
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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• Noi construcții pentru 
studenți

• Zile de odihnă la Izvo
rul Mureșului

La Uzinele metalurgice Colibași 
din regiunea Argeș, tinerii și-au 
ales delegatul la Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studenjilor 
de la Helsinki.

Intr-o adunare entuziastă ei au 
acordat această 
maistru Gheorghe 
la secția sculerie. 
calde, tinerii care

înflorirea patriei 
triumful păcii în

cinste tînărului 
Andreescu, de

Prin cuvinte 
au vorbit, au

microscop cu|itele profilate, și 
alte piese complicate — arăta 
în cuvîntul său tînărul Greabăn 
Mihai.

Emoționat și fericit, tînărul co
munist Gh. Andreescu a mulțumit 
din suflet pentru încrederea ce 
i s-la acordat și s-a angajat să 
transmită reprezentanților tinere
tului din lumea întreagă hotărîrea 
tuturor tinerilor din uzină de a 
lupta pentru 
dragi, pentru 
lume.
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• Valea Trotușului — Vale 

a Tinereții

Muncitor

practică. Viitorii ingineri constructori de nave, studen)i la Institutul politehnic din Galați, 
fac cunoștință cu viitoarele lor locuri de muncă.
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Ce probleme de știință și

cînreia
tineretului
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DELEGAȚI
LA FESTIVAL

Maistrul Gh. Andreescu ® Mecanizatorul Vasile 
Toth ® Studenta Persida Torsan ® Eleva Mihaela 

Constantinescu ® Minerul Marin Dumîhu

r# interesează mai mult ?

Clubul, cabinetul tehnic,
biblioteca, dau răspuns acestor probleme ?
Ancheta noastră printre tinerii muncitori de la Uzinele „1 Mai“ Ploiești

arătat că îl iubesc și îl prețuiesc 
pe tovarășul lor, Gheorghe An
dreescu. Muncitor, harnic și per
severent, el a fost printre strun
garii pioneri ai uzinei ; a crescut 
și s-a ridicat odată cu ea. Trimis 
ia școala de maiștri, cel mai bun 
absolvent nu a uitat de yzină și 
cu forte noi și cunoștin(e îmbo
gățite s-a întors să lucreze tot 
aici.

Șef al unei brigăzi fruntașe de 
strungari, el contribuie din plin 
la realizările secjiei, ale uzinei. 
Calificativul de „foarte bine“ pe 
care îl primesc totdeauna frezele, 
cu)itele, feverele și toate piesele 
lucrate de tinerii din brigada lui, 
realizarea planului de producție 
în proporjie de 125—130 la sută, 
creșterea productivității muncii 
pînă la 105 la sută, se daforesc 
și faptului că tînărul maistru este 
un bun organizator, un sfătuitor 
apropiat al tinerilor cu care lu
crează.

— îndrumările maistrului ne-au 
fost de mare folos în îmbunătă
țirile aduse procesului de pro
ducție, spune inovatorul Ion Ma- 
rinescu. II propun cu multă în
credere, să ducă cuvîntul nostru 
la marea întîlnire a tineretului 
lumii.

— Am terminat de curînd școa
la profesională. Cu răbdare și 
dragoste de frate mai mare, 
tovarășul maistru Andreescu a 
reușit să-mî insufle încredere în 
forfele proprii. M-a ajutat să des
cifrez cele mai grele desene 
tehnice, să controlez singur la

Sîmbătă seara, după terminarea 
lucrărilor pe cîmp și în ateliere, 
la clubul G.A.S. din Cuci, raionul 
Luduș (regiunea Mureș-Aufonomă 
.Maghiară) a avut loc o adunare 
generală deschisă a organizației 
de bază U.T.M. din gospodărie. 
Cu acest prilej, tovarășul Traian 
Dancu, secretar al comitetului ra
ional U.T.M. Luduș, a vorbit 
tinerilor despre apropiatul Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Helsinki, despre 
tradițiile Festivalurilor, despre în
semnătatea lor în lupta pentru 
întărirea păcii și prieteniei între 
popoare. Apoi tinerii l-au ales pe 
utemistul Vasile Toth, să facă 
parte din delegația tineretului din 
țara noastră care va participa la 
Festivalul de la Helsinki.

Vasile Toth este strungar la

Înainte de urarea : munte, bine te-am găsit I (un grup de elevi 
în drum spre culmile Rarăului).

Porumbul semănat în miriște

a răsărit

Colectiviștii 
Domnești, 
prinsă în

I

oul în toate domeniile culturii, dar mai ales noul 
în știință și tehnică devine o pasiune pentru mase 
tot mai largi de tineri muncitori. Tot mai des îi 
întâlnești pe tinerii din uzină la o confe
rință științifică sau la o consfătuire cu subiect teh
nic, la un curs de ridicare a calificării sau în tovă
rășia unei reviste, la o expoziție industrială, în fața

aparatului de radio sau a televizorului, la un film documentar, 
la club și în orice loc unde pot afla lucruri noi, unde își pot 
îmbogăți cunoștințele.

Pentru a cunoaște preocuparea tinerilor de la Uzinele „1 
Mai“ Ploiești față de problemele științifice și tehnice precum 
și modul în care ei sînt ajutați să-și însușească cunoștințe 
bogate, temeinice din aceste domenii am adresat unor tineri din 
secțiile reparații mașini și sculerie, întrebările de mai sus.

SPIRIDON ȘERBĂNESCU: 
„Desigur, interesul nostru se în
dreaptă în primul rînd asupra 
a ceea ce este legat direct de 
profesiune, de munca noastră. 
De aceea veți găsi aproape la 
toți tinerii din secția noastră 
cărți ca „Ghidul frezorului", 
„Cartea strungarului“, „Cartea 
rectificatorului“, „Mărirea pro
ductivității muncii în lucrările 
de strungărie” — cărți recent a- 
părute în Editura tehnică și pu
blicația periodică „In ajutorul 
strungarului și frezorului“. Cău
tăm să studiem tot ceea ce a- 
pare nou în domeniul așchierii 
metalelor pentru a ne însuși me
tode avansate de muncă, tehno-

logia de lucru la noile mașini 
și dispozitive. La 
nică a uzinei și 
bului se găsesc 
cărți de știință și
foarte util însă ca pe marginea 
unor asemenea lucrări mai in
teresante, să se organizeze expu
neri, recenzii, prezentări, pentru 
ca să aflăm conținutul cărților, 
să știm în care găsim răspuns la 
problemele ce ne interesează. Bi
blioteca clubului ar trebui să 
introducă în planul de recen
zii cît mai multe cărți tehnice 
și științifice“.

NĂNESCU LUCIAN: „Pe lin
gă problemele legate direct de 
profesiunea noastră, vrem să cu-

biblioteca teh- 
la cea a du
cele mai noi 
tehnică. Ar ji

noaștem și realizările obținute 
în alte ramuri ale tehnicii, ale 
industriei din țara noastră și din 
alte țări. Trebuie să avem ase
menea cunoștințe pentru că de 
multe ori o metodă nouă din- 
tr-un domeniu te ajută să des
coperi un procedeu nou în pro
pria ta ramură de activitate.

In ajutorul nostru vin nume
roase acțiuni organizate în ca
drul uzinei și clubului. Cele 4 
universități muncitorești care au 
fost frecventate de peste 200 de 
tineri, în cadrul cărora cea mai 
atrăgătoare disciplină a fost „cul
tura tehnică“ ale cărei lecții au 
îmbinat strîns cunoștințele știin
țifice generale cu nevoile ime
diate ale producției din uzina 
noastră ; referate pe teme teh
nice prezentate la cabinetul teh
nic sau chiar în secții, schimbu
rile de experiență, biblioteca 
tehnică a uzinei și bibliotecile 
din secții, conferințele tehnice 
și științifice, vitrinele cu nou
tăți, gazetele de perete la care 
se dezbat și se popularizează 
noutăți din știință; filmele do
cumentare și alte activități per
manente sau ocazionale.

Dar acestea nu se desfășoară 
întotdeauna satisfăcător. De e- 
xemplu, conferințele științifice 
și tehnice. Planificate înaintea 
unor ședințe, ele au de cele 
mai multe ori un caracter fu
gitiv, formal. Ar fi bine ca o 
asemenea conferință să fie înso
țită de prezentarea unor planșe, 
scheme sau chiar proiecții cu

diafilme tehnice și științifice din 
care uzina are suficiente, iar 
pentru ca discuțiile să fie bo
gate, să se anunțe din timp tema 
conferinței. Și filme științifice- 
tehnice rulează prea puține. A- 
nul acesta am putut viziona 
doar «Automatizarea strunguri
lor-.

MĂNESCU ION: „Reparația 
și întreținerea mașinilor-unelte, 
ajustăjele de precizie, dispoziti
ve de șebăruire, metode de pre
parare a lichidelor de ungere 
pentru mașini-unelte, și, în ge
neral, problemele de strungărie 
ne preocupă și ne atrag în mod 
deosebit. Pentru că numai cu- 
noscînd cît mai multe din aceste 
lucruri, pot să ridic nivelul mun
cii mele.

De cele mai multe ori, răs
punsul la aceste probleme care 
mă preocupă l-am găsit audiind 
conferințele tehnice ținute în ca
drul secției noastre de către to
varășii ingineri. Păcat însă 
din cele 6 conferințe care
fost planificate au fost expuse 
doar trei. Planificate pentru lu
nile aprilie, mai și iunie, con
ferințele „Mașini-unelte pentru 
prelucrat metale, de înaltă pro
ductivitate“, „Rebuturi în prelu
crarea mecanică, cauze, efecte, 
și metode de înlăturare“ și „Dis
pozitive de lucru din piese și 
subansamble prefabricate“ pe

(Continuare în pag. a IV-a)

din comuna 
' comună cu- 
râza Capita

lei, au terminat recoltatul și 
treieratul păioaselor încă de 
la 14 iulie. Dar ei nu slăbesc

LÀ HUNEDOARA

20.000 tone laminate peste plan
La Combinatul siderurgic 

Hunedoara s-a înregistrat joi 
pe graficul întrecerii cea de 
a 20 000 a tonă de laminate 
dată peste plan de la începu
tul anului de colectivul lami
norului de profile de 650 mm.

Cele peste 50 de măsuri 
tehnico-organizatorice aplicate 
anul acesta de către lamino- 
riști, au 
ducției, 
calității

asigurat sporirea pro- 
ca și îmbunătățirea 
laminatelor.

Rebuturile au fost reduse 
în medie de la începutul anu
lui cu peste 7 la sută față de 
normele admise. Folosirea 
procedeului de laminare Ia di
mensiuni cît mai apropiate de 
cerințele uzinelor constructoa
re a permis laminoriștilor de 
aici să economisească de la 
începutul anului o cantitate de 
metal din care se pot fabrica 
260 de combine de recoltat ce
reale.

(Agerpres)

Pe șantierul furnalului de 1000 mc
Lucrările de construcție și 

montaj ale furnalului de 1000 
mc de la Combinatul siderur
gic Hunedoara au intrat în 
faza finală.

Zidarii șamotori au termi
nat cu 5 zile mai devreme zi
dăria refractară de la vatra

și cuva furnalului, precum și 
de la alte instalații ale agre
gatului.

La cabina de comandă — 
inima furnalului cum i se mai 
spune — se termină montarea 
instalațiilor de automatizare.

(Agerpres)

Cinematograf în fiecare comună
Odată cu instalarea 

de noi cinematografe 
sătești în localitățile 
Sînpaul și Galșa, ra
ionul Arad este un 
nou raion al țării in 
care fiecare comună 
are cinematograf.

în primul semestru 
al anului, în localifă-

file. rurale din regiu- 
fost 
noi 
a- 
ci-

nea Banat au 
deschise încă 17 
cinematografe, în 
cest fel numărul 
nematografelor sătești 
din regiune ajungînd 
la 352. Pentru satele 
în care încă nu au 
fost instalate aparate

proiecții clnema-de
tografice au fost or
ganizate 7 caravane 
cinematografice, care 
se deplasează cu re
gularitate, prezentind 
săptămînal filme ar
tistice și documentare.

(Agerpres)

că 
au

ritmul intens al muncii, atW 
de specific campaniei agricole 
de vară. Acum, o parte din 
cele 65 de căruțe, pe care le 
are gospodăria, scîrțîind 
greutatea sacilor, legați 
plesnească, duc la baza 
recepție grîul contractat 
statul. Din cele 12 vagoane 
contractate au fost transpor
tate pînă acum 8. Printre con
ductorii acestor atelaje sînt și 
utemiștii Stancu Ion Brînzaru 
și Constantin Constantin care 
se străduiesc să scurteze 'mult 
timpul destinat acestei ac
țiuni. Alte atelaje zoresc cu 
căratul ultimelor paie de pe 
tarlalele pe care, pînă acum 
cîteva zile, se mai legănau în 
bătaia ușoară a vîntului, spi
cele grele. Conducerea gospo
dăriei s-a străduit să facă 
acest lucru cît mai urgent 
pentru ca mecanizatorii să 
poată intra fără întîrziere cu 
plugurile la arat în miriște. 
Astfel, din cele 371 de hec
tare de pe care s-a strîns re
colta, peste 160 au fost de 
acum arate iar dintre acestea, 
pe 100 de hectare a și răsărit 
porumbul din a doua recoltă.

Mecanizatorii sînt hotărîți 
să termine într-un timp cît 
mai scurt arăturile. Pînă 
acum fruntaș în întrecere este 
utemistul Constantin Ionescu.

N. ARSENIE

(Continuare în pag. a Il-a)

RADU PÄDURARU

Foto: N. STELORIAN

„16 Februarie“ din comunaStupina — un important izvor de venituri pentru gospodăria colectivă 
Jariștea, raionul Focșani.

studenților“

sub 
să 
de 
cu

Cu dragoste pentru colectivă
icolae Minga își 
cunoaște bine me
seria. E de șase 
ani de zile îngri
jitor de animale 
aici, la gospodă
ria colectivă din

satul Cocoșu, regiunea Dobro- 
gea, și în tot acest răstimp nu 
și-a făcut niciodată tovarășii 
de rușine cu rezultatele obți
nute în producția de lapte.

