuu și permanent de învățătură, de acumulare a noi cunoștințe, de ridi. .care a calificării. Iată însă că în privința ridicării continue a calificării profesionale, la Șantierul 3 Ba- sarab șe face prea puțin. Conducerea organizația U.T.M. se ocupă de acei ti- care sînt de abia lașantierului, nu neri început în meseria grea și frumoasă de constructor. Fiecare este lăsat să se descurce singur. Aceasta nu este just pentru că învățarea meseriei nu poate fi considerată terminată după 3 luni de calificare. De ridicarea calificării depinde în primul rînd, îndeplinirea sarcinilor de plan,depinde calitatea lucrărilor.De asemenea, permanenta ridicare a calificării are efecte deosebite privind realizarea de economii, reducerea consumului specific de materiale, a prețului de cost etc.Un exemplu este edificator în acest sens : în construcții, dată fiind importanța fundațiilor, se folosește betonul vibrat, în scopul măririi rezistenței blocurilor. In momentul turnării, se introduce în beton .vibratorul electric, care face Ca betonul să fie dispus proporțional. Fiecare echipă de betoniști este dotată cu un asemenea aparat. Dar pentru mînuirea și folosirea lui .este nevoie de cunoștințe pe care nu toți tinerii muncitori le-au putut poseda inițial. Astfel, la blocul K normele procesului tehnologic n-au fost respectate întocmai, fapt care a făcut ca betonul să ră- mînă nevibrat, sau vibrat nesatisfăcător, fiind nevoie de noi turnări. La blocul N betonul a fost turnat ncjcorespun- zător, formîndu-se segregări, ceea ce a dus, de asemenea, la înlocuirea lut Asemenea exemple negative s-ar mai putea da și din domeniul zugrăvirii. Deci, tinerii muncitori au nevoie de cunoștințe noi, de explicarea teoretică a unor pperații practice care să ducă prin aceasta la îmbunătățirea. muncii în ansamblu. Consolidarea cunoștințelor vechi și acumularea altora noi, folosirea lor în practică, duce la efectuarea unor lucrări de bună calitate, la reducerea prețului de cost..Organizarea temeinică a ac.
ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a IlI-a)

La odihnăDe la începutul anului și pînă acum, mai mult de 12 000 muncitori din fabrici, docher^ constructori, mecanizatori; colectiviști și alți oameni ai muncii din regiunea Do- brogea, precum și numeroși pensionari, și-au petrecut concediul de odihnă sau și-au îngrijit sănătatea în stațiunile balneo-climaterice din țară. în aceeași perioadă, cam tot atîția dobrogeni au făcut diferite excursii în timpul liber, prin O.N.T. „Carpați“, vizitând stațiunile de pe litoral, monumentele istorice și muzeele din regiune, precum și diferite localități din țară. Alți aproape 400 de oameni ai muncii din regiune au participat la excursiile organizate peste hotare.
(Agerpres)
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Tabăra voioșiei" de la Snagov are numai oaspeți— voioși
Foto : GR. PREPELIȚA
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Pe plaiuri însorite
„Oriunde aș ii, te întîlnesc în cale 
O, țara mea, cu tîmple de argint l 
Mă-nalț în piscul frumuseții tale. 
Te apăr și te laud și te cînt..."(Din poezia „Țării mele" de Victor Tulbure)

ÎNTÎLNIRE
CU HUNEDOARA

hidul povestește 
„Istoria primei ce
tăți de la Hune
doara“...

Elevii ascultă și 
își notează în ca
ietele lor datele

Istorice. Nu este o oră obiș
nuită de istorie. Ce-i drept, 
cunoștințele pe care și Ie în
sușesc aici sînt aceleași pe 
care ie-au primit și in orele 
de istorie la clasă. Dar acum 
ei urcă pe scările străvechi, 
pipăie zidurile acestui monu
ment de acum 600 de ani.

Mersul trenurilor"

una desfășurare 
I unei excursii, 
I tarul ei atractiv 
! pind, în afară 
i itinerariul pe 
■ se desfășoară, 
modul cum este

Elevii excursioniști părăsesc 
sălile vechiului castel. Glodu
rile lor se întorceau la trecu, 
tul istoric al patriei noastre.

Mașinile îi poartă prin alte 
părți ale orașului Hunedoara. 
Ghidul povestește din nou.

„Vizităm cea de a doua ce
tate a orașului nostru. Cetatea 
fontei și a oțelului. Istoria a- 
cestei cetăți este și mai stră
veche decît cea a castelului 
huniazilor... Dar, adevărata is
torie a cetății fontei și oțelu
lui hunedorean începe în anii 
regimului de democrație popu
lară. Combinatul se dezvoltă 
impetuos pe zi ce trece. în ul
timii ani, la Hunedoara s-au 
construit 2 furnale înalte și 
alte 4 s-au modernizat. Au 
fost construite oțelăria Simens 
Martin cu 6 cuptoare, o ter
mocentrală cu 3 cazane, un 
grup de laminoare, o uzină 
cocsochimică etc., etc.“...

Aceste cuvinte însoțeau pe 
elevi în vizita prin secțiile 
marelui Combinat siderur
gic. Itinerariul turistic ai ele
vilor Școlii medii din Alba Iu- 
lia continuă apoi prin orașul 
muncitoresc ridicat la 
ginea pădurii de pe 
Chizidului. Se vizitează
bul „Siderurgistul“, Teatrul

„Victoria", grupul școlar șl 
alte edificii care poartă am
prenta noului. „De fapt, aici 
totul este nou“, își 
în carnetul său de 
unul dintre elevi.

De aici, încotro ? se 
bă elevii.

Comitetul U. T. M. 
Școala medie „Horia, 
și Crișan“ din Alba lulia, (se
cretară Ana Reșca) și un larg 
colectiv de elevi în colaborare 
cu comitetul orășenesc U.T.M. 
și cu conducerea școlii au în
tocmit cu mult înainte de în
ceperea vacanței itinerariul 
viitoarelor excursii. Unul din
tre itinerarii a fost stabilit în 
raionul Sebeș pentru vizitarea 
monumentelor orașului Sebeș 
și a gospodăriilor colective 
din acest raion. Alt itinerariu 
era fixat spre Zlatna, pe Va
lea Ampoiului, în sus spre 
Abrud, pentru cunoașterea 
frumuseților și bogățiilor na
turale de aici. Iar un alt iti_ 
nerariu a fost cel despre 
care am vorbit la început: 
Hunedoara, orașul de pe Cer- 
na, Hunedoara celor două ce
tăți. Unele din aceste itinera
rii au și fost explorate. Altele 
vor fi cutreierate în curînd.

LAL ROMULUS

notează 
impresii
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gătită : să se asigure transportul, 
să se asigure cazarea și masa în 
locurile de popas, să se asigure 
ghizi bine pregătiți. Adesea, 
ceasta ultimă cerință este uitată. 
Mai mult, unii conducători 
excursii se îngrijesc numai 
transport. Așa a procedat con
ducătorul unei excursii de 7 
zile organizată pentru elevi 
de la școlile profesionale din 
Craiova. Pregătirea acestei 
excursii a constat doar din... în
scrierea elevilor. Consultînd mer
sul trenurilor, conducătorul ex
cursiei a găsit „rezolvare" tuturor 
oroblemelor : „Vom avea grijă — 
ne spune dînsul — să ajungem în 
localitățile de popas cît mai de 
dimineață pentru a lua legătură cu 
vreo cantină, ca să ne pregătea
scă prînzul.“ Ghizi există ? „Nu, 
dar vom găsi, fără îndoială, în lo
calitățile în care vom poposi“. 
Dacă ar fi studiat cît de cît pe 
hartă itinerariul excursiei, condu
cătorul excursiei, tovarășul Foame
te, și-ar fi dat seama că e nevoie 
de ghizi și în tren, pentru a da 
elevilor explicații despre orașele, 
uzinele, șantierele pe lingă care 
vor trece.

Le dorim turiștilor să nu aibă 
neplăceri pe drum, să găsească 
mereu cîte o cantină care să le 
pregătească masa la cerere, să fie 
pretutindeni întîmpinați de ghizi și, 
eventual, să găsească vreun ghid 
și printre călătorii din tren. Totuși, 
e inadmisibil ca zeci de elevi să 
fie conduși într-o excursie care 
n-a fost pregătită în cele mai 
mici amănunte. Simpla consultare 
a „mersului trenurilor" nu poate 
avea puterea miraculoasă a lămpii I 
lui Aladin.

AUREL GEORGESCU

a-

Un joc airactiv i orientarea turistică
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-am întîlnit în Piatra 
Neamț. Mergeau in rînd, 
cu rucsacuri în spate, 
cu cravatele fluturînd în 
briza dimineții, adiată 
dinspre Cozla.

S-au oprit și au privit,
cîteva minute, ascultînd explicațiile 
unuia dintre conducătorii excursiei, 
despre istoricul clădirilor turnului 
lui Ștefan cel Mare. Au pornit iar, 
în grup, spre Școala profesională 
forestieră, peste drum de parc, unde 
îi aștepta gustarea.

Prospețimea dimineții se îmbina 
cu voioșia grupului de excursioniști. 
Am intrat în vorbă cu conducăto
rul grupului: Ion Rovența. Am aflat 
că-i vorba de 70 de excursioniști 
din secția micilor naturaliști de la 
Palatul pionierilor din București. 
Merg pe ruta Adjud, Onești, Bor- 
zești, Săvinești, Bicaz, Lacul Roșu, 
Gheorghieni, Brașov, București.