Să luăm de pildă cazul. a- 
nului trecut. Gospodăria a ob
ținut 3.461 de litri de lapte 
pe cap de vacă furajată. Ni
colae Minga a realizat la cele 
12 vaci cu lapte pe care le în
grijește, aproape 3 700 de litri 
de lapte în medie pe cap de 
vacă furajată. Acum doi ani 
tot așa, acum trei ani la fel.

Am stat de vorbă nu de 
mult cu Nicolae Minga des
pre meseria sa, și am căutat 
să aflu cum a ajuns la ase
menea succese, ce-l determină 
mai ales, să nu-și precupețea
scă nici un efort pentru ca 
munca lui să meargă din ce 
în ce mai bine. Banii cîști- 
gați ? Faima de care se 
bucură ?

— Cîștigul ? a răspuns el. 
Da, are o importanță pentru 
fiecare om, că doar fiecare 
mănincă și se îmbracă. Dar 
dacă ajungi să muncești nu-

mai pentru asta în colectivă, 
atunci nu ești colectivist. Fai
ma ? Sigur că te bucuri cînd 
cei din jurul tău îți aprecia
ză munca, dar nu lucrurile 
astea trebuie să te îndemne 
la muncă. Tu trebuie să mun
cești cu hărnicie și cinstit, zi 
de zi, acolo unde e nevoie de 
tine, pentru colectiva ta și o 
să vezi pînă la urmă că toate 
astea vin singure.

de vaci a fost numai de 128 
că 

atunci eu am lipsit de la lu
cru. Am avut o treabă și l-am 
rugat pe altul să mă înlocu
iască. A doua zi, cînd am ve
nit, pe 
celeași 
de litri 
128 din 
care am lipsit eu, gospodăria 
noastră a obținut cu 14 litri

litri de lapte pentru

3 noiembrie, de la a- 
vaci am obținut 142 
de lapte. Carevasăzică 
142 fac 14. In ziua în

asta constă, că el nu privește 
lucrurile din punctul de ve
dere al unui singur om, al 
lui, al lui Nicolae Minga, ci 
din punctul de vedere al unei 
mari colectivități, din punctul 
de vedere al tuturor membri
lor gospodăriei colective.

Acum vreo două luni, de 
exemplu, în sectorul zooteh
nic s-a mai ivit un post de 
îngrijitor de animale, pentru

De la „al meu“ la „al nostru“
a făcut și 
Nicolae.

— In meseria asta totul tre
buie să meargă la sigur, ca 
ceasul — mi-a explicat el. A- 
nimalul e foarte pretențios. 
Trebuie să știi cum să te a- 
propii de el, cum să-l îngri
jești, cum să-l hrănești, 
numai că trebuie să-i dai 
tul la timp după ceas și 
cântarul, după producția 
care ți-o dă, dar trebuie 
faci treburile astea fără între
rupere. Dacă lipsești o singu
ră zi de la program, producția 
se cunoaște. Da, da, se cunoa
ște. Uite aici un exemplu. 
Pe ziua de 2 noiembrie 1961 
producția de la lotul meu

Intr-adevăr, așa 
face astăzi Minga

Nu 
to- 
cu 
pe 
să

de lapte mai puțin. Dacă ar 
fi făcut atunci și ceilalți ca 
mine sau dacă aș mai fi fă
cut eu de vreo cîteva ori așa, 
ce s-ar fi întîmplat, n-ar fi 
fost o pierdere însemnată pen
tru gospodăria noastră ? Ar fi 
fost, sigur că ar fi fost. De 
asta am zis 
mai lipsesc 
program. Și 
lipsit.

In timpul
lae Minga, pe buzele acestuia 
au revenit mereu cuvintele: 
„al nostru“, „gospodăria noa
stră“, „noi toți" etc. Și mi-am 
dat seama încetul cu încetul 
că secretul lui Minga, al mun
cii sale neobosite tocmai in

atunci că n-o să 
niciodată de la 
nici n-am mai

discuției cu Nico-

că numărul vacilor cu lapte 
se mărise. Organizația de 
bază U.T.M. din gospodărie 
l-a recomandat pentru treaba 
asta pe utemistul Mihai Cio- 
lacu și, după ce consiliul de 
conducere al gospodăriei a 
fost. de acord ca Mihai să lu
creze la zootehnie, acesta a 
luat în primire 
vaci cu lapte.

Nicolae Minga 
îl cunoșteau pe 
un băiat harnic, 
inimă pentru treabă, dar, 
orice început și începutul 
cut de acesta în noua sa me
serie a fost mai greu. Pină să 
priceapă toate tainele mese
riei de îngrijitor de animale,

o grupă de

și cu ceilalți 
Mihai ca 
cu tragere

pe 
de 
ca 

fă-

Ciolacu a trebuit să învețe 
multe lucruri simple,, dar ne
apărat necesare, despre fura
jare, despre muls, despre în- 
grijitul vacilor etc. Și pentru 
ca toate astea să se facă mai 
bine și într-un timp cît mai 
scurt, Nicolae Minga i-a pro
pus lui Mihai să-l ia în pri
mele zile „ca ucenic“ pe lin
gă el ca să-l învețe meserie.

Aceeași dragoste de a-l în
văța tot ce-i mai nou în a- 
ceastă meserie i-au arătat-o 
lui Mihai și. ceilalți îngriji-.. 
tori de animale și rezultatele 
bune nu s-au lăsat prea mult 
așteptate. De unde Ciolacu nu 
obținuse acum 
cît 38—40 litri 
de la lotul său 
zent el obține 
animale 100 și chiar peste 100 
de litri de lapte pe zi.

— Dacă ai ști cit ne bucură 
pe noi toți faptul ăsta I a în
cheiat Minga. Ne bucură mult 
pentru că gospodăria noastră 
și-a făcut în felul acesta încă 
un crescător de animale har
nic, și așa lucrurile vor mer
ge și mai bine la „zootehnic". 
Că dacă Ciolacu Mihai lucrea
ză bine, nu lucrează numai 
pentru 
toți.

două, luni de- 
de lapte zilnic 
de vaci, în pre- 
de la aceleași

el, ci și pentru noi

PETRE GHELMEZ

La 17 iulie, studenții gru
pei 812, Facultatea de 
transporturi a Institutu

lui politehnic din București, 
studenți care acum un an lu
crau în uzine și fabrici, au 
trăit un eveniment emoțio
nant. In cadrul practicii pe 
care o fac în secția turnătorie 
a Uzinelor „Grivița Roșie“, ei 
au elaborat o șarjă de oțel. 
Încă înainte de elaborarea ei 
printre studenți era mare ani
mație : au strîns fierul vechi 
necesar, cereau sfaturile mun
citorilor mai vîrstnici, citeau 
diferite broșuri și. cărți pentru 
ca elaborarea oțelului să de
curgă în condiții optime.

De dimineață, de cînd a 
început pregătirea și încărca
rea cuptorului electric și pînă 
la turnare, grupa de studenți 
a supravegheat cu multă a- 
tenție și interes felul în care 
decurge procesul de topire. 
Radu Dumitru, prim topitor, 
Ciofiac Ion, electrician, Miha- 
lache Păun, topitor, precum 
și Alexandru Zamfir, secre
tarul organizației U.T.M. din 
turnătorie au ajutat pe stu
denți îndemnîndu-i și sfătuin- 
du-i îndeaproape.

La ora 14,30 șarja cu numă
rul 692 a fost gata. Din cup
tor a început să curgă meta
lul incandescent care a fost 
apoi turnat în forme. Din 
„șarja studenților“ s-au turnat 
suporți pentru arcuri, capace 
pentru cutii de grăsime, ma
trițe etc.

ION CIULINEȚ
student



Studii și realizări 
la Institutul

de mecanică aplicată
entru orice posesor 
de automobil, roda
jul reprezintă o pe
rioadă de-a dreptul 
plictisitoare, 
na trebuie, 
tată sub

Mași- 
exploa- 
sarcină 

moderată, într-un regim de vite
ză redusă, astfel îneît motorul să 
intre treptat în serviciul nor
mal. E un lucru costisitor și o 
pierdere importantă de timp — 
aceasta n-o poate nega

Nu s-ar putea fa
ce ceva pentru a 
scurta acest timp 
irosit ?

La această între
bare, colaboratorii 
Institutului de me
canică aplicată al 
Academiei R.P. Ro
mîne au dat un 
răspuns interesant: 
rodajul clasic, așa 
cum îl cunoaștem 
cu toții, rodajul pe 
kilometri, cu toate î 
nientele lui poate fi evitat. So
luția : rodajul chimic, care se 
face încă înainte de ieșirea ma
șinii din uzina producătoare.

Primele experiențe au fost e- 
fectuate pe un grup de tractoare 
romînești. Rodajul s-a făcut la 
banc, folosindu-se un ulei mine
ral activat cu un oxidant spe
cial. Durata operației a fost cu 
75 la sută mai scurtă decît a 
rodajului „clasic”. Tractoarele 
au intrat apoi în exploatare și 
după 1500—1600 ore de funcțio
nare pe teren, s-a constatat că 
puterea motorului se menține în
tre 45—48 CP, iar consumul spe
cific de motorină între 198—201 
g/CP. Deci s-au obținut caracte
risticile normale ale unui motor 
bine rodat. Totodată, piesele a- 
veau un grad de uzură normală 
pentru perioada respectivă 
funcționare a unui motor 
întreținut.

Metoda poate fi aplicată 
rește și în industria de automo
bile și are o eficacitate econo-

nimeni.

mică direct proporțională cu vo
lumul producției. Potrivit unor 
calcule estimative se apreciază 
că „rodajul chimic“ poate adu
ce, la o producție anuală de 
25 000 tractoare, o economie de 
circa 10 milioane lei.

Rodajul chimic a fost aplicat 
pînă acum la un mare număr de 
motoare auto și de tractor.

Specialiștii Institutului de me
canică aplicată al Academiei 
R. P. Romîne au ajuns și la o

ere a întregii game de oțel-car- 
bon produs în Romînia.

La toate acestea se adaugă re
zultatele obținute în problema 
aerodinamicei aparatelor de zbor 
cu decolare și aterizare verti
cală sau scurtă și anume în do
meniul hipersustentației. Aceste 
studii au 
construcția 
Pe de altă 
stitutului

• Rodajul chimic • Probleme ac
tuale în domeniul mișcărilor su
personice • Lubrijicația și anti- 
uzura • „Perna de aer" și... recolia- 

rea stufului

aplicații concrete în 
aparatelor de zbor, 
parte, cercetătorii in- 
au adus contribuții 
reale în studiul a- 
paratelor bazate pe 
principiul „pernei 
de aer”, aparate 
care vor putea a- 
vea utilizări impor
tante în recoltarea 
stufului din 
Dunării.

Mecanica 
lor continuă
meze și în acest an 
obiectul unor cer- 
aplicabilitate ime- 

sectoare și mai

Delta

fluide- 
să for

imi de 
inconvț-

de 
bine

fi-

serie de alte realizări interesan
te atît în domeniul teoretic, cit 
și în cîmpul aplicațiilor prac
tice. Au fost obținute rezultate 
originale în problema scurgerilor 
de gaze în jurul aripilor de a- 
vion la viteze mari și foarte 
niari, rezultate apreciate în mod 
deosebit și de cercurile științi
fice de specialitate de peste ho
tare. Cu ajutorul unor me*ode 
simple și ingenioase au fost re
zolvate probleme de mare actua
litate în domeniul mișcărilor su
personice. Studiile realizate în 
institut în problemele lubrifica- 
ției au, pe lîngă valoarea lor 
teoretică, un interes practic con
cret pentru evaluarea mai co
rectă a caracteristicilor de func
ționare a lagărelor. în institut 
au fost elaborate, de asemenea, 
metode experimentale moderne 
— electrice și cu radioizotopi 

determinarea precisă a 
stratului de
aprecierea 
antiuzură a

lubrefiant 
caracteris- 
lubrefian- 
Totodată, 
construc-

— pentru 
grosimii 
ți pentru 
ticilor de
ților și materialelor, 
în sprijinul industriei 
toare de mașini, au fost stabi
lite regimurile optime de așchi-

Ancheta noastră printre tinerii muncitori
de la Uzinele „1 Mai66 din Ploiești

(Urmare din pag. I)

să le pregătească 
Ștefan, Teodores-

cetări 
diată în unele 
îndepărtată în altele. In general 
o bună parte din lucrările efec
tuate de cercetătorii din cîmpul 
științelor tehnice sînt destinate 
în chip nemijlocit aplicațiilor 
industriale.

A. COSTA

„Rinichiul artificial“, creat de un grup de cercetători de la Institu
tul de cercetări știinfifice în do meniul aparatelor experimentale 

de chirurgie din U.R.S.S. — în stare de funcțiune.
Foto : TASS—MOSCOVA

Creatorii...
zăcămintelor naturale

Geologia... știință „activă“
Multiple sînt problemele 

care stau în fața geologilor 
pe drumul transformării a- 
cestei științe într-o știință 
„activă”, într-o știință care 
să ajute oamenilor nu numai 
să găsească noi bogății sub
terane dar să și „creeze” la 
comandă asemenea bogății. 
Să ne oprim la una dintre 
aceste probleme : accelerarea 
proceselor naturale, relativ 
încete, de formare a unor ză
căminte naturale.

Oricît de fantastică vi s-ar 
părea această idee, ea devine 
în zilele noastre, prin geniul 
oamenilor de știință, pe de
plin realizabilă.

în vremea noastră, cînd 
foamea de energie a omenirii 
este atît de mare, cînd indu
stria consumă zi de zi, uriașe 
cantități de combustibil, de 
metale, cînd rezervele din 
subsol nu pot satisface nece
sitățile economiei pe mai mult 
de un veac, e și normal ca 
oamenii de știință să-și pună 
problema accelerării procese
lor naturale de formare a 
unor zăcăminte naturale pen
tru a putea cit mai repede 
pune aceste bogății la înde. 
mîna omenirii. Savanții din 
diferite țări au făcut de acum 
primii pași în această direc
ție. Remarcabile sînt din a- 
cest punct de vedere lucrările 
profesorilor Sitovski din Uni
unea Sovietică și Thomson 
din Anglia.