Urmăresc să viziteze obiectivele 
Industriale, locurile pitorești și is
torice, să facă ierbare, insectare și 
pietrare. Să îmbine utilul cu frumo
sul. Învață să cunoască și să iu
bească țara și minunatele realizări 
ale poporului. Cine călătorește, tră
iește de două ori.

• VALEA PRAHOVEI a fost 
vizitată în cîteva zile de peste 
3 000 de pionieri și școlari. Prin
tre vizitatori au fost elevii Șco
lii din comuna Bîrca, raionul 
Segarcea, elevii de la Școala din 
Pucheni, de la Școala nr. 8 din 
Pitești etc. In orașele unde s-au 
oprit (Ploiești, Cîmpina etc.), au 
văzut multe construcții noi, 
blocuri muncitorești, au cunos
cut oameni. Au admirat apoi 
peisajul industrial al Văii Pra
hovei cu coșurile înalte ale fa
bricilor și uzinelor, cu puzderie 
de sonde și frumusețile naturii.

• PESTE II 000 de copii din 
regiunea Oltenia vor merge în 
excursii de cîte trei și zece zile, 
cu itinerarii care sînt deja sta
bilite. Alți 110 000 copii vor face 
scurte drumeții; se vor organiza 
vizite reciproce între elevii co
munelor învecinate ; s-au des
chis taberele locale ce sînt ame
najate în locuri pitorești, clubu
rile etc.

• IN RAIONUL BISTRIȚA, 
regiunea Cluj, au fost organizate 
tabere de curte și cluburi în 28 
de școli de 8 ani. Peste 5 000 de 
pionieri și școlari vor participa 
la activitățile interesante ale ta
berelor și cluburilor din raion. 
La școlile de 4 ani, în fiecare 
duminică vor avea loc activități 
cultural-artîstice și sportive.

I ncă din primele zile ale

Și, Ui timp ce iau masa, răsfoiesc 
cîteva jurnale ale grupului. Însem
nări firești, directe, exclamații de 
bucurie, admirație și uimire; date, 
nume proprii de localități, de oa
meni, termeni 
Și chiar schițe 
constitui, după 
semnări, vizita 
din Onești. Pionierii oneșteni și-au 
întîmpinat colegii din București cu 
flori și i-au călăuzit prin tînărul 
lor oraș. Au admirat, împreună, 
blocurile noi. străzile largi, terasele 
înierbate, grădinițele, florile și, mai 
ales, noile construcții

Sînt, mai ales, emoționante însem
nările privitoare la vizitarea combi
natelor industriale din Onești—Bor- 
zești. Acolo, pionierii bucureșteni 
au putut să-și dea seama de uria
șele transformări săvîrșite de oa
menii muncii conduși de partid: în 
cîțiva ani, pe spații de kilometri, 
s-au ridicat construcții și s-au pus 
în funcțiune instalațiile marilor uzi
ne. Muncitorul fruntaș Ion Antohi, 
de la Combinatul chimic, a povestit 
tinerilor drumeți cum a ajuns ope
rator la secția de evaporare și cum 
a îndrăgit această meserie. La sfîr- 
șit, drept mulțumire, grupul de 
excursioniști a oferit o cravată de 
pionier muncitorului Antohi și un 
album cu vederi din Palatul pionie
rilor inginerului șef al secției vizi
tate...

Au terminat gustarea, 
își pun rucsacurile.
Sînt gata să urce în parcul de pe 

Cozla, să admire panorama orașului

tehnici, dimensiuni 
de construcții. Re- 
aceste lapidare in
ia Casa pionierilor

Piatra Neamț, să viziteze muzeul, 
Și să treacă apoi la Săvinești.

li așteaptă și azi o zi de bogată 
și ispititoare activitate. Mîine, la 
Bicaz: barajul hidrocentralei, plim
bare pe lac, culesul plantelor pe 
plaiurile însorite din jur, sub pri
vegherea măreață a Ceahlăului. 
Enea Cornel și Pascu Marian, din 
cercul micilor cultivatori de legume 
și flori, ca și Solomon Mihai, din 
cercul de mecanică și mașini agri
cole, au adunat plante, au cules in
formații și date, au căutat să-șl no
teze impresiile, ca să li se întipă
rească adine în minte și în inimă.

Nu-i pot însoți; dar parcă-i văd 
admirînd Cheile Bicazului, îi văd 
culegînd plante și prinzînd insecte 
la Lacul Roșu, îi văd escaladînd, 
cercetînd rocile și luînd eșantioane 
de pietre de pe muntele Suhard. Și-i 
duc cu gîndul prin Gheorghieni, prin 
Brașov, particip parcă la întâlnirea 
cu pionierii de acolo; mă bucur o- 
dată cu dînșii și încheiem împreu
nă circuitul excursiei, în București.

Că nu-i nimic mai plin de făgă
duință ca un grup de tineri drumeți, 
cu rucsacurile în spate, cu crava
tele roșii fluturînd în briza dimi
neții, prin uzinele, prin orașele, prin 
satele și prin peisajul montan sau 
marin al țării, pe care doresc s-o 
cunoască azi, ca să contribuie, mîine, 
la munca de îmbogățire și de în
frumusețare a ei.

De aceea, din vîrful parcului 
Cozla. le flutur batista și le urez 
drum bun.

DUMITRU ALMAȘ

(la Năvodari)Zile de tabără pe litoralul însoritncă din primele zile ale verii a- cesteia, vacanța s-a anunțat bogată, plină de surprize și bucurii. La Palatul pionierilor din București, miile de copii s-au întîlnit cu ea și i-au urat „bun venit“. Cunoștințele sigure, reflectări ale faptelor zilnice se împletesc cu imaginația efervescentă a copiilor în realizarea celor mai variate acțiuni. Iată cîteva din èie : călătoria imaginară prin Helsinki, orașul Festivalului, programată în 13 iulie a c. concursul gen „Drumeții veseli” cu tema „Ne mîndrim cu mărețele realizări

realizarea celor

nică în anul acesta. Snagovul și pădurea Mo- goșoaia răsună de cìntecele și jocurile celor peste 1 000 de copii. Bazinul de înot și parcul distractiv stau în permanență la dispoziția micuților amatori. Peste 1500 de pionieri și școlari vor învăța în această vară să înoate la bazinul din parcul palatului, iar cei mai buni vor participa la concursul „Cupa pionierilor la natație“. în cadrul Spartachiadei
Invitație

ABSENȚEȘl... CONSECINȚE

“_1 ale patriei noastre socialiste” din 29 iulie, la care vor participa pionieri din taberele locale, focul de tabără din seara zilei de 19 iulie, la care vor veni oaspeți' dragi — scriitori și artiști, vizionări de „Festivalului filmului romînesc pentru copii“.Nu lipsesc, desigur, din vastul program de vacanță, nici competițiile sportive, niței învățarea de noi cîntece patriotice și pionierești și nici acțiunile de folos obștesc, Ia care copiii participă cu multă însuflețire.Tradiționalele serbări cîmpenești constituie Jncă o nouă bucurie a vacanței atît de dar-

Palatul pionierilor

aceste minunate locuințe estivale — vor a* dăposti un număr de 1720 de copii. Interesante și deosebit de instructive sînt excursiile sub formă de drumeție cu durata de 1—2 zile.La acestea, vor participa 1500 de pionieri și școlari în perioada 1 iulie—30 august. în perioadele 9—16 iulie și 5—12 august, alți 432 de pionieri și școlari au petrecut sau vor petrece o săptămînă de neuitat pe cărările munților sau pe plajele pline de soare ale Constanței, vor admira giganții de oțel ai industriei noastre socialiste, bogăția colectivelor în diferite orașe și sate ale țării : Brașov, Sibiu, Pitești, Săvinești, Bicaz, Cluj, Turda, Constanța, Hunedoara și încă multe altele. Turul Bucureștiului, organizat cu 8 serii de copii, are ca scop cunoaștereaCapitalei : construcțiile ei noi, casele memoriale, muzeele, expozițiile, obiectivele economice și social-culturale. Toate acestea sînt o expresie a condițiilor minunate pe care partidul și guvernul le asigură tinerei generații, a grijii permanente pentru copilăria lor fericită.
filme în cadrul Palatului pionierilor, au loc întreceri sportive Ia fotbal, volei, tenis de masă, șah. Echipelor fruntașe li se vor decerna premii și diplome.Patria întreagă — cu toate frumusețile și pitorescul drumurilor ei, îl cheamă pe copii să o cunoască. Ca o chemare la drumeție șl excursie, au fost stabilite cele 3 puncte turistice, în corturi, în serii de cîte 3—7 zile, la Predeal, Snagov, Buda-Argeș. Corturile — MARIANA FILIMON
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e părea, la În

ceput, că preo. 
cuparea cadre

lor didactice și a or
ganizației U.T.M. de la 
Școala medie nr. 2 „A 
Toma" din Ploiești vi
zează deopotrivă pe 
elevii din clasele mici 
cit și pe cei din cla
sele mari. Cîteva do
vezi : pentru pionieri 
și școlari s-a organi
zat o tabără de curte 
la școală ; elevii cla
selor VIII-XI urmau 
să-și petreacă vacan
ta la clubul „16 Fe
bruarie". Au fost 
alcătuite din timp co
lective de Instructori 
de pionieri, de cadre 
didactice care să se 
preocupe de organi
zarea unor acțiuni a- 
trăgătoare și intere
sante, de buna desfă
șurare a activităților 
de vacanță atît la ta
băra de curte cit și la 
club.