Explicînd principiile care

Contribuții romînești
/a Congresul mondial de oncologie

■
 n zilele de 22—28 iulie se vor desfășura la Mos

cova lucrările celui de al VIH-lea Congres in
ternațional al cancerului, una dintre cele mai 
mari și mai importante manifestări științifice 
mondiale din ultimii ani. Interesul pe carc-1 
suscită în rîndurile opiniei publice este pe de
plin justificat deoarece profilaxia, diagnosticul 

și tratamentul bolii canceroase reprezintă una din proble- 
mele-cheie ale medicinii contemporane ; orice succes, orice 
pas înainte în combaterea acestei boli sînt considerate vic
torii ale întregii omeniri.

L-am solicitat pe conf. dr. OCTAV COSTĂCHEL să ne 
vorbească despre principalele domenii de cercetare cărora 
le vor fi consacrate lucrările actualului Congres, precum și 
despre participarea școlii medicale romînești la această 
mare manifestare științifică internațională.

stau la baza unei asemenea 
accelerări, I. Adabîșev — au
torul lucrării „Omul corectea
ză planeta” — începe prin a 
aminti povestea lacului Mali
novoie, lacul făcător de pie
tre.

Acest lac este într-adevăr 
vestit prin aceea că în mijlo
cul său ...cresc pietre pe care 
localnicii le folosesc, de altfel, 
în construcția caselor lor.

„Misterul“ creșterii pietre
lor a fost descoperit de multă 
vreme.

Pe baza unor simple anali
ze chimice, oamenii de știință 
au arătat că apele subterane 
care se varsă în lac, conțin 
sodă, iar apa din lac conține 
sare de magneziu. Din cauza 
reacțiilor chimice ce au 
între aceste soluții, solul 
modifică și se transformă 
tr.o... masă pietroasă.

Oamenii de știință nu

loc
se 

în-

care trebuia 
tov, Ionescu 
cu Sava și Teodorescu Cornel nu 
au fost prezentate încă, din vina 
cabinetului tehnic, a clubului 
nostru“.

NEAGU ALEXANDRU: „Ci
tesc cu predilecție revista „Știin
ță și tehnică“ la care sînt abo
nat de mulți ani, precum și toa
te rubricile sau paginile de știin
ță și tehnică din celelalte re
viste și ziare. Mă pasionează ui
mitoarele realizări ale științei și 
tehnicii și în special acele pro
bleme legate de înfăptuirea zbo
rurilor cosmice, construcția na
velor, sateliților și planetelor 
artificiale, descoperirile din fi
zică, chimie, biologie etc.

Aproape pe toți tovarășii mei 
de muncă îi atrag asemenea 
probleme. Dar în afară de pu
blicații, de multe ori și acestea 
puține, nu prea găsim în uzină 
și nici la club informații în mă
sura in care, am dori, pentru că 
se organizează prea puține ac
țiuni axate pe teme tehnice și 
științifice, îndeosebi privind pro
bleme științifice mai largi, din 
domenii diverse. Am discutat o 
dată cu colegii mei că n-ar fi 
rău dacă și la clubul uzinei 
noastre s-ar organiza brigăzi ști
ințifice formate din oameni de 
știință, specialiști care ne-ar 
putea da răspuns la problemele 
cele mai variate care ne intere
sează”.

Am confruntat răspunsurile 
tinerilor cu evidența și cu pla
nurile activităților de răspîndire 
a cunoștințelor științifice și teh
nice care s-au desfășurat și se 
vor desfășura în uzină și în spe
cial la clubul uzinei, locul unde 
vin cel mai des tinerii pentru 
a-și îmbogăți cunoștințele. Și, 
într-adevăr, la Clubul „1 Mai“ 
(director Teodorescu Iulian) s-au 
organizat prea puține acțiuni 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
științifice și tehnice. Aceasta 
fiindcă între club, pe de o par
te, și cabinetul tehnic și biblio
teca tehnică, pe de altă parte, 
nu a existat o colaborare strînsă.

Activitățile ce se organizează 
la club au aproape în exclusivi
tate un caracter distractiv, re-

creativ. Colectivul de conducere 
al clubului nu s-a străduit să 
cunoască îndeajuns cerințele ti
nerilor, să vadă spre ce proble
me se îndreaptă interesul lor 
mai mult, și pentru a satisface 
acest interes. Anul trecut au fost 
tipărite chestionare care cuprin
deau întrebări ca „Ce conferin
țe ați dori să ascultați „Ce 
cărți ați dori să citiți ?“, „Ce 
acțiuni propuneți și altele. A- 
ceste chestionare au stat închi
se un an în dulap, deși prin ele 
s-ar fi aflat dorințele tinerilor, 
cerințele lor față de munca cul- 
tural-educativă.

Pe măsură ce acumulează cu
noștințe, cerințele tinerilor cresc, 
nivelul preocupărilor lor sporeș
te, îi preocupă în mod deosebit 
problemele de tehnică legate de

profesiunea lor, dar nu mai pu
țin interes manifestă pentru pro
blemele științifice din alte do
menii, pentru problemele de cul
tură. In întimpinarea acestor ce
rințe, trebuie să vină organiza
ția U.T.M., cabinetul tehnic, clu
bul și ceilalți factori însărcinați 
să contribuie la răspîndirea cu
noștințelor în rîndul tinerilor 
muncitori. Comitetul U.T.M., în 
colaborare cu cabinetul tehnic, 
cu clubul uzinei, ținînd seama 
și de propunerile tinerilor, tre
buie să depună toate eforturile 
pentru a îmbunătăți munca de 
răspîndire a cunoștințelor în rîn
dul tinerilor, prin lărgirea te
maticii acțiunilor și prin îmbu
nătățirea formelor de răspîndire 
a cunoștințelor științifice și 
tehnice.

- Cel de al VIH-lea Con
gres mondial al 
lui care va avea loc 
Moscova va aborda o mare 
varietate de probleme științi
fice privind etiologia 
logia, imunologia și 
biologia și biochimia, 
ticul și tratamentul 
lui, precum 
profilaxiei și 
tei împotriva 
La lucrările 
participa peste 4 500 de dele
gați, veniți din toate colțurile 
lumii. Reprezentanții școlii 
medicale romînești vor fi pre- 
zenți și ei cu 54 de lucrări 
originale, ceea ce situează 
țara noastră pe locul patru, 
alături de Anglia și înaintea 
Franței în ce privește numă
rul de lucrări comunicate.

— Care sînt principalele re
zultate obținute de oamenii

canceru- 
la

și pato- 
genetica, 
diagnos- 
canceru- 

și probleme ale 
organizării lup- 
bolii canceroase, 
congresului vor

de știință din țara noastră, ce 
urmează să fie aduse la cu
noștința Congresului ?

— Unele din aceste lucrări 
se referă la încercarea de a 
adăuga noi argumente faptice

Rezultatele obținute în acest 
domeniu de inframicrobiolo- 
gii noștri (la fel ca și experi
ențele făcute în străinătate), 
constituie doar dovezi indirec
te, ele reprezentind încercări 
de a separa un agent al leu- 
cemiei prin inoculări efectua
te la animalele de experiență. 
Pe această cale s-a stabilit, 
printre altele, că este posibilă 
transmiterea în serie a unor 
modificări ale singelui speci
fice leucemiei.

In domeniul imunologiei 
cancerului cercetările noastre 
au arătat că unele seruri pro
venite de la bolnavii cu dife
rite tumori epiteliale maligne 
(cancerul pielii) au un e- 
fect distructiv asupra celu
lelor de origine tumorală, fapt 
care va servi, poate în viitor,

Interviul nostru cu
conf. dr. OCTAV COSTĂCHEL, 

directorul institutului de oncologie din București

c.

ipotezei privind etiologia (ori
ginea) virotică, directă sau in
directă a unor tumori maligne 
și a leucemiilor (cancerul sin
gelui). Se știe că această pro
blemă este discutată în prezent 
în întreaga lume medicală mai 
ales datorită datelor noi adu
se de oamenii de știință so
vietici.

In laboratorul de cercetări röntgenografice al Institutului geologic din Capitală. Foto : AGERPRES

la prepararea unor seruri anti- 
canceroase — ceea ce coinci
de cu orientarea unor cerce
tări efectuate in alte țări.

In biochimia cancerului s-au 
pus în evidență fapte noi, cum 
ar fi cele privind creșterea 
cantității unor substanțe orga
nice și reducerea altora, în 
tumori, în comparație cu ce
lelalte țesuturi. In cancerul 
experimental al ficatului s-a 
observat o diminuare a acti
vității unor enzime (fermenți) 
și creșterea, în schimb, a al
tora. Aceste modificări se află 
în strinsă legătură cu unele 
aspecte importante pentru cu
noașterea mecanismului de e- 
voluție a bolii.

— Se știe că școala romî- 
nească de endocrinologie a a- 
cordat de cîteva decenii o 
mare atenție cercetărilor ex
perimentale asupra cancerului 
glandelor endocrine. Ce rezul
tate noi au fost obținute în 
acest domeniu ?

— A fost pus în evidență, 
printre altele, faptul că meca
nismul endogen (adică provo-

cat de cauze interne, organice), 
de cancerizare a glandelor cu 
secreție internă, este realizat 
prin intermediul hipofizei. 
Noile date experimentale se 
referă la nivelul, intensitatea 
și caracterul funcțional al hi
pofizei, pe deoparte, și cele
lalte țesuturi endocrine, pe de 
alta, începînd de la starea 
normală și pînă la stadiul tu- 
moral. Aceste cercetări vor 
constitui, cu siguranță un fun
dament pentru viitoarea tera
pie a acestei boli.

— Tratamentul chirurgical 
și cel radiologie au rămas, se 
pare, pînă astăzi, principalele 
mijloace terapeutice folosite 
în combaterea cancerului. Ge 
progrese importante au fost 
înregistrate în ultimii ani în 
țara noastră, pe acest tărîm ?

— Rezultatele comparative 
ale diferitelor metode terapeu
tice arată că cele mai eficace 
se dovedesc a fi totuși trata
mentele mixte : radiochirurgi- 
cale și chimiochirurgicale. De 
pildă, tratamentul asociat ra- 
diochirurgical, aplicat în can
cerul cu o anumită localizare, 
(stadiul I și II al bolii) a dat, 
după trei ani, 89.4 la sută 
vindecări (în stadiul I) și 75,9 
la sută (în stadiul doi), iar 
după cinci ani, aceste propor
ții se mențin aproape neschim
bate. Asemenea rezultate nu 
se pot obține în tratamentul 
chirurgical, sau radiologie, a- 
plicate separat.

Firește, lucrările pe care le 
va prezenta delegația noastră 
la Congres nu epuizează decît 
în parte problematica cercetă
rilor efectuate în acest dome
niu în țara noastră.

Sîntem convinși că dezbate
rile ample, cuprinzătoare, pri
vind cele mai recente cerce
tări pe plan mondial în pro
blema cancerului care vor 
avea loc la apropiatul congres 
de la Moscova, vor constitui 
un eveniment de mare însem
nătate pentru munca noastră 
îndreptată spre lichidarea a- 
cestei boli.

TEOFIL ROLL

Monografie 
antropologică

O carte voluminoasă, recent apă
rută In librării — „Cercetări 
antropologice în Ținutul Pă- 

durenilor — satul Bătrîna" este 
nu numai rezultatul unei intense 
activități științifice ci și o grăi
toare mărturie a înfloririi în tara 
noastră a uneia dintre cele mai 
interesante domenii de cercetare 
științifică — antropologia.

Amplă lucrare științifică,. rod al 
unei mature activități desiășurate 
de un colectiv al Centrului de 
Cercetări Antropologice al Acade
miei R.P.R. sub conducerea aca
demicianului . Ștefan Milcu și a 
profesorului Horia Dumitrescu 
monografia antropologică a satului

Instalație cu plasmă
Oamenii de știință sovietici 

au efectuat calculele principale 
în vederea realizării unei insta
lații cu plasmă avînd o putere 
de zeci de mii de kilowați. Con
struirea instalației va începe în 
curînd.

Cu ajutorul unei astfel de in
stalații, denumită generator mag- 
netohidrodinamic, se realizează 
transformarea directă a energiei 
calorice în energie electrică. Cu
rentul electric apare în jetul de 
gaz ionizat. Generatorul permi
te să se elimine discurile de 
turbină care constituie piesele 
mobile. Se prevede ca randa
mentul instalației să depășească 
50 la sută.

Ziarul „Pravda“ relatează că

această instalație cu plasmă va 
avea dimensiunile unei clădiri 
cu șapte etaje. In prezent se 
efectuează experiențe la un ge
nerator mic — prototipul viito
rului gigant.

„Domatin-P-5“
Institutul de preparate chi

mice pentru agricultură din 
R.P. Bulgaria a creat noi pre
parate speciale pentru accele
rarea ca și oprirea dezvoltării 
plantelor.

Preparatul „Domatin-P-5“ 
se folosește pentru tomate în 
condiții de cîmp, iar „Doma- 
tin—0-2“ în sere.

Experiența mai multor gos
podării cooperative a confir
mat că folosirea acestor pre

parate accelerează dezvoltarea 
plantelor. Plantele se coc cu 
7—10 zile mai devreme ca de 
obicei și recolta de la primele 
cinci recoltări este de 1,5—2,5 
ori mai mare decît în condiții 
obișnuite.

t

Plămîn artificial
In Cehoslovacia au fost con

fecționați plămîni artificiali 
care permit medicilor să pre
lungească pînă la 30 minute 
durata unei operații de inimă.

Cu plămînii artificiali exis- 
tenți pînă în prezent, inima 
putea fi operată numai timp 
de cîteva minute.

Noul aparat va fi încercat 
în prezența unor medici

străini la spitalul din orașul 
Hradec Kralove (Cehia de est), 
care este unul din centrele ce
lor mai reușite tratamente ale 
maladiilor de inimă.

♦
Instrument care 

ușurează operabile 
pe creier

Un instrument care ușurează 
operațiile la creier a fost pro
iectat la Clinica chirurgicală 
din Praga. El a fost folosit 
cu succes la această clinică în 
peste 100 de operații.

Cehoslovacia a înregistrat 
acest instrument pentru pa
tentare în Anglia, Belgia, Ita
lia, R.F. Germană și S.U.A.