Și tabăra și clubul 
și-au Început activita
tea în prima zi de va
cantă. Și la club ca și 
la tabără se anunța 
un program de vacan
tă bogat.

28 iunie — peste 
100 de elevi, alături 
de tineri muncitori, 
discută pe marginea 
referatului „Ce mese
rie să ne alegem". A- 
ceastă acțiune a fost 
organizată de condu
cerea clubului în co
laborare cu organiza
țiile U. T. M. din în
treprinderi și cu spriji
nul comitetului oră
șenesc U.T.M. La pre
gătire, școala a 
absentă.

3 iulie — 
programului obișnuit 
de club se

fost

în afara

prezintă

recenzia cărții „Tine
rețea lui Marx“ de 
Galina Serebreakova. 
Organizator : bibliote
ca clubului; participă 
46 de elevi. Din nou, 
profesorii sînt absenți. 
De ce oare ?

La 21 iunie venise
ră la club numeroase 
cadre didactice. To
varășul profesor Să- 
vuică leronim, secre
tar al comitetului 
U.T.M. al Școlii me
dii nr. 2, a înfățișat 
un tablou general al 
activității la club. Au 
fost prezenți și profe
sorii Comănici Paula, 
Brețcan Valeria, Cher- 
san Lidia, care ur
mau să organizeze 
acțiunile pentru elevi. 
S-a discutat cu con
ducerea clubului. Și 
de o parte și de alta 
se arăta atunci inte
res In organizarea 
unor acțiuni cit mai 
atrăgătoare, cît mai 
interesante. Dar cola
borarea s-a oprit

Preocupîndu-se 
organizarea unor 
Jiuni specifice 
club muncitoresc, 
rectorul acestuia,
drei losif, a căutat să 
satisfacă și cerințele 
elevilor. Conducerea 
clubului s-a străduit 
să prevadă în pro
gram manifestări spe
cifice preocupărilor și 
dorințelor elevilor. In 
organizarea acestor 
manifestări se simțea 
însă nevoia sprijinului 
efectiv din partea 
profesorilor. Din par
tea școlii nu a venit 
însă nimeni să se o- 
cupe de organizarea 
activităților pentru 
elevi. Ba, mai mult. 
Deși conducerea clu-

bului a trimis la școa
lă programul activită
ților, școala nu l-a fă
cut cunoscut elevilor.

Tocmai de aceea, 
numărul elevilor care 
frecventează clubul a 
scăzut de la o zi la 
alta. Cauza am des
coperit-o la o discu
ție cu cîțiva elevi pe 
care i-am găsit la club 
jucînd tenis de masă : 
„Ne simțim bine și ne 
place să ne petrecem 
vacanța la clubul mun
citoresc. Avem posi
bilitatea să cunoaștem 
pe tinerii muncitori, 
să aflăm lucruri inte
resante din activitatea 
lor. Conducerea clu
bului este binevoitoa
re cu noi, lăsînd 
bul deschis de 
te ori, numai 
tru elevi. Dar...
vrea să participăm și 
noi la acțiuni nu 
mai în calitate 
spectatori. Am 
să participăm 
realizarea 
lor, a serilor literare, 
a simpozioanelor, re
cenziilor și chiar a 
spectacolelor“.

Este o dorință lău
dabilă căreia organi
zatorii vacanței tre
buie să-i dea curs. In 
primul rînd, prin par
ticiparea cadrelor di
dactice și a organiza
ției U.T.M. din școală 
la conceperea pro. 
gramelor de activitate, 
la organizarea acțiu
nilor, prin colaborarea 
efectivă a școlii cu 
conducerea clubu'h 
muncitoresc-gazdă.
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Imagini din vacanță (Tuzla, Focșani, .Valea Prahovei)



Viata de organizație

In rîndurile U. T. M.
cei mai buni tineri

colectiviști
IThWihTTi

aportul prezentat la ultima plenară a C.C. al U.T.M. constituie pentru noi un ghid prețios în organizarea muncii deeducare comunistă a tinere, tului din gospodărie, de mobilizare a acestuia la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.în gospodăria noastră trăiesc și muncesc aproape 180 de tineri. încă de la înființarea ei, mobilizați de organizația U.T.M., sub conducerea organizației de partid, tinerii au luat parte activă la munca de întărire a gospodăriei, de dezvoltare a ei. La cererea conducerii G.A.C. unii dintre cei mai buni tineri, ca de pildă Nicolae Ciobanu, Gheorghe Ciobanu și alții, au fost recomandați să muncească în sectorul zootehnic, altora li s-au încredințat atelaje, iar alții au fost numiți șefi de echipă. In majoritate, tinerii muncesc cu pasiune și dragoste iar președintele nostru găsește deseori cuvinte de laudă pentru hărnicia lor. Cu toate acestea, aveam încă mulți tineri care în munca și în întreaga lor activitate nu se ridicau la nivelul muncii utemiștilor.Cu un an în urmă, organizația noastră nu avea nici 40 de membri, iar dintre aceștia doar cîteva fete. Și aceasta pentru că într-o perioadă comitetul organizației de bază se rezuma să muncească doar cu utemiștii. Este drept că la unele acțiuni erau antrenați și ceilalți tineri. Dar lucrul acesta nu avea un caracter permanent. La o zi a secretarilor U.T.M., organizată de comitetul raional, problema aceasta a fost pe larg dezbătută. Au luat atunci cuvîntul secretarii unor organizații de bază U.T.M. cu o mai bogată experiență în a- tragerea tuturor tinerilor colectiviști la acțiunile întreprinse de organizație. Experiența acestora ne-a fost și nouă deosebit de folositoare.După aceea, comitetul organizației de bază U.T.M., birourile U.T.M. de brigadă, s-au ocupat cu și mai multă atenție de mobilizarea tuturor tinerilor colectiviști Ia muncă, în gospodărie.în unele organizații U.T.M. de brigadă, cum ar fi de pildă în cea din brigada I-a (se- 
Calificare și

tivității de ridicare a calificării tinerilor de pe șantier este pe deplin posibilă și întruto- tul necesară. Aceasta a reieșit și din discuțiile avute cu muncitori tineri și vîrstnici de aici, cu maiștri și ingineri.Este necesar să se creeze pe șantier o bibliotecă volantă dotată cu literatură de specialitate, cărți tehnice, reviste, broșuri, care să fie periodic împrospătată de la bogata bibliotecă a întreprinderii. Organizația U.T.M. trebuie să-și aducă aici contribuția prin mobilizarea tinerilor la citirea și discutarea cărților legate de sarcinile concrete ale muncii pe șantier.De asemenea, așa cum ne-a sugerat tovarășul Marin Popa, inginerul șef adjunct al șantierului, se pot extinde schimburile de experiență în cadrul blocurilor și cele cu alte șantiere. Pe șantier se poate forma apoi un punct de consultații tehnice la care, de două ori pe săptămînă, seara, ingineri și maiștri cu vechime in muncă să dea lămuriri și consultații în problemele pe care muncitorii le pun. Tot cadrele tehnice pot întocmi re- 
Toma George Maiorescu:

UNDE SE ÎNTORC COSMONAUȚII“»
u un profil aparent caleidoscopic i și eterogen, cartea lui Toma George Maiorescu are o unitate de substanță, de conținut, care nu poate fi neglijată la definirea ei. Ea adună între coperți reportaje, însemnări, note de călătorie, pagini eseistice despre mafea țară a constructorilor comunismului. Acestora li se adaugă o seamă de interviuri și con; vorbiri cu mari personalități ale științei, literaturii, teatrului și filmului sovietic, în le; gătură cu cele mai noi, mai importante probleme ate domeniilor respective. Trăsătura de unire, firul care leagă toate aceste note diferite ale cărții e dat, pe de o parte, de faptul că peste tot în ea în diferitele moduri enunțate mai sus — se discută despre realizările și sarcinile oamenilor sovietici în perioada septenalului și a construcției comuniste, iar, pe de altă par- 