CĂRȚI NOI

Bătrîna aduce o substanțială con
tribuție la cunoașterea complexă a 
populației din această comună.

Zece importante studii semnate 
de unii dintre cei mai de seamă 
colaboratori ai Centrului de Cer
cetări Antropologice (printre ele 
cităm : „Mediul social istoric" 
„Studiul demograiic al populației", 
„Familia și grupurile genealogice", 
„Terenul endocrin al populației 
satului Bătrîna", „Studiul biochi
mic al singelui populației din sa
tul Bătrîna") marchează — după 
cum afirmă acad. Șt. Milcu în in
troducerea monografiei — „prin 
metodologie și abordarea cercetă
rilor endocrinologice și biochimi
ce, depășirea antropologiei mor
fologice, ce a caracterizat această 
știință în tara noastră în prima 
jumătate a secolului nostru”.

S. IOACHIM

Oamenii de știința nu vor 
găsi bineînțeles peste tot con
dițiile lacului Malinovoie, dar 
procesele care au loc în acest 
lac ne demonstrează că cu 
ajutorul unor conducte, unor 
pompe, oamenii sînt în stare 
să aducă din unele regiuni 
toate elementele necesare unei 
asemenea... creații.

In natură — scrie I. Adabî- 
șev, — există rîuri subterane 
și de suprafață, pîraie și ba
zine cu conținuturi foarte di
ferite de săruri dizolvate. 
Unind între ele aceste ape, 
creînd condiții pentru evapo
rarea lor accelerată, izolîndu- 
le de apele dulci, populînd 
aceste ape cu microorganisme 
sau introducînd catalizatori, 
putem obține zăcăminte arti
ficiale.

Un exemplu este pe deplin 
edificator :

Studiind formarea zăcămin
telor de sulf, prof. P. M. Mur- 
zaev a stabilit, de pildă, că 
pèntru accelerarea procesului 
formării acestor zăcăminte, 
este necesară reducerea nive
lului apelor cu hidrogen 
sulfurat, micșorarea accesului 
oxigenului, crearea unor con
diții favorabile dezvoltării mi
croorganismelor. După păre
rea specialistului sovietic, este 
posibil ca în decurs de o sută 
de zile, să obținem într-un 
lac cu o suprafață de . 1 km'2 
Și o adîncime medie de 10 m 
— 200 000 tone sulf natural.

In literatura științifică au 
mai apărut multe alte propu
neri pentru grăbirea unor a- 
semenea
Putem avea certitudinea 
în curînd savanții 
cele mai potrivite 
pentru a se lua la 
cu natura, dăruind 
noi rezerve de bogății subte
rane atît de necesare vieții 
oamenilor.

procese geologice, 
că 

vor găsi 
metode 

întrecere 
omenirii

TR. P.

Pe șantierul Centralei de la Ciu-* 
kurgan.

Fotos TASS—MOSCOVA

Lucrînd cu preparate radioactive în laboratorul Institutului pentru 
silvicultură din R.S. Cehoslovacă.

Foto : C.T.K. PRAGA
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■
 întru călătoria noa-

>tră vom lua trenul 
de la Ciceu, mărun
tul dar importantul 
iod de cale ferată 

■ din apropiere de 
izvoarele Oltului, 

Mureșului și Trotușului și vom 
urca, în mijlocul unor peisaje de 
o uluitoare frumuseje, spre pasul 
Ghimeș. Locomotiva gîfîie din 
greu și vagoanele șerpuiesc lin 
spre înălțimile ce se profilează 
de un verde ca smaraldul întune
cat pe albastrul pur al văzduhului 
văraiec. în calea noastră întîlnim 
un fir de apă jucăușă, ca un 
prunc care se bucură de hirjoana 
primilor pași și, tntovărășindu-i 
mersul sprinten, pătrundem în va
lea ce-i poartă numele printr-un 
vast coridor de umbră dintre mun
ții Tarcăului și munții Ciucului. Di
mensiunile sînt și aici, ca și în 
orice alt peisaj montan, imense, 
fără însă a te copleși prin prezen
ța aridă a steiurilor singuratice și 
golașe. Și aceasta deoarece pro
porțiile sînt îndulcite de colori
tul, superb în luminoasa sa va
rietate, ’ al treptelor vegetale ce 
coboară domol spre inima văii. 
De la bezna brădetului din vîrf 
pînă la codrețurile de zadă și 
tisă, la făcliile plopilor și can
delabrele nucilor din vale, ver
dele trece prin toată infinitatea 
de nuanțe pe care le azvîrle 
din strălucitoarea sa paletă meș- 
tera-natură. Din loc în loc, masi
vele păduroase sînt spintecate de 
pumnalele sclipind în soare ale 
pajiștilor cu iarbă de un verde 
proaspăt și crud.

lată, am trecut de Păltinișul 
Tarcăului — nu mai puțin încîn- 
tăfor decîf Păltinișul Sibiului — 
am trecut de Ghimeș și Palanca 
— gările care marchează, prin 
prezența lor, trecătoarea străpun
să de apa Trotușului, am lăsat în 
urmă Brusturoasa, Simbrea, Goioa- 
sa — așezări de păstori și crescă
tori de vite renumiți în toată 
regiunea — și am ajuns, în sfîrșit, 
la Asău și Comăneșfi, primele lo
calități industriale din această 
vale prin excelență industrială. în 
trecut, Comăneștiul era cunoscut 
ca o amărîtă așezare cu case 
bătrîne și multe cîrciumi, așezare

In parcul din Pitești
Foto: AGERPRES

„Bob de grîu,
A șa se intitulează specta

colul muzical al brigă
zii artistice de agitație

din comuna Smîrdioasa, raio-
nul Zimnicea, regiunea Bucu
rești, care este prezentat cu 
mult succes pe aria de treier 
din cadrul gospodăriei agrico
le colective „Ștefan Gheor
ghiu“ din comună, precum și 
pe tarlalele gospodăriei unde 
lucrează combinele și seceră- 
torile.

Colectivul de creație de pe 
lingă Căminul cultural din 
comuna Smîrdioasa a axat 
acest spectacol pe întărirea și 
dezvoltarea gospodăriei co
lective, pe activitatea ce se 
desfășoară acum în campania 
de seceriș și treieriș.

Spectacolul este alcătuit din 
14 tablouri, care oglindesc nu
meroase aspecte din munca 
colectiviștilor în campania de 
seceriș și treieriș, și care cu
prind numeroase scenete, cu
plete, dansuri, scheciuri, mo
nologări etc. Printre scenete-

Tineri 
sericicultori

Elevii Școlii elementare de 
8 ani din comuna Sat- 
chinez, raionul Sinni- 

colau Mare, s-au angajat în 
primăvara acestui an să creas
că viermi de mătase. Spre a 
duce la bun sfîrșit frumosul 
lor angajament, sub îndruma
rea profesorilor și a învățăto
rilor, ei au îngrijit viermii de 
mătase în mod conștiincios, 
strîngîndu-le zi de zi cantita
tea necesară de frunze proas
pete de dud. Rod al muncii 
lor neobosite, plină de sîrg și 
elan tineresc, sînt cele 13 kilo
grame de gogoși de mătase pe 
care le-au predat statului.

LADÎSLAU DUNAJECZ 
profesor 

de mineri care își sleiau viața 
smulgînd din întunericul adîncu- 
rilor cărbunele transformat ulterior 
în aur de concesionarii belgieni.

Mai sînt și azi case vechi în 
Comănești. Dar nu asta e esen
țialul. Esențialul este că în gale
ria de coastă R.A.L, (puțurile Ra- 
fira, Asau și Lumina, legate prin
tr-un tunel betonat) minerii sînt 
aduși la lucru cu trenul electric, 
iar locul uneltelor rudimentare 
care spărgeau cu greu roca a- 
bruptă, l-au luat astăzi mașinile 
și mecanismele moderne care 
înlesnesc nespus munca mineru
lui. Esențialul este noua termocen
trală, un adevărat uriaș al cărui 
coș de peste 80 de metri mă-

soară trufaș văzduhul. Ce pigmee 
pare, în contrast, cea mai arătoa
să clădire comăneșfeană de pe 
vremuri, palatul prințului Ghica- 
Comănești, stăpîniforul „hărăzit 
de voia domnului“ al tuturor pă
durilor și munților din preajmă I 
In paranteză fie spus, palatul și-a 
găsit în vremurile noastre o des
tinație potrivită — aici funcționea
ză școala medie de zi și serală 
din localitate.

Esențialul mai este și cartierul 
blocurilor noi, elegante, menite a 
fi locuite nu de prinț, ci de mi
neri. După cum esențialul este și 
noul club, „1 Mai“ cu splendida 
lui sală de spectacole, ori mo
dernul spital de la poalele dea
lului Goanța, care evocă — prin 
liniile sale suple și, în același 
timp, monumentale, stilul arhitec
tonic al sanatoriilor din Batumi 
și Piaiigorsk.

...Dărmănești. Un fîrgușor prăfuit 
și mizer, așa a fost cunoscut de-a 
lungul Vremurilor. Nimic nu-l 
scotea din anonimat. Și iată că 
azi nu există în țara noastră ci-
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Șantierul Grozăvești din Capi
tală. Camioanele încărcate cu 
ciment și var aleargă neobosite 
încă din zori. Pe negîndite, par
că peste noapte, Complexului 
studențesc Grozăvești i s-a mai 
adăugat, vastă și impunătoare, o 
imensă cantină. De la prima pri
vire te impresionează eleganța 
ei sobră, originalitatea celor trei 
scări suspendate, forma plafonu
lui fonoabsorbant, funcționarea 
discretă a celor două monsarje. 
Fantezia cea mai avîntată s-a 
îmbinat aci cu efortul. Munci
torii șantierului, acești făuritori 
de frumusețe, se mîndresc cu 
noua lor realizare. Interiorul can-, 
tinei a fost de curînd înzestrat. 
Utilajul, benzile rulante, termo- 
sele strălucitoare amintesc, de 
altfel, de multe noi cantine stu
dențești de acest fel din țară.
1 otul este gata. La această can
tină vor putea servi masa peste
2 500 de studenți.

— Zilele aceestea se finisează
exteriorul clădirii — ne spune
tovarășul Nicolae Petrescu, nor-
matorul șantierului, Cînd vor
sosi studenții, totul va fi termi
nat și ei vor fi bucuroși să pri*
mească în dar o nouă cantină. 

Mai departe, distanță de câți
va zeci de metri, se toarnă be
ton pentru un nou cămin. La 
Complexul studențesc de la Re
gie iau ființă încă două cămi
ne cu o capacitate de 1032
locuri, iar la Grozăvești încă un
cămin cu 516 locuri. Noile că
mine vor fi deservite de can
tinele care se află in curs de
construcție pe aceste amplasa
mente.

Șantierul Lacul Tei din Capi
tală. Același ritm intens, ace
eași frenetică poezie a construc
țiilor. în anul acesta, studenții
Institutului de construcții vor
primi un cămin modern, confor
tabil și o cantină cu 200 locuri.

La Constanța. In spatele In
stitutului pedagogic de 3 ani,
într-o așezare pitorească cu ve
derea spre mare, cresc vertigi
nos cele patru nivele ale noului
cămin studențesc al institutului.

Și, pentru a întregi aceste
certe bucurii dăruite studenți
lor, în toate centrele universita

De curînd, a fost reorgani
zată activitatea secției debi
tare a Uzinelor de vagoane
Arad în vederea aprovizionă
rii operative a celorlalte sec
ții cu piesele necesare.

Organizînd producția pe trei
schimburi la toate mașinile
cheie, s-a realizat un indice 
de utilizare superioară a fie
cărei mașini, s-a asigurat ne
mijlocit realizarea planului 
de colaborare a secției cu sec
țiile beneficiare.

le care se bucură de un deo
sebit succes se numără: „Spic 
de grîu, pină la brîu!...", „Vin 
fetele-n sat, de la secerat“; 
„Bine e-n gospodărie“ etc., 
precum și dansuri ca : „Mun
ca in colectivă“, „Secerișul" 
etc.

In interpretarea scenetelor 
se bucură de un deosebit suc
ces, tinerii: Jana Rusanu, 
Ionel Stoica, Alunei Barbu, 
Marin Nedelcu. Mioara Stoi
ca, Stela Dincă, Lilica Tec- 
șor etc.

Cu acest spectacol, brigada 
artistică de agitație va pleca 
și în turneu prin comunele 
vecine ca : Cervenia, Găuri- 
ciu, Șoimu și altele.

IONEL TRIFU
profesor.

uri Reizman a su
pravegheat reali
zarea acestei co
medii atrăgătoare 
(regizor Ciulinkin) 
care prin interme
diul unei povești

de dragoste înfiripate pe un 
șantier, pune în discuție pro
bleme ale tineretului sovietic. 
Se simte îndrumarea unui ci
neast experimentat mai ales 
în compartimentul „scenariu" 
bine condus ca replică, firesc 
al situației comice, și în indi
cațiile date unei tinere actri
țe — Rumeanțeva — interpre- 
tînd cu mult nerv rolul poz
nașei bucătărese îndrăgostite 
de semețul fruntaș al șantie
rului.

Decalajul (aparent) dintre 

fitor de ziare sau elev de școală 
care să nu fi auzit de rafinăria 
din Dărmănești — una din însem
natele realizări ale regimului 
nostru, înălțată pe o suprafață de 
circa o sută de hectare, acolo 
unde odinioară boieroaica Marina 
Știrbey își avea aeroportul parti
cular. Numai una din instalațiile 
acestei moderne rafinării prelu
crează în fiecare an de aproape 
cinci ori mai mult țiței decît toată 
puzderia de gazării capitaliste de 
pe meleagurile băcăuoane de 
odinioară.

Și aici, la Dărmănești, te întîm- 
pină imagini elocvente ale grijii 
sfatului democrat-popular pentru 
sănătatea oamenilor muncii. Un 
mare spital, o casă de nașteri, 
un sanatoriu — iată ce s-a ridicat

în anii noștri pe locurile unde — 
așa cum arată Negruzzi în însem
nările sale de călătorie — cîndva 
existau doar „ doi doctori, d-l 
Saroș și Trotușul“, iar tuberculoza, 
pelagra, bolile venerice făceau 
sinistre ravagii.

...De la Comănești, calea ferată 
se ramifică. O linie urcă pe Va
lea Zemeșului spre Moinești, ve
chiul centru al petroliștilor moldo
veni. Iar de aici autobusele ne 
poartă la Foaie și la Șolonț, 
la Modîzău și la Zemeș, în toate 
așezările unde din străfundurile 
răcoroase ale pămînfului omul 
extrage bogăția lichidă a „aurului 
negru“. Pe meleagurile acestea, 
considerate acum vreo 15 ani de 
burghezie secătuite de bogății, au 
fost descoperite în anii noștri noi 
zăcăminte care au făcut ca pro
ducția de țiței să crească de cî
teva zeci de ori. Iar în noul oraș 
muncitoresc Lucăcești, pe valea 
Tazlăului, viața petroliștilor se 
desfășoară în condiții ce nici nu 
puleau fi concepute în trecut. Pa
latul de cultură din centrul Lu-

Se schimbă 
fața satului

Aproape în fiecare zi, gru
puri de colectiviști, în 
majoritate tineri, din 

comuna Șimand, raionul Criș, 
pot fi văzuți lucrînd voluntar 
la diferite obiective de inte
res obștesc. în acest sens or
ganizația U.T.M. și-a alcătuit 
un plan de acțiune la înde
plinirea căruia sînt antrenați 
toți tinerii din comună.

Numai în cîteva luni ei au 
turnat plăci de beton la tro
tuare pe o lungime de 800 m 
și au săpat 61 gropi pentru 
stîlpii necesari electrificării 
comunei. La aceste lucrări, 
valoarea economiilor depășeș
te suma de 17 000 lei.

ION COȚOI 
activist cultural
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Modele noi
Colectivele întreprinderilor 

textile din regiunea Banat se 
străduiesc să îmbunătățească 
continuu calitatea produselor 
lor, să creeze noi sortimente și 
modele. La Uzinele textile „30 
Decembrie” din Arad, gama ar
ticolelor imprimate s-a îmbogățit 
în ultimul trimestru cu 6 noi 
produse, printre care țesături 
destinate confecțiilor pentru 
copii.

Secția de creație și de impri
meuri a realizat anul acesta 75 
de desene noi. La Fabrica de 
tricotaje din Timișoara, dintre 
cele 90 de modele ce se produc 
în prezent, 40 sînt noi, din tri
cot de fir colorat.

Sînt mult cerute de cumpără
tori jachețelele cu glugă din ma
terial matlasat, cămășile din tri
cot imprimat etc. La Fabrica de 
ciorapi din Timișoara sînt în 
lucru încă 17 modele noi.

Un mare număr de modele noi 
ca stofe pentru rochii, taioare, 
pardesiuri realizate într-o gamă 
de culori variate au realizat și 
tcxtiliștii de la „Industria Lî- 
nei”-Timișoara. Atrag atenția în
deosebi țesăturile pentru rochii 
de vară și pardesiuri.

Pînă la sfîrșitul anului, între
prinderile textile din regiunea 
Banat vor pune în producție 
încă 40 de noi articole pentru 
sezonul de toamnă și iarnă.

(Agerpres)

importanța celor două meserii 
(înnobilate însă de răspunde
rea cu care sînt susținute de 
cei doi tineri) cit și nepotri
virea acestor temperamente e-

„F
nergice, voluntare, ce nu ce
dează ușor, alimentează dis
puta comică a perechii de în
drăgostiți din noul film sovie
tic. Apariția Tosiei pe șantier 
și în dormitorul fetelor adu
ce o notă de exuberanță, spon
taneitate naivă, dar cuceri
toare încredere în oameni, de- 

căceștilor are o sală de teatru ce 
poate rivaliza, din punct de ve
dere al proporțiilor și al înzestră
rii tehnice, cu cele mai moderne 
teatre din Capitală. Iar casele noi 
din oraș nu duc lipsă de nici unul 
dintre elementele confortului pe 
care-l poți găsi în marile orașe.

...Să ne întoarcem la Comănești 
și să luăm trenul mai departe în 
jos, pe Valea Trotușului. Privind 
pe fereastra vagonului zărim - tot 
timpul imensitatea pădurilor și, 
din loc în loc, forfota industrială 
a gaterelor, înnoite și ele prin 
utilaje moderne produse de 
industria noastră sau aduse de 
peste hotare. Munca de odinioa
ră a tăietorilor de pădure și a 
gateriștilor de aici, din Valea 
Uzului, a rămas scufundată în ne-

gura uitării. Oamenii lucrează 
astăzi cu mijloace mecanizate, 
în sprijinul mușchilor au venit 
mașinile, roade perfecționate ale 
gîndirii tehnice contemporane.

lală-ne și la Tîrgu-Ocna, stră
vechiul oraș al salinelor. înfipt în 
inima unor măguri, care tăinuifesc 
avuții bănuite și nebănuite, ora
șul acesta are o poezie anume, 
dulce, molcomă — asemenea tutu
ror vechilor așezări moldovenești 
— împletită însă strîns și armo
nios cu ritmul industrial al veacu
lui. Salinele, unde odinioară co- 
borai cu piciorul pînă ți se scur
geau toate sudorile, ți se oferă 
azi privirilor la numai cîteva mi
nute după ce te-ai urcat în fre- 
nulețul electric și apoi în ascen
sorul care te scufundă vertiginos 
la 160 de metri adîncime. Gigan
ticele cupole cristaline par aju
rate ogive de catedrală gotică, 
iar lumina sutelor de becuri, sa
vant risipite pretutindeni, sporește 
senzația de vrăjită feerie a prive
liștii.

Și aici mașina, mecanismele, 
instalațiile tehnicii moderne, au 
pătruns triumfătoare. Haveze și 
perforatoare, mînuite de oameni 
trecuți prin școli profesionale și 
tehnice, smulg straturilor geolo
gice nu sfărîmături mărunte, ci 
felii întregi de rocă, iar benzile 
rulante, concasoarele, valțurile, 
încărcătoarele mecanice fac ca 
drumul sării, de la bulgărele 
uriaș scos din salină pînă la sacul 
cu praf fin, să fie scurtat cu ore 
și ore.

...Ne apropiem de localitatea 
căreia nimeni, acum cîteva dece
nii, nu ar fi putut să-i prevadă 
destinul măreț de azi : Borzeșh; 
Hunedoara chimiei romînești, ini
ma Văii Trotușului, vestitorul viu 
al viitorului patriei. Aici, nu de
parte de confluența Trotușului cu 
Oituzul și Cașinu, pe o distanță 
de mai mult de cinci kilometri, 
s-a înălțat în ultimii ani un uriaș 
complex industrial, alcătuit din 
patru mari unități : Combinatul 
chimic, Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochimice, 
rafinăria nr. 10 și centrala elec
trică de termoficare — complex 
care, atunci cînd va fi complet 
terminat, va produce singur mai 
mult de un sfert din producția 
integrală a industriei noastre chi
mice.

Numai un an a trecut de cînd 
n-am mai fost pe aici, și mă ră
tăcesc printre atîtea noi construc
ții, răsărite ca din pămînt. Ultime
le raze ale asfințitului de vară 
sclipesc roșietic pe vasta plasă 
de conducte împletite în. văzduh

terminînd în jur reacții, salu
tare. Ea topește inima înghe
țată de orgoliu și superficiali
tate a frumoasei Anfisa și în
fumurarea și neseriozitatea 
brigadierului Ilia. Lipsită de 
conveniențe, nou sosita se în
fruptă cu poftă din bunătățile 
vecinelor ei, stirnind nu nu
mai ilaritatea majorității, dar 
și reacția brutală izolată a e- 
goistei Anfisa. Curioasă, copi
lăroasă, fata vrea să știe to
tul despre noile vecine, răs
colind uneori, fără să vrea, o

ETEL
rană veche, nevindecată. Dar 
fetele o îndrăgesc repede pen
tru sinceritatea, firescul com
portării ei deschise față de 
oameni și mai ales pentru se
riozitatea cu care tratează ea 
iubirea pe care abia acum o 
descoperă.

Grijulii, cunoscînd ușurința 
lui Ilia de care s-a îndrăgostit 

ca înfr-o stranie armonie de for
me picturale moderne.

Combinatul chimic funcționează 
din plin, cu toate instalațiile marii 
sale fabrici de sodă caustică elec
trolitică și cu marile sale secții 
de ierbicide și insectofungicide, 
care își aduc de pe acum contri
buția la bunul mers al agriculturii 
noastre socialiste. Se înalță ma- 
jesfoasă noua fabrică de policlo- 
rură de vinii.

Pe șantierul Combinatului de 
cauciuc sintetic totul e în conti
nuă mișcare. Oare pe cine-l rab
dă inima să rămînă cu brațele în
crucișate cînd vede marile trans
formări care se petrec pe aceste 
meleăguri ? Mereu se dau în func
țiune noi secții ale căror nume 
cu rezonanță stranie denumesc, 
în fond, un uriaș complex indus
trial — realizat aproape în între
gime cu proiecte și documenta
ție sovietică, cu mașini și insta
lații sovietice — care va produce 
anual o cantitate atît de mare de 
cauciuc încîf din ea s-ar putea 
echipa (dacă s-ar face numai an
velope) circa un sfert de milion 
de autocamioane.

Nu putem părăsi Valea Trofușu- 
lui fără ca, barem în treacăt, să 
ne oprim la imensa rafinărie 
nr. 10 ale cărei instalații de ab
sorbție, fracționare și de cracare 
catalitică sînt printre cele mai 
puternice din țară, ori la marea 
termocentrală care va avea — 
cînd va fi complet terminată — o 
putere instalată de 225 000 kW, 
și care azi produce — numai ea 
singură — atîta energie electrică 
cît toate uzinele și grupurile elec
trogene de pe teritoriul actualei 
regiuni Bacău în întreg anul 1938.

Și, am putea oare pleca fără 
să străbatem, măcar din fuga au
tobusului, Oneștii, cel mai tînăr 
oraș al țării, a cărui istorie o 
scriu cu faptele lor oamenii de 
azi ai Văii Trotușului ? Străzile 
care pînă în urmă cu cîțiva ani 
erau noroioase drumuri de țară, 
pline de hîrtoape, sînt acum ne
tede panglici de asfalt, iar acolo 
unde pașii fi se opreau, alarmați, 
la marginea unor gropi de fun
dații se înalță azi splendide car
tiere de clădiri cochete a căror 
armonioasă policromie se înscrie 
atît de firesc în farmecul peisa
jului înconjurător.

...Urmînd cu trenul firul din ce 
în ce mai domolit al apei, ajun
gem la Adjud, fosta „întîia vamă 
a Trotușului“, la hotarul de de
mult al țărilor surori, unite apoi 
într-o unică patrie a „tuturor ce
lor cu inima romînă“. Aici, la a- 
ceastă răscruce a drumurilor de 
fier și de asfalt, unde Valea Tro
tușului, această minunată Vale a 
Tinereții entuziaste se leagă prin 
arterele comunicațiilor cu viața 
clocotitoare a întregii țări, unde 
Trotușul. însuși se leagă, prin re
vărsarea de ape a Șiretului, cu 
Dunărea cea albastră și cu marea 
cea mare, mă obsedează ca un 
epigraf și o concluzie a călătoriei 
întreprinse împreună cu dumnea
voastră, scumpi cititori, rîndurile 
scrise încă acum un veac de 
Costache Negruzzi : „nimic mai 
limpede, mai frumos, mai vesel 
decît acest nobil rîu, care, după 
ce iese din munții Transilvaniei 
și după ce își fac-e loc printre 
stînci ,și scaldă Tîrgul-Ocnei pri
mind în sînul său Slănicul, Cașinul, 
Tazlăul și alte mici pîraie, merge 
de se aruncă lîngă Adjud în Și
ret“.

Nimic mai limpede, mai fru
mos, mai vesel... Și, totodată ni
mic mai tineresc in tumultul con
temporan — nu al apelor ci al 
oamenilor.

VICTOR BÎRLĂDEANU 

mica bucătăreasă, ca și pa
riul pe care el l-a făcut că-i 
va cîștiga curînd inima îndă
rătnicei ce l-a jignit, fetele în
cearcă s-o prevină. După un 
scurt - moment de zguduire in
terioară, cînd află adevărul 
despre omul iubit, curajoasa 
Tosia ia o hotărire energică : 
va merge la club și în fața 
tuturor va recunoaște că s-a 
îndrăgostit de brigadier, a- 
nunțîndu-l „oficial“, în bătaie 
de joc, că a cîștigat pariul pus 
pe inima ei. Lecția e ustură

toare pentru ușuraticul Ilia și 
de aici încolo brigadierul va 
face tot posibilul să se apro
pie de fata care s-a impus 
prin curajul, demnitatea, fran
chețea ei.

Comedia conține, așadar, un 
miez dramatic, același care a 
alimentat cîndva filme zgu
duitoare ca „Marile manevre“

.Vedere generală a Combinatului chimic de la Borzești.
Foto : AGERPRES

ZILE DE ODIHNĂ
LA IZVORUL MUREȘULUI

La Izvorul Mureșului, biju
terie a Carpaților răsăriteni, 
în fiecare an, sute de studenți 
din toate centrele universita
re .fruntași la învățătură și în 
activitatea obștească, petrec 
zile de neuitat.

Pentru a le asigura condiții 
cît mai bune de odihnă, sta
tul a cheltuit în acest an pes
te 600 000 lei. Un mare număr 
de vile au fost supuse repara
ției capitale, altele au fost zu
grăvite. Interioarele dotate 
cu mobilier nou impresionea
ză acum prin aspectul lor 
plăcut, prin curățenie.

Programul fiecărei zile este 
variat și atractiv. Unii stu
denți rămîn în tabără. Ace
stora, clubul încăpător și bi
blioteca bine înzestrată le o- 
feră clipe plăcute. Cei mai 
mulți studenți organizează 
însă excursii ușoare, de du
rată scurtă, prin locurile pito
rești din împrejurimile sta
țiunii.