cretar Constantin Oprea) într-o adunare generală la care au participat toți tinerii s-a discutat despre calitatea lucrărilor de întreținere a culturilor. Toți tinerii din brigada a III-a (secretar U.T.M. Constantin Catrina) au apreciat mult adunarea generală în care a fost invitat să vorbească șeful de echipă Sandu Nica. Acesta a acumulat o bogată experiență în cultivarea porumbului. Echipa pe care a condus-o a obținut anul trecut de pe lotul lucrat de ea, în condiții de neirigare o producție de 4 800 de kg de porumb-boa.be la hectar. Experiența acestuia a trezit interesul tuturor tinerilor.Dar munca desfășurată de organizația de bază U.T.M, cu toți tinerii colectiviști, nu s-a rezumat numai la cele amintite pînă acum. Cu tinerii din fiecare echipă s-au citit documentele sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale. în fața tuturor tinerilor din brigăzi s-au ținut și continuă să se țină cu regularitate informări politice.Tinerii au început să privească acțiunile întreprinse de organizație cu mai mult interes, la multe dintre ele solicită singuri șă ia parte. De la o săptămînă la alta crește numărul celor care pun întrebări despre U.T.M., despre drepturile și îndatoririle utemiștilor etc. Pentru a da răspuns acestor întrebări, de un real folos ne-au fost consultațiile publicate pe aceste teme în presa de tineret. Ele au fost prelucrate în adunări generale la care au fost invitați să participe toți tinerii colectiviști din gospodărie.Rezultatul acestei munci politice desfășurată în rîndul tinerilor nu a întîrziat să se vadă. Un număr din ce în ce mai mare de tineri și în special din rîndul celor căsătoriți, au venit la comitet cerînd să fie primiți în organizație. Cererile lor au fost puse în discuția adunărilor generale U.T.M. pe brigăzi și utemiștii i-au primit cu încredere în rîndurile lor. Astfel, organizația noastră ajunsese ca la sfîrșitul anului trecut să aibă în rîndurile sale aproape 70 de membri. Din analiza făcută am constatat însă că numărul fetelor primite în U.T.M. era încă mic. Care să fie cauza ?Marea majoritate a fetelor luau parte aproape la toate 

ridicarea
(Agerpres)(Urmare din pag. 1)

cu Iakov Gol- 
terminat la ega- 

și Nicolae Pavel
Expoziție de pictură
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fie- zile in- fost să

că se află la revizuiască

Studenți ta universitatea producțieizile consacrate meserii, la care ingineri și mai- calificare, mun. care să împăr- expe- lor, să le vorbească

ferate pe probleme mai dificile, care să fie difuzate pa blocuri și echipe.La clubul întreprinderii se pot organiza periodic, pe lingă conferințe, unei anumite să fie invitați ștri cu înaltă citori fruntași tășească tinerilor din riența despre metodele înaintate de muncă. Tot la club se pot iniția și concursuri gen „Cine știe meserie, cîștigă".La toate aceste forme de ridicare a calificării, organizația U.T.M. trebuie să antreneze tinerii, să le stimuleze interesul pentru problemele noi ce apar în munca lor, să-i facă să înțeleagă necesitatea continuei lor calificări, trebuie să urmărească și să dezbată modul în care tinerii își însușesc cunoștințele noi, cum le aplică în practică.Astfel organizată și desfășurată, munca de ridicare a calificării nu va întîrzia să.și arate rezultatele pozitive, să se reflecte în îmbunătățirea calității, în reducerea prețului de cost și în grăbirea ritmului de construcție.

te, de împrejurarea că — iarăși în moduri publicistice diferite — noul, ineditul, aș zice continuu', al acestei lumi în permanentă transformare, constituie leit-motivul ei fundamental.Poetul a studiat în Uniunea Sovietică, i-a străbătut întinderile de mai multe ori. Cu toate acestea, deși n-a trecut decît un număr foarte mic de ani de cînd a poposit ultima dată într-un anumit ținut, pei. sajul, geografia locului, e mereu alta. Omul sovietic își schimbă viața cotidiană mereu spre mai bine, mai aproape de visul comunist. (De notat că multe din locurile văzute altădată de poet erau, încă pe atunci, foarte bine organizate, dar într-o țară în care se întorc cosmonauții pentru întîia dată în istoria lumii, totul trebuie să se transforme cu o viteză și la un nivel corespunzător acestui măreț eveniment din viața omenirii). Tóma George Maiorescu a intuit proporțiile acestei schimbări, ale acestei dè-

antrenat un număr mare fete. Majoritatea doreau intre în U.T.M. dar... nu lăsau mamele. Acestea că fetele să

acțiunile întreprinse de organizație. Erau nelipsite de la audițiile la radio, unele dintre ele s-au oferit singure să facă recenzii la cărțile citite, în gospodărie avem un cor format din 120 de persoane (110 sînt tineri), 8 perechi de dansatori, 16 tineri în echipa de teatru, recitatori, soliști vocali și instrumentiști. Această mișcare cultural-artistică a de să le erau de părere stea pe lîngă casă, că n-au ce căuta la ședințe. împotriva acestei mentalități trebuia luptat cu toată hotărîrea, dar și cu mult tact și răbdare. Acești oameni trebuiau convinși prin fapte, ajutați să înțeleagă că organizația U.T.M. prin întreaga sa activitate, îi ajută pe tineri să devină oameni înaintați ai zilelor noastre, luptători devotați pentru înflorirea patriei.Și iată că la adunările noastre, în prima bancă, la loc de cinste a început să apară un număr din ce în ce mai mare de oameni trecuți de mult de anii tinereții. Erau părinții tinerilor din gospodăria noastră și în special ai fetelor. Ascultau atenți, uneori puneau întrebări. Unii dintre ei, ca mama Ilincăi Dușcă. tatăl lui Boboacă Aurel și alții au și luat cuvîntul în fața tinerilor dîn- du-le sfaturi înțelepte. Și astfel, treptat, părinții fetelor au înțeles că locul acestora nu este „să stea acasă“, că ele pot și este bine să ia parte activă la viața obștească a satului. în organizațiile de brigadă a devenit în ce mai frecventă tarea cererilor fetelor primite în U.T.M.Iată deci cum am ajuns ca organizația noastră să numere astăzi dintre fete.

U.T.M. din ce discu- de a fi
peste 120 de membricare mai bine de 50
PETRE IANCU

secretarul organizației de bază 
U.TM. din G.A.C. Dragalina, 

raionul Călărași 

La Fabrica de ciment din Bueurejfi au fost montate o serie de 
utilaje moderne de înaltă tehnicitate. De Curind aici s-a introdus 
un nou sistem de electrofiltte care colectează praful și gazele ce 

se răspîndeau în atmosferă

plasări masive de forțe în direcția comunismului și le comunică direct, simplu, convingător. Poet sensibil și reporter autentic, el a găsit mai întotdeauna nuanța, cuvîntul și gestul cel mai nimerit unei situații ori întîmplări, sau pentru descrierea unor locuri.
NOTE

DE LECTORViața unei străzi, o trecere în revistă a mărfurilor din-' tr-un bogat magazin alimentar și a modului ingenios de servire a populației, o convorbire cU inginerul Borisov, autorul fantasticului proiect al barajului din strîmtoarea Behring, care va schimba clima planetei, sau Cu academicianul Strumilin despre pro-
COtnu- nunți discuțiefilul muncitorului în nistn, descrierea unei comsomolistè, ori o

POSTO
-XTCv. ut

ÄSÄde -----o-----

grup de elevi practi- 
canți de Ia G.A.S. Perieți-Slo- 
bozia, Cristea Ștefan — Odo- 
bești.

Cabinetul tehnic de la Uzina 
vizitat zilnic de tot mai mulți 
tinerii Ion Manea, Ion Mazilu și Petre Gheorghifă primind îndru
mări din partea tovarășului Marin A„ șeful cabinetului tehnic, în 

legătură cu o nouă temă de inovajii
Foto: N. STELORIAN

Campionatul mondial studențesc de șah
După 5 ture, clasa

mentul turneului final 
al campionatului mon
dial studențesc de șah 
de 
ne 
1. 
2.
11

puncte ; 5—6. R. P.
Romlnă, R. P. Bulgaria 
8,5 puncte; 7. R. O- 
Germană S puncte; 8. 
R.P. Polonă 7 puncte; 9. 
R.P. Mongolă 4,5 punc
te. Echipele U.R.S.S., 
R.P. Romîne, Iugosla
viei și R. D. Germane 
au un 
jucat.

meci mai puțin

Pe scurt

la Marianske Laz- 
se prezintă astfel: 
U.R.S.S. 14 puncte-,
R. S. Cehoslovacă 
puncte; 3. R.P.?.

Iugoslavia 9,5 puncte ; 
4. R. P. Ungară 9

• Echipa de rughi (tineret) a 
R. P. Romîne a susținut în orașul 
Wolom o nouă întîlnire cu selec
ționata R. P. Polone. Tinerii rug- 
biști romîni și-au adjudecat cate
goric victoria cu scorul de 22—0. 
După cum s-a mai anunțat, în pri
mul meci al turneului, care-1 în
treprinde în R. P. Polonă, rugbiștii 
noștri au cîștigat cu 17—3.

• A Început turneul internațio
nal de tenis de clmp de la Sopot 
(R. P. Polonă). Reprezentantul 
nostru, Constantin Popovlci, a de
butat victorios, Intreclnd cu 6—0;

Foto : AGERPRES

cu Ciuhrai despre ce este fe
ricirea, toate se înscriu sub titlul simbolic al primului ciclu : „Mîine începe astăzi!“.Titluri și subtitluri precum : 
Forță estetică, Generație fără 
astîmpăr, Mașini care gîndesc, 
Se poate schimba clima plane
tei? Cibernetica în viața de 
toate zilele, 50 de ore cu Ti- 
tov, Toate problemele ome. 
nești — probleme ale litera
turii noastre etc., etc. vorbesc, prin ele însele, despre măreția realizărilor și despre patosul năvalnic al căutărilor creatoare care au cuprins toate domeniile vieții sovietice.Și cînd răspunsurile la astfel de probleme vin de la celebri oameni de știință precum academicienii Semenov (laureat al Premiului Nobel), Șo- bolev, Sisakian, de la artiști ca Șolohov, Ehrenburg, Au- ezov, Tvardovski, Ohlopkov, Akimov, Zavadski, Cerkasov, Kalatozov și alții, interesul nostru față de ele și de carte sporește. Păcat că autorul e prea zgîrcit cu datele despre viața și activitatea unora din- 

utilaj greu ,,Progresul" Brăila este 
muncitori din uzină, lată-i pe

In turul 5, selecțio
nata studenților ro
mi ni a terminat la e- 
galitate (2—2) cu R.P. 
Polonă, R.P. Ungară a 
Învins R. P. Mongolă 
cu 3—1, R.P. Bulgaria 
a ciștigat cu 3—1 la 
R.D. Germană și Iugo
slavia cu 21/,—P/s Ia 
R.S. Cehoslovacă.