Ei au urcat pe Rezul Ne
gru, au vizitat Tușnadul și au 
urcat la Lacul Sf. Ana. In a- 
mintire va rămâne pentru mul
tă vreme excursia de două 
zile pe traseu lung: Cheile Bi- 
cazului, Lacul Roșu, Hidrocen
trala „V. I. Lenin“ de la Bi- 
caz. La această excursie au 
participat toți studenții aflați 
în tabăra de la Izvorul Mu
reșului.

Studentul Bena Romulus ne 
descrie în imagini vii itinera- 
riul parcurs: Drumul a fost 
minunat. Călăuziți de lacob 
Anton, student la I.S.E. Bucu
rești și Soci Alexandru, stu
dent la Facultatea de științe 
juridice din Cluj — excursio
niști încercați, am străbătut 
potecile îmbrățișate de siluete
le înalte ale brazilor. Trecînd 
prin Cheile Bicazului, zidurile 
de piatră ne-au dat fiori de 
uimire, după ce am privit cu 
emoție ochiul strălucitor de 
apă al Lacului Roșu. Am por
nit mai departe. în sfîrșit — 
Bicazul. A urmat apoi vizita
rea Hidrocentralei „V. I. Le

—

(Réné Claire) ori „Strada 
mare“ (J. Bardem). Decît că, 
în condițiile unei colectivități, 
punind în centrul atenției 
demnitatea și fericirea indivi
dului, un asemenea conflict se 
soldează cu un deznodămînt 
tonic, plin de încredere în oa
meni. După o suită de peripe
ții amuzante, îndrăgostiții se 
regăsesc consolidindu-și feri
cirea pe niște sănătoase prin
cipii etice- Dintre care unul — 
respectul față de muncă, ori- 
cît de modestă ar fi ea, admi
rabilă cînd e făcută cu pasiu
ne și iscusință — ocupă un 
loc însemnat.

Această curată dragoste a 
Tosiei (ca și acel sentiment 
înălțător al altui tînăr perso
naj al filmului sovietic, Alio- 
șa), devine un fel de precipita
tor al elementelor pure din a- 
liajul uman.

Este o idee specifică reali
tății noastre care revine adău
gind mereu noi date moralei 
comuniste în dramaturgia ci
nematografică contemprană.

ALICE MANOIU 

nin“. Am rămas cu toții uimiți 
de gigantica construcție ridi
cată de mîinile harnice ale o- 
mului.

După-amiază, programul de 
tabără continuă. Sala de lec
tură a bibliotecii a devenit 
neîncăpătoare. La club se

JUMNAL 
STODENȚESC 
DE TABĂRĂ

joacă șah, tenis de masă. Pe 
terenul de volei s-a încins un 
„mare“ meci între selecționa
tele centrelor universitare 
Cluj și București. Suporterii 
sînt la datorie. Iar la vila nr. 
5 studenți de la Institutul de 
artă teatrală, de la conserva
tor, de la filologie și ajutoa
rele lor entuziaste de la cele
lalte facultăți pregătesc un 
program artistic.

Pregătiri pentru noul on universitar

Noi construcții
pentru studenti

intr-o singura luna

La o masă, studenta Popes* 
cu Viviana își completează 
jurnalul de tabără, li răsfoim 
filele pline de însemnări. Im
presii din excursii, de la se
rile literare, de la neuitatele 
concursuri „Cine știe, ciștigă“, 
de la reuniuni și... cîteva în
cercări lirice. Toate vor fi 
păstrate în amintirea zilelor 
petrecute la Izvorul Mureșu
lui.

...S-a sfîrșit încă o zi de o- 
dihnă. Ilar mâine va începe 
alta. La fel de frumoasă, la 
fel de plină de bucurii. Iată 
de ce studenții aflați aici la 
odihnă, pregătind programul 
pentru spectacolul festiv 
al seriei, l-au alcătuit în cea 
mai mare parte din cîntece și 
poezii închinate partidului, pa
triei noastre socialiste. Parti
dului datorează ei fericirea de 
a trăi în cămine noi, elegante 
și confortabile, de a studia în 
amfiteatre spațioase și labora
toare modeme, de a se bucura 
de frumusețile cu care natu
ra a înzestrat patria noastră.

Adrian vasilescu.

re se construiesc mereu. La Iași, 
de pildă, 340 de locuri într-un 
nou cămin își așteaptă studen* 
ții, iar alte 350 de locuri vor fi 
gata pînă la sfîrșitul anului în 
curs. La Tg. Mureș, se va da în 
folosință un cămin cu 340 de 
locuri și o cantină pentru 400, 
persoane. La Craiova, la 1 oc
tombrie va fi gata căminul cu 
330 locuri. La Bacău, de aseme* 
nea, se construiește un cămin cu 
230 locuri pentru Institutul pe
dagogic de 3 ani. Orașul univer* 
sitar Timișoara va primi încă 
două cămine cu 620 locuri. La 
Galați se construiește o cantină 
studențească, la care vor, putea 
servi masa circa 3 000 persoa
ne. Și exemplele de asemenea 
construcții pot continua : Baia 
Mare, Brașov, Cifrele, sînt im* 
presionante.

Desigur, pregătirile pentru 
noul an universitar nu sfîrșesc, 

Sțnt prevăzute noi îmbu
nătățiri și renovări: la I.M.F. 
București și în clădirea Institu* 
tului pedagogic de 3 ani din 
Constanța se introduce anul a- 
cesta încălzire centrală. De ase
menea, se vor da în folosință 
noi spații de învățământ la : In
stitutul de mine din Petroșani 
(o suprafață de 3 880 mp), o 
sală de studiu pentru Institutul 
de teatru din Tg. Mureș (cu o 
suprafață de 775 mp), iar Insti
tutul pedagogic de 5 ani din Ti* 
mișoara se va dezvolta în viitor, 
cu o suprafață de 15 000 mp.

Pentru anul universitar 1962^ 
1963 sînt prevăzute și amena
jări de noi laboratoare la: In* 
stitutul politehnic din Galați, In
stitutul politehnic din Brașov, 
Institutul pedagogic de 3 ani 
dm București și Institutul poli
tehnic din Timișoara.

Iată, deci, concret, măsurată 
cu unitatea certă a faptelor, încă 
o expresie a grijii partidului și 
guvernului nostru față de tine
retul studios. Ea înseamnă nis 
numai posibilitatea de a învăța, 
oi și garantarea unor condiții 

de trai și învățătură, îm
bunătățite din an în an, din zi 
în zi.

MARIANA FILIMON

Așa, de pildă, numai într-o 
singură lună s-a debitat o can
titate de 300 tone piese peste 
plan, ceea ce asigură un de
calaj corespunzător față de 
secțiile montaj și pregătire.

în această muncă plină de 
elan s-au evidențiat în spe
cial tinerii Ioan Petrica, Mi- 
hai Lulușan, Iosif Turc și al
ții.

MIHAIL HRÎNCU 
lăcătuș mecanic



Viața de organizația

carnetului de utemist

n preocupările 
noastre pentru 
pregătirea și edu
carea viitorilor 
utemiști se înscrie 
și strădania de a 
face din înmînă-

rea carnetului roșu un mo
ment solemn și educativ care 
să rămînă adînc întipărit în 
inima tînărului.

încă din anul trecut, noi am 
adoptat practica de a înmîna 
noilor utemiști carnetul roșu 
în adunări generale. Mai tîr- 
ziu, am început să organizăm 
festivități de înmînare a car
netelor pe centre de comune. 
Aceste adunări au avut o deo
sebită înrîurire asupra noilor 
utemiști ca și asupra tuturor 
celor care au participat. La 
aceste festivități li s-a vorbit 
tinerilor despre partid, despre 
politica sa, despre trecutul 
glorios de luptă al partidului 
și organizației noastre.

Concomitent cu festivitățile 
pe centre de comune, din luna 
ianuarie am început să orga
nizăm adunări festive de în
mînare a carnetelor roșii la 
centrul de raion. La una din 
aceste festivități a fost înmî- 
nat carnetul roșu la 378 
de noi utsmiști. Sute de ute
miști și-au primit carnetele în 
adunările festive din lunile 
martie, aprilie șî mai.

Iată cum am organizat fes
tivitatea din luna mai.

încă de la începutul lunii, 
cu ajutorul activului U.T.M. 
am asigurat ca în cadrul tu
turor organizațiilor de bază 
U.T.M., cu noii utemiști, care 
veneau să-și primească car
netul roșu să se învețe cîteva 
cìntene : „Sub steagul parti
dului“, „Să fii partidului oș
tean“ și „Republica,, măreață 
vatră“.

...Din toate satele raionului, 
într-o duminică de dimineață 
au venit la Vaslui utemiști 
care urmau să-și primească 
carnetul roșu, membri ai co
mitetelor și birourilor organi
zațiilor U.T.M., fruntași în 
muncă. Tinerii colectiviști din 
Roșiești, cu mașina împodo
bită cu ghirlande și drapele, 
au trecut pe străzile orașului 
cîntînd. Cu mașini împodobi
te, cu buchete de flori, cîn
tînd, au( venit și tineri colec
tiviști din Zăpodeni, Ștefan 
cel Mare, Pungești, Poenești, 
Bălteni etc.

Cînd garda de onoare a 
adus în sală drapelul roșu al 
organizației raionale U.T.M., 
peste 200 de noi utemiști care 
se întîlneau pentru prima dată 
cu el, înfrîngîndu-și emoția au 
cîntat alături de ceilalți invi
tați cîptecul pe care îl învăța
seră în cinstea acestui eveni
ment — „Sub steagul parti
dului".

Secretarul cu probleme de 
propagandă al comitetului ra
ional U.T.M. a citit întîi Ra
portul prezentat de tovarășul 
Virgil Trofin la adunarea fes
tivă din Capitală, „40 de ani 
de luptă sub steagul partidu
lui“. Apoi, tovarășul Petru 
Coman, secretar al comitetu
lui raional de partid, a vorbit 
noilor Utemiști despre grija 
partidului pentru creșterea și 
educarea în spirit comunist a 
tinerei generații, despre sar
cinile ce revin tineretului în 
munca de dezvoltare și întă
rire economică organizatorică 
a G.A.C.

In
zației 
aceea
Un secretar al 
regional U.T.M. 
pe noii utemiști, le-a po
vestit episoade din istoria 
de luptă a U.T.C.-ului, sub 
conducerea partidului, din 
activitatea organizației regio
nale și a celei raionale U.T.M., 
scoțînd totodată în evidență 
însemnătatea carnetului roșu 
U.T.M. Noii utemiști au fost 
felicitați și de Vasile Sitaru 
de la Bogdana și Elena Ungu- 
reănu de la Cozmești, utemiști 
fruntași în producție. Ei le-au 
vorbit despre emoția pe care 
au încercat-o cu ani în urmă 
la primirea carnetului roșu, 
despre felul cum răspund ei 
sarcinilor mari pe care parti
dul le-a pus în fața fiecărui 
utemist, muncind cu toată 
dragostea pentru înflorirea 
gospodăriilor lor colettive. Pe 
comune, avînd în mijlocul lor 
secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. și instructorul 
raional U.T.M., noii utemiști 
s-au 
roșu 
fiile 
mist 
ziua 
roșu

în
lor purtători ai carnetelor ro
șii a urmat un frumos pro
gram artistic care a început 
cu recitarea poeziei pregătită 
de unul din noii utemiști 
„Carnetul roșu de utemist“.

Avînd în vedere caracterul 
educativ al acestor manifes
tări, urmînd indicațiile birou
lui comitetului raional de 
partid, noi am hotărît ca pe 
viitor carnetele roșii de 
U.T.M. să fie înmînate numai 
într-un asemenea cadru festiv 
la centrul de raion.

fața drapelului organi- 
l au fost înmînate după 
i carnetele roșii de U.T.M. 
secretar al comitetului 

felicitîndu-i 
le-a

fotografiat cu drapelul 
al organizației. Fotogra. 
vor rămîne fiecărui ute- 
o amintire sicumpă din 
cînd a primit carnetul 
U.T.M.
încheiere, în cinstea noi-

CONSTANTIN VEREȘ 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Vaslui

La strînsul
spicelor

Bi
ca

a fierului vechi

Mamaia — perlă a litoralului rominesc. Foto : V. CONSTANTINESCU

în apele 
de munte

Lacul hidrocentralei de la 
caz a fbst populat de curînd 
noi specii de pești. Printre ace
stea se numără păstrăvul indi
gen, din care s-au introdus peste 
400 000 de puieți, 
circa 4 500 000 icre 
de plăfică, aduse din 
toamnă, vor fi aduși 
circa un milion de 
păstrăvi.

Acțiunea de populare a apelor 
de munte cu diverse 
pești se desfășoară 
țară,
fost aduși 
Tăul Negru și 
Masivul Retezat, 
Ghereșul din 
Păstravăria de 
puieți 
larea 
Șului, 
rîurile

Anul acesta, ăpele de i 
se îmbogățesc cu mai mult 
5 milioane puieți

precum și 
embrionale 
Dunăre. In 
aici , încă 

puieți de

specii de 
în întreaga 
păstrăvi au 
latul alpin

Noi puieți de 
astfel în 

lacurile Buta din 
Roșia Mare și 

Masivul Parîng. 
la Vișeu asigură

de lostriță pentru 
apelor de pe Valea 
iar cea de la Barnar
Văii Bistriței.

popu- 
Mure- 
pentru

munte 
f de 

de păstrăvi.

(Agerpres)

INFORMAȚIE
Joi s-a întors în țară dele

gația Crucii Roșii a R. P. Ro- 
mîne condusă de tov. Anton 
Moisescu, președintele Crucii 
Roșii a R.P.R., care, la invi
tația Crucii Roșii bulgare, a 
făcut între 10 și 18 iulie o vi
zită în R. P. Bulgaria.

Delegația a vizitat între
prinderi industriale, unități 
socialiste agricole, stațiuni de 
odihnă și unități spitalicești, 
în vederea unui 
experiență în 
Cruce Roșie.

.schimb de 
activitatea de

In raioanele Galați 
Făurei s-a terminat 
col-tarea. în celelalte 

ioane se grăbește în aceste 
zile recoltatul pe ultimele su
prafețe. Pe întreg cuprinsul 
regiunii Galați continuă cu 
intensitate treierișul. Toată a- 
tenția este îndreptată spre 
terminarea grabnică a acestei 
lucrări.