6—3 pe Minsberg (R.D.G.). In 
schimb, alt jucător romîn, Dron, 
a pierdut cu 0—6; 3—6 Ia polone
zul Grelius. Alte rezultate Înre
gistrate : Radzio—Noviski 2—1 ; 
Korda (R.S.C.)—StăsikoViski 2—0; 
Tretin (R.D.G.)—Rogozinski 2—0 ; 
Gonsiorek — Paciankovicz 2—1; 
Soljk (R.S.C.)—Szimkevicz 2—1 -, 
Sztaljberg (R.D.G.)—Vytszikovski 
2—0; Iamroz—Veczotek 2—1,

• Selecționata de lupte libere a 
R. P. Romîne, aflată în turneu în 
U.R.S.S., a întîlnit la Kiev echipa 
R.S.S. Ucrainene. Victoria a fost 
repurtată de sportivii sovietici cu 
scorul de 6—2. Cel mai bun luptă
tor al selecționatei romîne a fost 
Francisc Balo, care a ciștigat la 
puncte întîlnirea 
ștein. Crăciun a 
iitate cu Litvin 
cu Vediapin.

• Pe velodromul DInamo din 
Capitală începe mîine la ora 16,30 
concursul internațional de ciclism 
pe pistă la care iau parte alergă
tori din Italia, R. P. Ungără, R. P. 
Bulgaria, R. D. Germană, R. S. 
Cehoslovacă $j R. P. Romtnă. In 
prima zi se vor disputa următoa
rele probe : urmărire individuală, 
1 000 m ca «tari de pe loc, viteză 
— serii și recalificări, eursd ita
liană, semltond.

Alexandru Epureanu i ’ Gheorghe Goran, de la Institutul politehnic din Brașov, Axente Mellce, Bucurez Truș- că, Gheorghe Toma, Ion He- reșiu, de la Institutul politehnic din București și alții s-au remarcat pentru hărnicia cu care muncesc, pentru interesul manifestat față de problemele procesului de produc-

Șl DISCIPLINA dinCu totul diferită atît punctul de vedere al obiectivelor urmărite cît și din 

tre aceste personalități. Un profil mai puternic trasat al acestora ar fi sporit interesul cititorului. De altfel, în legătură cu ținuta generală a cărții se impune observația că lectura ei înaintează uneori greoi din cauza unor neglijențe stilistice supărătoare, a unor repetiții și exclamații ca : forță estetică, expresie estetică, măreție estetică etc. Nici caracterul specific al diferitelor ținuturi ale țării comunismului nu prea poate fi reținut cu ușurință, cititorul riscînd să le confunde între ele. Aceasta pentru că peisajul este descris cu prea puțină pregnanță plastică, nediferențiat.Scrisă în general alert, cel mai adesea în conformitate cu cerințele publicistice moderne, cartea lui Toma George Maiorescu este un nou prilej de cunoaștere a luptei popoarelor sovietice pentru înfăptuirea visului de aur al Omenirii — comunismul.
GEORGE MUNTEAN

Primirea
de către vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, 

Alexandru Drăghici, 
a ambasadorului 
Republicii Cuba 

la București

amba- pleni- Cuba Yepe
Miercuri, 18 iulie, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Alexandru Drăghici, a primit în audiență pe sadorul extraordinar și potențiar al Republicii la București, Manuel Menendez.

Sosirea unei delegații 
austrieceLa invitația ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, miercuri seara a sosit în Capitală o delegație condusă de Karl Waldbrunner, ministrul comunicațiilor și energiei electrice din Austria.Pe aeroportul Băneasa oaspeții au fost întîmpinați de Dumitru Simulescu, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Mihai Bălănescu, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, de funcționari superiori din minister.Au fost de față reprezentanți ai legației Austriei la București. (Agerpres)

De curînd, în sala de mar
moră a Casei de cultură din 
Sinaia s-a deschis expoziția de 
pictură a cercului de artă 
plastică al Casei de cultură 
precum și a pictorilor amatori 
din orașele Sinaia și Bușteni.

Expoziția este zilnic vizita
tă de către numeroși oameni 
ai muncii aflați la odihnă în 
stațiune precum și de către 
turiști.

C. SEGĂRCEANU 

punctul de vedere al mijloacelor, se prezintă practica studenților Institutului de arte plastice „Ion Andreescu“ din Cluj.Fiecare dintre studenții institutului știe bine că această practică este organizată pentru a putea apoi realiza compoziții avînd ca teme centrale activitatea creatoare a muncitorilor din marile cetăți ale industriei noastre socialiste.Căile pentru realizarea a- cestui obiectiv nu erau însă la fel de clare în mintea cărui student. în primele au procedat cam astfel : trînd în secțiile unde au repartizați, au început schițeze cu febrilitate muncitori și mașini în timpul lucrului, diferite atitudini caracteristice. Numai că, în timp ce la majoritatea studenților schițele urmăreau concentric anumite subiecte, căutînd să desprindă esențialul, alții treceau superficial de la un sector la altul, schițînd totul fugar, în cîteva trăsături de penel. După cîteva zile, unii dintre aceștia din urmă și-au socotit „documentarea încheiată” și au început să colinde fără nici o treabă prin curtea uzinei.Cei care căutau să aprofundeze obiectul studiului lor artistic au procedat însă asemenea lui Liviu Moldovan, Andrasin Papadopulos și Dan Bimbea care au cerut la început explicații tehnice muncitorilor și apoi i-au urmărit în muncă.
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Fiind absolvenți ai Școlii profesionale viticole de 3 ani vă puteți înscrie prin concurs în anul III la Școala tehnică horticolă dacă nu depășiți vîrsta de 25 ani.înscrierile pentru concurs se fac între 15—30 august 1962 iar examenul are loc între 1—10 septembrie 1962 și va consta din probe scrise și orale din materiile prevăzute în anul 1962 pentru examenul de absolvire a școlii profesionale viticole.După admiterea în școală veți încheia contracte cu o unitate agricolă G.A.S., G.A.C. sau stațiune experimentală cu obligația ca după terminarea școlii să lucrați cel puțin 3 ani în unitatea respectivă.Obligația dv. față de școală este de a vă însuși în mod temeinic cunoștințele predate pentru a deveni cadre bine pregătite și de a respecta regulamentul de ordine interioară al școlii de care veți lua cunoștință la începerea anului școlar.
Rădoi Ion — Medgidia, Clo- 

banu Elena — Suceava, Mihai 
Gh. — Marghita, Florea Ar- 
timon — Luduș, Moțescu Mi
hai — Tîrgoviște.După cum s-a mai anunțat în ziarul „Scînteia tineretului" nr. 4082 din 29 iunie 1962, absolvenții școlilor profesionale, promoțiile 1961 și mai vechi dar care nu au depășit vîrsta de 25 ani vor fi primiți prin concurs în anul III al școlilor tehnice agricole, horticole și veterinare.Informații suplimentare puteți obține de la Consiliul a- gricol raional.

Petre Iscrev — Mangalia, 
Silvia Tecuceanu — Slatina, 
Ionescu Valeriu — Tulcea.La școlile tehnice cu caracter agricol se primesc absolvenți ai școlii de 7 (8) ani care nu au depășit vîrsta de 17 ani. înscrieri pentru concursul de admitere se fac între 15— 20 august 1962. Examenul constă din următoarele probe: limba romînă — scris și oral, matematică — scris și oral.Pentru concursul de admitere se va depune o cerere la care se vor anexa următoarele acte :— Certificat de naștere (copie legalizată de școală).— Certificat de studii în original.— Certificat de sănătate eliberat de dispensar, spital sau

Aluziile ironice ale unor tineri muncitori — „Nici n-am știut frate că s-a instalat un solar în curtea uzinei noastre’1 — i-au făcut, curînd, și pe cei care uitaseră practică, să-și tudinea.
în general, deci, la practică lucrurile merg bine. Dar ce fac studenții după orele de practică, cum își petrec timpul liber ? Fiecare cum socotește de cuviință, căci pe această linie nu este nimic organizat.Și cîte nu s-ar putea face ! Este de datoria imediată a comitetului U.T.M. al uzinei să organizeze manifestări cul- tural-artistice și sportive comune ale tinerilor muncitori și ale studenților. Iar comitetul U.T.M. al Institutului politehnic din Brașov, care este și el gazdă în aceste zile, are posibilitatea de a organiza mici excursii comune pentru vizitarea orașului și a întreprinderilor, spectacole și alte manifestări la casa de cultură a studenților, excursii la Poiana.Se pot face multe pentru ca zilele de practică să îmbine strîns caracterul instructiv cu o activitate educativă, vie, plină de interes pentru tineri. Principalul este să se dea dovadă de cît mai multă inițiativă pe această linie. 

policlinică, în care se va spa» cifica rezultatul analizei sin- gelul, al radioscopiei pulmonare și examenul clinic.— Declarația tip din cara să rezulte starea materială a părinților sau a susținătorilor; legali.
Vaier Drăghiță — Fetești, 

Constantin Mihăiloiu — Ho
rezu, Ion Fecioru — Urziceni. 
Tudor Bubustu.0 — Ploiești.Școala de meserii nu este echivalentă cu școala medie sau cu alte școli tehnice. PuT teți urma cursurile școlii medii dînd examen de admitere pentru clasa a VlII-a.De asemenea, școala de maiștri agricoli și școala tehnică de exploatare C.F.R. nu sînt echivalente cu școala medie. Pentru a urma cursurile unui institut de învățăm mînt superior va trebui să fiți absolvenți ăi școlii medii cu diplomă de maturitate.Pentru a obține calificarea de maistru în meseria dumneavoastră trebuie să urmați cursurile unei școli de maiștri, dacă îndepliniți condițiile cerutăpentru admiterea în școala de maiștri.