în fiecare zt, mașinile trans
portă pe ogoarele gospodării
lor agricole de stat sau colec
tive numeroși elevi, pionieri și 
școlari care, răspunzînd che
mării comitetului regional 
U.T.M., participă cu însufle
țire la strîngerea spicelor.

în numai cîteva ore, peste 
700 de tineri din comuna 
Ivești, raionul Galați, străbă- 
tînd în lung și în lat tarlalele 
G.A.S. și G.A.C. au strîns 
spice din care s-au obținut a- 
proape 1100 kg grîu. De ase
menea, din spicele adunate de 
către pionierii și școlarii din 
comuna Independența, împre
ună cu elevii veniți în vacan
ță, s-au obținut 147 kg grîu.

Pe întinsul ogoarelor au ve
nit la 
elevi și pionieri 
regiunii, 
elevi și pionieri din orașul O- 
dobești au adunat de pe tarla
lele gospodăriei colective „Pod
goria“ circa 100 de snopi de 
spice din care s-au obținut 3 
saci cu grîu, iar cei din ora
șul Mărășești, care au lucrat 
la G.A.C. „30 Decembrie”, au 
strîns spice conținînd 250 kg. 
grîu.

Acțiunea de strîngere a spi
celor a fost organizată în 
toate comunele și satele re
giunii Galați și este continua
tă cu însuflețire.

strînsul spicelor și 
din orașele 

Astfel, peste 200 de

Scrisori de la tineri aflați la odihnă

ÎNTÎLNIRE CU MAREA
ă afls de cîteva zițe pe 11- 

"ifuri de miile de 
oameni ai muncii care și-au 

pentru o vreme strungul, 
sau catedra venind la Efo-

forai, alai
A'l oameni ai 
lăsat 
freza 
rie să-și petreacă, concediul. Păs
trez din acest concediu, primul 
din viața mea de proaspăt munci
tor, cele mai frumoase amintiri. 
Am terminat abia de un an școa
la profesională din Reșița și a- 
ceastă întîlnire cu marea este nu

numai reconfortantă dar și foarte 
plăcută.

Orașul cu numeroasele sale con
strucții noi, prietenoase și elegan
te, cu ospitalitatea sa, te face, să 
te simți bine. Cei veniți la odih
nă, cei care din primul mo
ment al sosirii la Eforie sînt în- 
fîmpinați cu tradiționala urare 
„Bine ați venit“ găsesc aici cele 
mai bune condiții. Eu, de exem
plu, locuiesc într-o vilă micuță, 
cochetă — vila nr. 54, înzestrată

Camerele 
mod per- 

asemenea, 
lo-

manifestă multilateral.

multe ori spectacole 
Avem posibilitatea să

Stațiune fără activitate culturală

Fruntași în acțiunea 
de coleGtare

Colectarea fierului veclii ae 
desfășoară cu intensitate 
în întreprinderile și mi- 

uele din Valea Jiului.
Numai în primele 6 luni din

acest an, oamenii muncii din 
Valea Jiului au colectat 4 426 
tone fier vechi care a fost pre
dat la I.C.M. Petroșani.

De asemenea, tot în această 
perioadă au mai fost colectate 
405 tone fontă și 70 tone metale 
neferoase.

Pînă acum, în fruntea întrece
rii se situează organizațiile 
U.T.M. de la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani care 
a predat cu 830 tone mai mult 
decît prevedea planul semestrial, 
Uzina electrică din Vulcan care 
a predat cu 41 tone mai mult 
decît prevedea angajamentul, 
Exploatarea minieră Lupeni, Ter
mocentrala Paroșeni, I.R.T.A.

Organizațiile U.T.M. continuă 
această acțiune, mobilizînd pe 
tineri la colectarea a cît mai 
mult fier vechi atît de necesar 
oțelăriilor.

BADUȚĂ constantin 
corespondent voluntar

cu confortul necesar. 
Sînt curate, îngrijite îh 
manent, lenjeria de 
iar în majoritatea camerelor
cuiesc doar două persoane.

Grija pentru oamenii veniți la 
odihnă se 
în fiecare seară se prezintă fil
me și de 
de teatru.
facem sport, să citim, într-un cu- 
vînf să ne petrecem cît mai plă
cut și recreativ concediul.

CORNEL MARINESCU
■modelator

Uzinele constructoare de 
mașini-Reșița

trînd în club nu ai să găsești de- 
. cit cîteva mese de șah, un du- 

lăpior cu cărți (150 de volume), 
citite și răscitite de oaspeți. Și 
nu puțini sînt oamenii care ar 
fi dorit, ca și mine de altfel, să 
participe la seri literare, simpo
zioane pe teme literare, concur
suri etc. NemăivOrbind de faptul 
că în timpul celor 2 săptămîni 
pe care le-am petrecut în aceas
tă stațiune, în afară de două 
filme pe care le văzusem de 
fapt în comuna mea, alte activi
tăți cultural-artistice nu au 
mai avut loc. Nici măcar o 
muzică nu am putut asculta aici 
din cauză că la cîteva zile după 
sosire stația de radioamplificare 
s-a defectat iar tovarășii nu au 
luat măsuri pentru repune
rea ei în funcțiune. Mă gîndesc, 
de pildă, că s-ar fi putut pro
grama spectacole pe care să le 
susțină echipe artistice din oraș. 
Doar în Brăila se găsesc 
numeroase asemenea formații 
artistice. Ba ar fi putut veni 
chiar și colective de artiști 
profesioniști. Mărturisesc sincer 
— și să nu le fie cu supărare to
varășilor Florea Constantin, di
rectorul stațiunii și Lucia Bi- 
ghiu, bibliotecară — că dacă ar 
avea prilejul să vină la noi în 
sat ar găsi, cu toate că sîntem 
ocupați cu munca cîmpului, 
activitate cultural-artistică 
mult mai bogată decît aceea pe 
care ne-au oferit-o dînșii nouă, 
cit am stat la odihnă și trata
ment.

n fiecare vară, stațiunea 
/ balneo-climaterică Lacul

■*- Sărat de pe malul Dunării
primește sute de oaspeți atrași 
de apele binefăcătoare existente 
aci. In același timp localitatea 
oferă și un frumos peisaj natu- 
răi.

Stațiunea are și un club și 
tocmai despre acesta vreau să 
vorbesc în cîteva rînduri. Orice 
om aflat la odihnă sau la trata
ment s-a obișnuit să găsească, a-. 
colo unde merge, o activitate din 
care să învețe ceva, un lucru 
nou, interesant.

In zilele pe care le-am petre
cut eu însă Ia stațiunea Lacul 
Sărat, la numai 5 km de ora
șul Brăila, așa ceva a lip
sit. Clubul (care nu este deschis 
decît între orele 17—19 și dumi
nica între orele 10—12) nu oferă 
nici măcar în aceste ore ceea ce 
aș fi așteptat de la el. Nu gre
șesc dacă »pun că de fapt „ac
tivitatea” lui este egală cu des
chiderea ușilor; pentru că

noua

Un constructor neobișnuit
de

bri-

la 
ve-

știam pe Titu, un bă
iat harnic și priceput 
dar ne cam 
că va reuși

Harnice și pricepute sînt tine
rele din brigada de produc
ție condusă de Petru Hector 
de la Fabrica de tricotaje 
din Timișoara. Ele își îndepli
nesc ritmic planul de produc
ție la toți indicii și pentru 
aceasta se bucură de stima 

întregului colectiv.
Foto : V. IONESCU

mereu 
bricea- 

căre 
alcătuiască 
vioara.

in-

In orașul Alexandria a în
ceput, nu de mult, construi
rea unei noi școli. Ea va avea 
16 săli de clasă în care vor 
putea învăța zilnic 640 de e- 
levi.

Colectivul de muncitori con-

structori de la T.R.C.L.B.-A- 
lexandria, s-a angajat să ter
mine această lucrare cu 6 zile 
mai devreme țață de terme
nul fixat.

SOARE CONSTANTIN 
colectivist

(După scrisorile trimise de: 
BARAC IONEL — colecti
vist ; ROȘU SA VA — elev; 
PASCALI LEFTERIE — 

funcționar)

r-^e Titu Popanton, 
/ un tînăr din co

muna llva Mică, 
raionul Năsăud, îl pa
sionează mult muzica 
și în special, vioara. 
Adeseori pleca în pă
durea din apropiere, 
ciocănea fiecare co
pac asculflndu-i atent 
rezonanta. Au urmat 
apoi alte zile cînd îl 
puteai găsi 
cioplind cu 
gul piesele 
aveau să 
mai tîrziu

îndoiam 
să con

struiască numai cu 
ceagul o vioară.

Intr-o zi, eram 
cercul de citit. A 
nit' și Titu Popanton. 
In pauză a scos de 
sub haină vioara con
struită de el. Am ră
mas uimiți. Aproape 
nu se deosebea de 
cele produse in fa
brică. L-am rugat să 
ne cînte. Nu a ajlep-

tal să fie invitat 
mai multe ori și de pe 
strunele viorii a în
ceput să se reverse o 
melodic de pe me
leagurile natale. De 
atunci, adeseori seara, 
Titu vine la căminul 
cultural și cîntă celor 
adunați aici cele mai 
cunoscute melodii 
populare la vioara pe 
care singur și-a con
struit-o.

IOANA URZA
învățătoare

VICTORIA CRISTEA 
colectivistă 

comuna Marașu, 
raionul Hîrșova, 

regiunea Dobrogea

DELEGATI LA FESTIVAL In biblioteca pentru copii din parcul Herăstrău
Foto : AGERPRES
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(Urmare din pag. I)

elierul mecanic al G.A.S. din 
duci și, de mai mulți ani, secre
tar al organizației de bază U.T.M. 
din gospodărie. Toți tinerii îl 
apreciază pentru hărnicia sa, pen
tru cunoștinfele sale, pentru dra
gostea cu care muncește în orga
nizație.

Fiu de colectivist, Vasile Tofh 
este trup și suflet legat de 
munca în agricultură.

Ca strungar, Tofh execută în
totdeauna la timp comenzile ; el 
lucrează cu spirit de răspundere, 
executînd piese de mare preci
zie. Și apoi nu există muncă în 
gospodărie la care să nu Se pri
ceapă. Deși este strungar, nimeni 
nu se pricepe în gospodărie mai 
bine ca el la reglările injeefoa- 
relor. Piesele lucrate de el, mași
nile reparate de el, r®z's*^ 
totdeauna la „proba focului“, în 
cadrul campaniilor agricole, lată 
de ce tractoriștii, combinerii și 
ceilalți muncitori au doar cu
vinte de laudă despre Tofh Va
sile

Utemișfii îl cunosc ca pe un 
tînăr modest, prietenos, săritor la 
nevoie, plin de inițiativă. De 
aceea l-au reales de mai multe 
ori în funcția de secretar al orga
nizației U.T.M

Tinerii care aii luat cuvîntul la 
adunare au subliniat că este o 
cinste pentru ei că tovarășul lor 
de muncă, utemistul Vasile Tofh, 
va pleca la marea întîlnire a ti
neretului de la Helsinki. Inginerul 
Hera Bucur, care a participat la

Festivalul de la București a spus 
printre altele :

— Tofh merită încrederea ce i 
s-a acordat. Fruntaș în producție, 
om harnic și priceput, el ne va 
reprezenta cu cinste la Festi
val. îl rugăm să transmită tineri
lor din alte țări cu care se va 
întîlni la Festival, urările și senti
mentele noastre prietenești, do
rința noastră de a trăi în pace și 
prietenie cu toate popoarele.

ST. NECANIȚCHI

★

f~»rintre delegații la Fesu
ri valul Mondial al Tine

retului și Studenților de 
la Helsinki se va afla și stu
denta Persida Torsan. Ea va 
reprezenta acolo pe studenții 
Institutului de mine din Pe- 
troșeni.

Cine este Persida Torsan ? 
lată o întrebare la care ar pu
tea răspunde orice student de 
la Institutul de mine. Deși e 
doar in anul I al Facultății 
de electrotehnică minieră, ea 
a devenit bine cunoscută în 
întregul institut. Are O fire 
timidă. Această timiditate îi 
dispare însă atunci cînd se 
află la răspuns în fața profe
sorului. cînd simte că un co
leg are nevoie de ajutonll ei 
la învățătură, sau cînd are de 
îndeplinit o sarcină de orga
nizație.

A ajutat pe mulți colegi la 
învățătură. îndeosebi pentru 
această sesiune de examene. 

iar notele obținute de ea sînt 
cele mai bune: 10 la geo
metria descriptivă, 10 la ana
liza matematică, 10 la practica 
în producție, 10 la celelalte 
materii.

Studenta Persida Torsan este 
bine cunoscută printre colegii 
și profesorii ei și este stimată 
de ăceștia și pentru faptul că 
nu numai la învățătură, dar 
și la acțiunile de muncă pa
triotică se situează întotdeau
na în rîndul celor mai buni.

Zilele trecute, delegata stu
denților mineri s-a întîlnit cu 
colegii și profesorii ei, cu 
sutele de tineri mineri din Va
lea Jiului.

Să vorbiți tinerilor din 
lumea întreagă despre viața 
și munca noastră, despre con
dițiile minunate pe care ni 
le-au creat partidul și guver
nul nostru, pentru învățătură 
și trai — au îndemnat-o stu
denții și tinerii mineri din 
Valea Jiului. Să faci cunoscu
tă tuturor dorința noastră de 
pace și prietenie cu toate po
poarele.

R. LAL

★

rr oate privirile sînt îndrep- 
/ tate spre fata mărunțică, 

vioaie, cu părul cîrlionțat, 
legat în panglica albă de ele
vă. Se numește Mihaela Constan
tinescu și este elevă în clasa a 
XI-a a Școlii medii nr. 11 „Di- 
mitrie. Cantemir“ din Capitală. 

Pentru Mihaela, astăzi a fost o 
zi pe care în carnetul de însem
nări personale o va sublinia cu 
roșu. Tinerii din raionul „1 
Mai” au ales-o pentru a-i re
prezenta ca delegată la Festiva
lul Tineretului și Studenților de 
la Helsinki.