Dorel C. Udrea — Brașov.Condițiile de admitere în institutele agronomice sînt: candidații să fie absolvenți ai școlii medii de cultură generală cu diplomă de maturitate sau ai fostelor școli medii tehnice cu specific agricol. înscrierile se fac la secretariatele facultăților institutelor respective după data de 15 august 1962 iar examenele se vor susține în luna septem
brie ax.

Ivița Ionescu — Medgidia.Conform Hotărîrii C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri din mai 1962 cu privire la dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntului agricol, școlile de maiștri zootehniști veterinari, agricoli și horticoli sînt în lichidare. Dumneavoastră, fiind absolvent al școlii profesionale zootehnice de 3 ani, vă puteți înscrie prin concurs în anul III al școlii tehnice veterinare, condiția să nu depășiți de 25 de ani. cuvîrsta
Dră-

Crețu
Traian Dorobanțn —. 

gănești-Vlașca, Gabrlel 
i— Focșani.Condițiile de admitere în învățămîntul superior vor fi publicate și în broșura „Admiterea în învățămîntul superior“, care va apare în curînd în librării. Informații în legătură cu condițiile de admitere în învățămîntul superior veți putea obține atît la secretariatele facultăților cît și de la secțiile de învățămînt ale sfaturilor populare regionale, raionale și orășenești.

Brăila.Ioniță PopaAbsolvenții școlilor cu caracter agricol salarizați de către unitățile agricole pe tot timpul școlarizării sînt obligați să respecte contractele încheiate lucrînd la unitățile respective cel puțin 3 ani.
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TRATATIVELE
PENTRU DEZARMARE

LA GENEVA

Conferința internațională pentru Laosse apropieGENEVA 18 (Agerpres). — Conferința internațională a celor 14 state pentru Laos se apropie de încheierea definitivă.In după-amiaza zilei de 18 iulie a avut loc o ședință re- strînsă, consacrată problemelor legate de încheierea lucrărilor.Participanții la ședința re- strînsă de miercuri au aprobat definitiv textele declarației cu privire la neutralitatea

de sîîrșitLaosului (care include declarația guvernului regal al Laosului cu privire la neutralitate) și unui protocol.Aceste documente vor fi semnate de miniștrii afacerilor externe ai țărilor participante la conferință. Se așteaptă ca ei să sosească la sfîrșitul acestei săptămîni, iar ceremonia semnării să aibă loc la începutul săptămînii viitoare.
LOVBTBJBdk

MILITARĂ DE STAT 

ÎN PERBJ

7 ineretul 
nă cu 
piatul

polonez întîmpi- 
viu interes apro- 
Festival Mondial

al Tineretului și Studenților
care va avea loc la Helsinki.
La Varșovia, la comitetul na
țional de pregătire, domnește 
multă animație. Notăm o su
mară trecere în revistă a ac
țiunilor întreprinse pînă acum: 
au fost organizate — de pildă 
— concursuri televizate cu

Pregătiri pentru Festival
ibi R. p. POLONĂ

' GENEVA 18 (Agerpres). — Miercuri a avut loc o ședință plenară a Comitetului celor 18 pentru dezarmare. Au luat cuvîntul reprezentanții Italiei și Canadei. Deși au recunoscut în vorbe importanța faptului că Uniunea Sovietică a prezentat în proiectul său de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală o serie de completări și precizări, care țin seama de dezideratele puterilor occidentale, a- ceștia au respins în fond imediat aceste propuneri.Adresîndu-se reprezentanților puterilor occidentale șeful delegației Poloniei a spus: Cereți multe, dar nu faceți nimic. Discursurile rostite pînă acum de A. Dean și de colegii săi occidentali au arătat că ei s-au reîntors la

Geneva numai cu vechea lor „schiță a prevederilor de bază ale tratatului' absolut neschimbată, și cu intenția fermă de a impune comitetului adoptarea acestui document.Șeful delegației U.R.S.S., V. A. Zorin, a declarat că reacția delegațiilor puterilor occidentale la noile propuneri sovietice provoacă o mare deziluzie. Oricît ar fi de straniu, dar delegația S.U.A. este nemulțumită că U.R.S.S. a venit în întîmpinarea propriilor lor propuneri.Vreți ca noi să adoptăm toate propunerile dv, dar nu faceți nici un pas în întîmpinarea poziției noastre, a declarat V. A. Zorin.Ca și la ședința din 17 iulie, un loc important în dis-
Corivoîbirea dintre 4. F. Dobrînin 

și președintele Kennedy
WASHINGTON 18 (Ager

pres). — TASS transmite : La 
17 iulie A. F. Dobrînin, amba
sadorul U.R.S.S. în S.U.A., a 
vizitat pe președintele Ken
nedy la Casa Albă Ia invitația 
acestuia și a avut cu el o con
vorbire. După întîlnire, seere-

tarul de presă al Casei Albe, 
P. Salinger, a declarat cores
pondenților că președintele 
S.U.A. a discutat cu A. F. Do
brînin probleme în legătură 
cu situația din Berlin, cu de
zarmarea și cu Laosul.

cursurile rostite l-a ocupat problema procedurii lucrărilor comitetului. încercările delegațiilor puterilor occidentale de a abate comitetul de la discutarea proiectelor tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală și de a se ocupa de discutarea celor 11 probleme tehnice propuse de delegatul englez nu s-au bucurat de sprijinul reprezentanților țărilor socialiste și neutre.Noi am căzut deja de acord în linii mari, a spus V. A. Zorin, asupra preambulului și a primelor trei articole care se referă la obligațiile comune ale statelor cu privire la dezarmare și control. Trebuie să se continue pe această, cale și să se înceapă discutarea măsurilor prevăzute pentru prima etapă a dezarmării.Sarcina principală a comitetului, a spus șeful delegației sovietice, este de a elabora în comun tratatul cu privire la dezarmarea generală și totală și noi nu trebuie să ne abatem de la îndeplinirea acestei sarcini.Următoarea ședință plenară va avea loc la 24 iulie.

LIMA' 18 (Agerpres). — La 18 
iulie în Peru a avut loc o lovi
tură de stat militară. După cum 
anunță agenjiile de presă, unități 
de tancuri ale forțelor armate 
din Peru au înconjurat palatul 
prezidențial și l-au arestat pe 
președintele țării, Manuel Prado. 
Potrivit ultimelor știri, Prado a 
fost trimis pe insula San-Lorenzo, 
la nord-vest de Lima.

Lovitura de stat s-a produs 
în noaptea de 17 spre 18 iulie.

Postul național de radio, con
trolat de către armată a anunțat 
că o junta, formată din lideri ai 
forțelor armate va fi investită ca 
nou organ de guvernămînt al 
țării. Referindu-se la motivele 
răsturnării lui Prado, postul de 
radio a afirmat, după cum rela
tează agenția United Press Inter
național, că acest lucru a fost 
determinat de faptul că Prado 
s-a opus anulării alegerilor din 
10 iunie.

După ce rezultatele oficiale au 
confirmat că partidul A.P.R.A. a 
obținut 26 de locuri de senatori 
și 88 de locuri de deputați, deci 
majorifafea în Parlament, Haya de 
la Torre reprezentantul A.P.R.A. 
a acceptat să renunțe în favoarea 
generalului Manuel Odria, repre
zentantul Uniunii naționale la can
didatura pentru președinție in a- 
legerile care urmau să aibă loc 
în Parlament la 28 iulie, și care 
trebuiau să hotărască cine va fi 
președinte. Odria era susținut de 
șefii militari. Nemulțumiți însă 
de majoritatea pe care o deține 
partidul A.P.R.A. în Parlament și 
invocînd falsificarea alegerilor, 
șefii militari au cerut anularea

alegerilor din 10 iunie dar neiz
butind să impună acest lucru au 
dat o lovitură de stat. Imediat 
după ce au preluat puterea șefii 
militari au dat publicității un a- 
pel în care cer populației să fie 
„liniștită“ anunfînd totodată însă 
că „garanțiile constituționale sini 
suspendate“.

Cu toate acestea aproximativ 
1000 de lucrători de la societa
tea de telefoane peruviană au 
declarat grevă, provocînd între
ruperea comunicațiilor telefonice. 
Greva îngreunează transmiterea 
știrilor în legătură cu situajia din 
Peru.

Intr-o declarație în legătură cu 
alegerile din 10 iunie și sifuajia 
politică din țară, dată publicității 
în ziarul „La Unidad" de către 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Peru, sînt condam
nate fraudele electorale care au 
dus la obținerea majorității votu
rilor de către Haya de la Torre 
și se exprimă totodată opoziția 
fermă față de colaborarea dintre 
partidul A.P.R.A. și partidul Uniu
nea națională a lui Odria în spri
jinul numirii lui Odria ca pre
ședinte de către Congres. Tot
odată, declarajia cheamă poporul 
să manifeste vigilență față de 
complotul șefilor militari.

------------ --------e--------

subiecte despre Festival și 
despre țara gazdă a festiva
lului, au fost pregătite tradi
ționale daruri pe care mîini 
iscusite le-au lucrat cu miga
lă etc.

Pregătirile se apropie de 
sfîrșit. Curînd, delegația tine
retului polonez compusă din 
220 de membri va pleca la 
Helsinki pe calea aerului și 
cu vaporul: Din ea fac parte 
tineri muncitori, țărani, stu
denti, învățători, artiști, spor
tivi. Printre alții, la mani
festările din cadrul Festivalu
lui vor lua parte cunoscuții 
dansatori Gruca, Mazurkowa, 
Malinowski și Iaron, cineaștii 
Kobiela Lesniak, Wajda, spor
tivii Piatkowski, Sidlo și

tipa la numeroase acțiuni 
care se vor desfășura în timpul 
Festivalului. Una din aceste 
acțiuni va fi o întîlnire cu ti
nerii din țările regiunii balti
ce cu care ocazie se va discuta 
despre lupta comună a ti
nerilor din aceste țări pen
tru a contribui la promovarea 
coexistenței pașnice, pentru 
transformarea Mării Baltice 
într-o mare a păcii.

Studenții polonezi vor parti
cipa la desfășurarea unor 
seminarii care vor avea ca 
teme : „Rolul studentului în 
lupta pentru independență na
țională“, „Democratizarea în- 
vățămîntului superior“ și „Ac
tivitatea institutelor de artă 
cinematografică“.

La festival, tinerii Poloniei 
populare vor prezenta un 
spectacol național care cu
prinde dansuri populare, cîn- 
tece, recitări.

La cantonamentul polonez 
vor fi organizate discuții pe 
probleme politice și economi
ce, întrebări și răspunsuri 
despre Republica Populară 
Polonă, o expoziție „Presa și 
publicațiile pentru tineret în 
Polonia“. Tot aici vor rula 
filme urmate de discuții.

Iată cîteva secvențe ale pro
gramului de activități din ca
drul Festivalului la care vor 
participa delegații tineretului 
polonez. In acest fel, tineretul 
polonez, împreună cu toți ti
nerii iubitori de pace din ță
rile lumii, își va manifesta 
hotărirea sa de a lupta neo
bosit pentru apărarea păcii, 
pentru colaborare între po
poare, pentru victoria ideilor 
coexistenței pașnice.

N. SIMIONESCU

Ciepla.
Delegația poloneză va parti-

Un comunicat
al Departamentului de presă

al M. A. I. al R. D. G.BERLIN 18 (Agerpres). A- genția A-D.N. a difuzat un comunicat al Departamentului de presă al Ministerului Afacerilor Interne al R.D.G. în care se spune :In ultimul timp ziarele vest-berlineze și vest-germane au publicat știri calomnioase potrivit cărora organele poliției populare germane din R.D.G. ar împiedica circulația pe autostrăzile dintre Berlinul occidental și Germania occidentală. In legătură cu aceasta se afirmă că ar fi fost

arestați cetățeni pașnici și nevinovați.în fond însă circulația pe autostrăzi prin teritoriul R.D.G. se desfășoară absolut normal și fără întrerupere. In primul semestru al anului 1962 circulația s-a dublat chiar față de perioada corespunzătoare a anului precedent.In comunicat se arată că organele poliției populare germane, îndeplinindu-și funcțiile de control, au reținut o serie de persoane care au săvîrșit infracțiuni penale și care erau căutate pe baza mandatelor de arestare.

Noi scăderi la bursa 
din Wall Street

NEW YORK 18 (Agerpres). 
„La 17 iulie la bursa din Wall 
Street s-a înregistrat o nouă 
scădere apreciabilă“, anunță 
agenția France Presse care a- 
daugă că această scădere nu 
a surprins pe specialiști.

Indicele valorilor industria
le a suferit o scădere de peste 
10 puncte. Printre societățile 
ale căror acțiuni au înregis
trat pierderi se numără Alu- 
minium Co of America, Inter
național Nichel, American Te- 
lephone and Telegraph, Ame
rican Tobacco, Dupont de Ne- 
mours, Standard OU of Cali
fornia, Woolworth și General 
Foods.

Referindu-se la aceste noi 
scăderi France Presse subli
niază că „știrile economice 
sînt tot mai defavorabile și 
se vorbește mai mult ca nici
odată de posibilitatea unei 
noi recesiuni“.

„Guvernul american, trans
mite în continuare France 
Presse, face în prezent față pe 
plan economic celei mai difi-

cile situații pe care a cunos
cut-o de la venirea la putere 
a președintelui Kennedy acum 
un an și jumătate".

Trei elemente ale „baro
metrului economic" dau sem
ne de slăbiciune. Este vorba 
de stagnarea în luna iunie a 
producției industriale, de în
cetinirea creșterii veniturilor 
personale ale americanilor și 
de încetinirea ritmului 
deschidere 
construcții.

de
a șantierelor de

li

Sub titlul „Tactică“, caricaturistul 
VADILLO prezintă astfel în ziarul 
mexican „EL DIA“ problema in
vestițiilor trusturilor din S.U.A, în 

America Latină

Demisia 
guvernului 

iranian
TEHERAN. — Agențiile de 

presă anunță că la 18 iulie a 
fost comunicată oficial demi
sia guvernului iranian în 
frunte cu Amini.

După cum relatează cores
pondentul agenției U.P.I., pre
mierul Amini și-a prezentat 
demisia după mai multe în
cercări nereușite de a rezolva 
problemele legate de situația 
economică și financiară deo
sebit de grea existentă în țară.

--------•---------

Substanțe toxice In

...grlu american

DELHI 18 (Agerpres). - 
„Surplusurile de alimente a- 
mericane livrate Indiei în 
baza faimoasei legi cu privire 
la vinderea surplusurilor agri
cole reprezintă o primejdie 
pentru sănătatea oamenilor“, 
scrie săptămânalul „Blitz“, j care apare la Bombay. La 

, descărcarea griului american 
transportat pe bordul navelor 
la Calcutta și Madras, au fost 
descoperite amestecuri de sub
stanțe toxice folosite împo
triva insectelor, și a altor dău
nători.

Varșovia, — iulie 1962.

Aspect de la pregătirile unuia din ansamblurile de artiști amatori 
din R. P. Polonă care va pârtiei pa la Festivalul de la Helsinki

Foto C.A.F.-Varșovia

Tineretul grec protestează 
împotriva proiectului 

de lege antidemocratic
ATENA 18 (Agerpres). — TASS transmite :In seara zilei de 16 Iulie a avut loc la Atena un miting de protest al tineretului împotriva noului proiect de lege antidemocratic la care au participat peste 2 500 de oa. meni.După miting, aproximativ 1000 de studenți scandînd „Fascismul nu va trece 1 Nu, proiectului de lege hitle- rist! Trăiască democrația !“ s-au îndreptat spre cancelaria politică a primului ministru,

pentru a protesta împotriva proiectului de lege. Demonstranții au fost atacați de puternice forțe polițienești sprijinite de membri ai organizațiilor neofasciste de tineret. 70 de demonstranți au fost arestați, mai mulți tineri au fost răniți.în seara aceleiași zile, Partidul Uniunea democrată de stînga a adresat guvernului un protest hotărît împotriva reprimării tineretului de către polițiști,
PE SCURT SPE SCURT

le săvîrșesc 
al S.U.A. îm- 

pașnice din

de la

După remanierea 
guvernului britanicLONDRA 18 (Agerpres). — In prima apariție în Camera Comunelor, în urma remanierii guvernului, primul ministru britanic Macmillan a fost marți seara obiectul unor critici din partea opoziției.

Samavolniciile marionetei

I
jnt otografiile alătu-
[||||| rate reprezintă noi

■Ml și grăitoare docu-
II mente despre atro-

|ll I citățile pe care tru-
III pele lui Ngo Dinh

Diem 
cu sprijinul direct 
potriva populației 
Vietnamul de Sud.

Corespondentul Agenției LPI 
a anunțat recent din Saigon că 
avioanele și elicopterele mili
tare americane au parașutat noi 
detașamente de soldați sud-viet- 
namezi în regiunile din sud-ves- 
tul Saigonului... Aflate sub di
recta conducere a locotcnent- 
colonelului american Frank Clay, 
aceste unități urmează să întă
rească forțele marionetei de Ia 
Saigon în raidurile distrugătoare

Saigon
pe care acestea le desfășoară 
împotriva satelor și așezărilor 
populației.

Arestările, schingiuirile, cri
mele și toate samavolniciile în
dreptate împotriva patrioților 
sud-vietnamezi se țin lanț. In 
cursul operațiunilor, scrie cores
pondentul AGENȚIEI ASSOCIA- 
TED PRESS, trupele ngodinh- 
diemiste și ofițerii americani tri
mit cu forța populația în la
găre de concentrare sau folo
sesc femei și bătrîni din satele 
distruse și jefuite pentru veri
ficarea drumurilor din junglă 
și mlaștini. Cu mîinile legate, o 
patriotă sud-vietnameză (foto
grafia nr. 1) este transportată 
de mercenarii lui Ngo Dinh 
Diem spre unul din locurile de 
tortură.

Așa cum a anunțat profesorul 
NGUYES VAN HIEN, președin
tele C.C. al frontului național 
de eliberare din Vietnamul de 
sud „autoritățile au ucis în ul
timii ani peste 105,000 de cetă
țeni pașnici și au aruncat în în
chisori peste 874.000 de bărbați, 
femei, bătrîni și chiar copii !”.

O parte a populației a fost 
strămutată în așa numitele la
găre de concentrare împrejmuite 
cu sîrmă ghimpată în care con
dițiile de viață sînt îngrozitoare 
(vezi fotografia nr. 2).

In pofida tuturor acțiunilor 
represive, forțele patriotice sud- 
vietnameze își intensifică lupta 
împotriva politicii de 
intereselor poporului 
cercurile conducătoare

Remanierea guvernului britanic, arată ce _ vie dui în special laburiști, care au depus marți seara în Camera Comunelor o moțiune de cenzură în care declară printre altele că „dat fiind faptul că guvernul britanic nu se mai bucură de încrederea țării, primul ministru Macmillan trebuie să recomande reginei să dizolve parlamentul și să organizeze noi alegeri generale“.Moțiunea este principalii lideri laburiști în frunte cu Hugh George Brown, I son, James Callanghan și Patrick Gordon-Walker.

agenția Fran- Presse, a provocat o nemulțumire în rîn- a numeroși deputați,

semnată deL Gaitskell, Harold Wil-

LENINGRAD. — La 17 iu
lie a fost lansat Ia apă un 
nou petrolier cu un tonaj de 
40 000 de tone care poartă nu
mele „București“.

„București" este a cincea 
navă petrolieră din seria con
struită pe șantierul naval 
„Baltika“ din Leningrad. Fie
care din navele din această 
scrie poartă numele unei ca
pitale a țărilor socialiste.

MOSCOVA. — Veniamin 
Dimșiț, membru al C.C. al 
P.C.U.S., deputat al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., a fost 
numit vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și pre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S.

PARIS. — In Franța se des
fășoară pregătiri militare. 
După cum anunță ziarul „Le 
Monde“, guvernul francez a 
hotărît să înceapă în departa
mentul Landes, de pe litoralul 
Oceanului Atlantic, construi
rea unui poligon special pen
tru experimentarea rachetelor, 
în această regiune autoritățile 
militare franceze intenționea

ză să creeze ceva asemănător 
cu baza americană de expe
riențe de la Capul Canaveral, 
deși în proporții reduse.

Formarea noului guvern 
JaponezTOKIO 18 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă anunță că a 
fost format noul guvern ja
ponez în frunte cu Haiato 
Ikeda, președintele Partidului 
liberal democrat. Formarea 
acestui guvern este considera
tă de observatorii politici 
ca „un rezultat al compromi
sului încheiat între , diversele 
fracțiuni existente în interio
rul partidului de guvernămînt 
liberal democrat“. Din vechiul 
cabinet numai 4 miniștri și-au 
menținut posturile.

ALGER. — După o între
rupere de aproape șapte ani, 
în Algeria a început să apară 
din nou cotidianul democratic 
„Alger Républicain“. Autorită
țile franceze au interzis acest

ziar în septembrie 1955 și 
l-au arestat pe directorul zia
rului, Henri Alleg.

NEW YORK. — După cum 
relatează corespondentul din 
Poînte-Mougu (statul Califor
nia) al revistei „Newsweek“, 
la 16 iulie s-a făcut prima 
încercare de a doborî cu aju
torul proiectilului antirachetă 
„Nike-Zeus“ o rachetă balisti
că intercontinentală „Atlas“ 
lansată de aici. încercarea a 
eșuat din pricină că cea de-a 
doua treaptă a proiectilului 
„Nike-Zeus“ s-a defectat.

NEW YORK. — Nesocotind 
protestele opiniei publice mon
diale, S.U.A. continuă expe
riențele cu arma nucleară. 
După cum anunță de la 
Camp-Mercury (statul Nevada) 
agențiile de presă americane, 
Statele Unite au efectuat la 
17 iulie o explozie cu arma 
nucleară în atmosferă în 
timpul manevrelor militare pe 
poligonul atomic din statul 
Nevada. în timpul exploziei, 
pe poligon se aflau aproxima, 
tiv 900 de soldați.

FATELE VITRINEI

tradare a 
dusă de 

diemiste.

GH. C.

B
ficialitățile filipi
neze, împreună cu 
tutorii lor 
Washington, 
cearcă mereu, 
mare zarvă, 
prezinte Filipinele 

ca un „exemplu de prosperi
tate și fericire“ pentru po
poarele Asiei.

Dar, din spatele „vitrinei“ 
filipineze vin parcă să spună 
contrariul milioane de oameni 
flămînzi și năpăstuiți de mi
zeria în care sînt condam
nați să se nască și să-și sfîr- 
șească zilele.

„Vitrina“ Filipinelor o for
mează de fapt „strada milio
narilor“ din Manilla, unde nu 
se află decît vile ale bogăta
șilor. Aici poate cumpăra o 
parcelă numai acela care se 
angajează să construiască o 
casă în valoare de 100 000 de 
pesos (50 000 de dolari ameri
cani).

Majoritatea vilelor de pe 
„strada milionarilor“ sînt pre
văzute cu garaje pentru mai 
multe mașini, cu terenuri de 
tenis și piscine. Dar în acest 
cartier nu se poate plimba 
oricine, drumul fiind închis 
de o barieră păzită de un po-

de la 
in
ai 
să

lițist. Oricine pătrunde în a- 
ceastă rezervație ultraluxoasă 
și ia contact apoi cu străzile 
obișnuite ale Manillei își dă 
ușor seama că a revenit din- 
tr-o lume artificială.

Filipinezii de rînd își au 
dormitorul în maghernițe, 
bordeie sau sub podurile ora
șului. Vitrinele magazinelor 
luxoase sînt pline de mărfuri. 
Dar filipinezul de rînd nu-și

scriitorul indonezian F. L. 
Risakopa care a vizitat „raiul 
filipinez“ — îneît un foarte mare număr de oameni ai muncii sînt siliți să-și vîndă pur și simplu copiii. Comerțul de carne vie este în floare și cu acest comerț se ocupă intens mai multe firme „comerciale"... E un fapt obișnuit în Filipine să vezi mamele conducîndu-și fiicele la casele

LEALITĂȚI FILIPINEZE
permite decît să le privească 
resemnat.

Deosebit de grea este viața 
țărănimii. 95 la sută din pă- 
mîntul bun de lucru se află 
în stăpînirea marilor planta
tori americani și filipinezi. 
Țăranii sînt obligați să lu
creze ca iobagi pe „hacien- 
de" (marile moșii), iar atunci 
tind izbutesc să capete pă
mânt în arendă sînt obligați 
să dea moșierului pînă la 80 
la sută din recolta obținută.„Mizeria atinge în Filipine un asemenea grad — dezvă
luia recent într-un articol

de toleranță. E lesne de închipuit că numai foamea și mizeria cea mai neagră pot împinge la un asemenea pas“.
Tabloul unei vieți chinuite 

pentru masele muncitoare — 
iată ce se află dincolo de vi
trina poleită a propagandei 
despre „fericirea din Filipine“.

Realitatea filipineză este 
realitatea întunecată a unei 
colonii. Deși, în mod oficial, 
Filipinele și-au dobîndit inde
pendența încă acum 16 ani, 
în fapt ele au rămas o colonie 
a S.U.A., o proprietate a mo
nopolurilor nordamericane. Bo-

gățiile țării iau drumul sa- 
feurilor marilor concerne din 
Statele Unite. Chiar după re
cunoașterile guvernului fili
pinez, monopolurile americane 
storc sub formă de profituri 
peste 62 la sută din venitul 
național al Filipinelor.

Statele Unite dețin în aceas
tă țară peste 20 de baze mi
litare care ocupă 27,5 la sută 
din suprafața arabilă a țării. 
Ca urmare a atragerii Filipi
nelor în blocul agresiv 
S.E.A.T.O. și a încheierii înro
bitorului „tratat de asistență 
mutuală“ cu S.U.A., pe ume
rii poporului filipinez apasă 
povara uriașă a cheltuielilor 
militare (numai în anul tre
cut aceste cheltuieli s-au ci
frat la 65 la sută din totalul 
bugetului statului).

Lupta poporului filipinez 
pentru o adevărată indepen
dență, pentru o viață mai 
bună, ia amploare pe zi ce 
trece. Se intensifică acțiunile 
maselor împotriva înrobirii 
țării de către S.U.A. Filipi
nezii nu vor să fie robi, nu 
vor să trăiască în mizerie în 
umbra palatelor cîtorva îm
buibați.
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