Mihaela a văzut lumina zilei 
în anul cînd pentru poporul 
nostru a început o eră nouă. 
Despre viața din trecut a tine
retului, a oamenilor muncii știe 
doar din povestirile tatălui ei, 
Vasile Constantinescu, muncitor 
la Uzinele „Grivița Roșie“. Ea 
a trăit altfel.

In privirile ei s-a adunat tot 
soarele unei copilării fericite, cu 
năzuințele cele mai îndrăznețe, 
cu convingerea că pentru împli
nirea țelurilor vieții, în patria 
noastră trebuie doar să vrei și 
să muncești. Iată de ce toate 
forțele și le-a îndreptat spre 
muncă. An de an, Mihaela s-a 
numărat ‘printre elevii cei mai 
buni. Prețuindu-i calitățile, ute- 
miștii au ales-o în comitetul 
U.T.M. pe școală, iar Mihaela 
nu le-a înșelat așteptările. In 
programele echipelor artistice, 
care au cîștigat locuri fruntașe 
în concursurile școlare, în victo
riile echipelor Sportive pe tere
nurile amenajate chiar de elevi, 
în acțiunile de muncă patrioti
că și, desigur, în succesele la 
învățătură ale elevilor de la „Di- 
mitrie Cantemir“ există o păr
ticică și din entuziasmul Mihae- 
lei Constantinescu.

La sfîrșitul acestui an școlar, 
Comitetul orășenesc U.T.M, Bucu

rești a acordat elevei M. Con
stantinescu „Diploma de Onoa
re“ pentru succese deosebite în 
munca de organizație și învăță
tură.

Alegînd-o delegată la Festival, 
tinerii au întrebat-o pe Miha
ela :

— Ce vei spune ?
— Voi spUne că noi terți vrem 

să devenim ingineri fi medici, 
constructori și profesori, poeți

★

Matin Dumitra, 
cînd a venit 
la Lupeni în 

1958, era necalifi
cat. A lucrat mai 
întîi ca vagonetar. 
A intrat însă la 
școala <le calificare, 
a absolvit-o ți, in
tr-o huilă zi, a de
venit ajutor de mi
ner. Nu s-a oprit 
însă cu Studiile aici. 
Inima îl îndemna să 
învețe mai departe. 
A intrat din nou în 
școală. De data a- 
ceasta se pregătea 
pentru calificarea de 
miner. Nu i-a fost 
de loc ușor. Titlul 
de miner presupune 
o temeinică pregă
tire teoretică și prac
tică, o adîncă cu
noaștere a oameni
lor cu care lucrezi, 
o voință puternică. 

Avea de la cine 

învăța și urmărea cu 
ochi Setoși de cunoș
tințe fieCart miș
care a minerilor în 
vîrstă, cu experien
ță, din jurul său. 
Băttînul comunist Fe- 
her Vasile era unul 
din oamenii a căror 
pildă se Străduia s-o 
urmeze.

Treptat, greutăți
le au fost învinse. 
Marin Dumitru, aju
torul de miner de 
ieri, vagonetarul de 
alaltăieri, a devenit 
miner, șef de schimb 
in aceeași brigadă a 
Ini Diana Chițu, în 
care își începuse u- 
cenicia. Cum să nu 
se bucure asemenea 
oameni de stima și 
respectul tovarășilor 
lor de muncă ?

Marin Dumitru se 
bucură din plin de 
dragostea și apreci-

și muncitori cu înaltă califica
re, că vrem să construim o via
ță și mai fericită. Că dorim o 
viață fericită tinerilor de pe 
toate continentele, de toate nea
murile. Dar pentru ca visele 
noastre să se împlinească și să 
trăim fericiți ne trebuie pacea 
pe care vom ști să o apărăm.

V. TONCEANU
★

erea acelora ală
turi de care luptă zi 
de zi pentru a scoa
te la lumină „dia
mantul negru". O re
centă dovadă în plus 
a acestei prețuiri 
este și aceea că ti
nerii mineri de la 
Lupeni 1-ău ales pe 
Marin Dumitru să-i 
reprezinte ca dele
gat Ia cel de-al VIII- 
lea Festival mondial 
al tineretului și stu
denților pentru pace 
și prietenie de la 
Helsinki.

„Să le vorbești ti
nerilor din celelalte 
țări despre munca 
și viața noastră nouă, 
despre drumul tău 
care este drumul fie
cărui tînăr harnic“ 
I-a îndemnat fiecare 
dintre tovarășii de 
muncă.

LAL ROMULUS

Cinema

MONGOLII — cinemascop : 
Patria ; M-AM SĂTURAT DE 
CĂSNICIE: rulează la cine
matograful Gh. Doja, stadio
nul Giulești ; FANTOMELE 
DIN SPESSART : rulează la 
cinematografele Republica, 
București, Stadionul Republi
cii, stadionul Dinamo, G. Coș- 
buc, Arenele Libertății ; PLĂ
CERILE ORAȘULUI: Grădi
na Progresul, Magheru, I. C. 
Frimu (sală și grădină), V. A- 
lecsandri, 23 August (sală și 
grădină). Volga; AL NOUĂ
LEA CERC : rulează la cine
matografele Elena Pavel, Dru
mul serii, B. Delavrancea; 
CÎND VINE DRAGOSTEA : 
1 Mai; CAVALERII TEUTONI 
— cinemascop, ambele serii: 
Luceafărul ; SCRISOARE DE 
LA O NECUNOSCUTĂ: Tine
retului, Moșilor, (sală și gră
dină) ; FRUMOASA AVEN
TURĂ : Victoria ; DOUĂ RE
PRIZE ÎN IAD : rulează la 
cinematografele Central, Alex. 
Popov, Libertății; PROGRAM 
PENTRU COPII — dimineața: 
13 Septembrie; EXPRESUL 
DE SEARĂ — după amiază ; 
13 Septembrie; PICTORUL ȘI

t o g r a f e
EPOCA — SEMICENTENA
RUL I. L. CARAGIALE — 
DOMNUL LENTILĂ ÎN DE
ȘERT : Timpuri Noi; RAZE 
PE GHEAȚĂ: Maxim Gorki, 
grădina 13 Septembrie ; FE
TELE — cinemascop rulează 
la cinematografele înfrățirea 
între popoare, Alex. Sahia, 
Floreasca ; AGRAFA ALBĂ : 
Cultural ; URME TĂCUTE : 
8 Martie (sală și grădină) ; 
POMPIERUL ATOMIC : Gri
vița ; UN OM TRECE PRIN 
ZID rulează la cinematogra
ful C. David ; CÎND COME
DIA ERA REGE : Arta (sală 
și grădină), V. Roaită (sală și 
grădină), Donca Simo (sală și 
grădină); TOM DEGEȚELUL : 
Unirea (sală și grădină); NU
MAI O GLUMĂ: rulează la 
cinematografele Flacăra, Mio
rița, grădina Alex. Sahia; ȘO- 
FERII IADULUI : Munca; EL 
HAKIM: Popular; MEXICUL 
CÎNTĂ : 16 Februarie ; BĂ- 
TRÎNUL ȘI MAREA: rulează 
la cinematografele M. Emi- 
nescu, Luceafărul (grădină); 
DUELUL NU A AVUT LOC ; 
rulează la cinematograful G. 
Bacovia ; CIELITO LINDO : 
rulează la sala și grădina ci
nematografului Ilie Pintilie ; 
ALBĂ CA ZĂPADĂ : 8 Mai; 
ÎNVIEREA — ambele serii: 
rulează la cinematografele 30 
Decembrie, Aurel Vlaicu; 
TAINA EI : rulează la cine
matografele Lumina, Oiga 
Bancic (sală și grădină).



„In centrul atenției
posturilor utemiste de control - 

problemele producției“
»

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador 

ai Republicii Turcia în R. P. Romînă

uite neplăceri au 
întîmpinat munci
torii secției turnă
torie, de pe urma 
defectării maca
ralei. Oala, în
cărcată cu fontă

lichidă pentru a fi turnată în 
forme, aștepta ore în șir elec
tricianul de serviciu, iar tem
peratura metalului scădea și 
multe piese erau, în ultimă 
instanță, rebutate.

în urma raidului pe tema 
întreținerii utilajului, la care, 
în afară de membrii colecti-
vului postului utemist de con
trol au participat maiștrii 
Ion Bucurică, Vițelaru Ferdi- 
nand, muncitorii Petre Drago- 
mir, Vasile Pătran și Ion Pîr- 
toacă, printre altele, s-a pro
pus conducerii secției ca un 

^electrician să supravegheze 
funcționarea macaralei pe tot 
timpul turnării. Rezultatul ? 
Ni-1 dă un mic articol semnat
de tovarășul inginer Alexan
dru Bădiceanu, șeful secției, 
afișat la gazeta „Vorbește pos
tul utemist de control“. „In 
urma propunerii postului ute- 
mist de control, electricianul 
Ghecrghe Olteana a fost re
partizat în secția noastră. De 
la venirea sa în secție, maca
raua este întreținută in bune 
condiții. S-au eliminat de
fectele în timpul turnării. 
Calitatea pieselor turnate s-a 
îmbunătățit".

Sînt și alte colective ale 
posturilor utemiste de control 
de la Uzina mecanică din 
Cîmpina care își aduc contri
buția la bunul mers al pro
ducției. Iată-1 de exemplu, pe 
cel de la secția confecții piese 
de cauciuc. Colectivul (respon
sabil — utemistul Constantin 
Dulgherul s-a ocupat într-unul 
din raidurile sale de proble
ma calității produselor, des
coperind, pas cu pas, și cau
zele unor deficiențe în acea
stă privință. Ele constau, în 
primul rînd, în slaba califi
care a unora dintre tineri, dar 
și în calitatea necorespunză
toare a materialelor primite 
din partea unor întreprinderi 
furnizoare. S-au făcut propu
neri conducerii secției, orga
nizației U.T.M. Măsurile luate 
în urma raidului au fost de o 
deosebită importanță. Cursu
rile de ridicare a calificării 
au început să se desfășoare la 
un nivel corespunzător. La 
propunerea postului utemist 
de control, lecțiile privind teh
nologia cauciucului se țin la 
locul de muncă, se fac exem
plificări practice.

Tot ca urmare a acestui
raid, maiștri repartizează a- 
cum tinerilor lucrări, în ra
port cu gradul lor de califi
care.

Pentru animalele proprielafe obțtească — o bază furajeră corespunzătoare. lnsuflefită activitate 
la G.A.C. din comuna Radovanu, raionul Oltenifa.

Foto: AGERPRES

Dar nu întotdeauna își des
fășurau așa activitatea multe 
dintre colectivele posturilor 
utemiste de control de la Uzi
na mecanică Cîmpina. Colecti
vele lor își înțelegeau menirea 
în mod simplist, se transfor
maseră în ultimă instanță în- 
tr-o gazetă de perete, la care, 
din timp în timp se scriau ar-

Pe urmele 
materialelor publicate 
ticole sau se afișau una sau 
două caricaturi. în activitatea 
lor nu foloseau raidul, care, 
pe baza experienței multor 
posturi utemiste de control, 
s-a dovedit a fi deosebit de 
eficace în mobilizarea tineri
lor la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, la îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor.

Tocmai această tendință a 
fost combătută în ziarul „Scîn- 
teia tineretului“ nr. 4022 prin 
articolul: „In centrul atenției 
posturilor utemiste de control 
— problemele producției”.

Găsind justă critica făcută, 
comitetul U.T.M. de la Uzina 
mecanică Cîmpina, sub îndru
marea comitetului de partid, 
a luat o seamă de măsuri me
nite să ducă la înlăturarea 
lipsurilor semnalate. Astfel 
s-a făcut instruirea tuturor co
lectivelor posturilor, arătîn- 
du-se, cu acest prilej, ce este 
P.U.C., cine trebuie să facă 
parte din el, care sînt scopu
rile pentru care a fost creat, 
prin ce mijloace acționează. 
De asemenea, s-a organizat 
un schimb de experiență la 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
Cîmpina, la care au luat parte 
posturile utemiste de control 
din tot orașul. A fost format 
și un colectiv care a ajutat 
concret fiecare post utemist 
de control în stabilirea unor 
planuri de muncă corespunză
toare cu sarcinile specifice fie
cărei secții.

Posturile utemiste de con
trol nou create, precum și 
cele reorganizate, au învățat 
cum să-și planifice munca ast
fel încît să cunoască din vre
me problemele de care urmea
ză să se ocupe în perioada 
următoare. în acest scop au 
fost înființate caiete în care 
sînt notate sugestiile venite 
din partea muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor tineri 
și vîrstnici. Pe baza acestora 
se stabilesc temele viitoarelor 
raiduri.

în urma măsurilor luate, 
posturile utemiste de control 
de la Uzina mecanică Cîmpi
na își aduc contribuția la bu
nul mers al producției.

Este necesar însă ca spriji
nul Comitetului orășenesc 
U.T.M. Cîmpina acordat comi
tetului U.T.M. de la Uzina 
mecanică să fie continuat de
oarece mai sînt totuși unele 
posturi utemiste de control a 
căror activitate nu are maxi
mum de eficacitate.

Se simte nevoia, de pildă, 
ca posturile utemiste de con
trol de la secțiile mecanică 1 
(nou creat), reparații, mașini- 
unelte și mecanică 2, să fie 
îndrumate mai sistematic.

Toate posturile utemiste de 
control din uzină vor putea 
astfel să-și aducă o contribuție 
prețioasă la generalizarea ex
perienței înaintate, la comba
terea deficiențelor ce se mai 
manifestă în activitatea unor 
tineri.

N. COTIGĂ

SPÂRTACHIÀDA DE VARÀ A TINERETULUI 

într-o după-amiază Ia baza sportivă „Voința“
aza sportivă „Voința“ din Capitală, situată într-un 
cadru pitoresc la capătul tramvaiului 5, cunoaște 

I în aceste zile o activitate intensă. Pe cele 6 tere- 
1 nuri de volei, frumos amenajate, pe terenul de 
j hanbal în 7, pe pistele cu zgură roșie, ca și pe ga- 

: zonul verde al terenului central, au loc, în fiecare 
după-amiază, pasionante concursuri în cadrul eta

pei a doua a popularei competiții de masă — Spartachiada de 
vară a tineretului. La aceste întreceri sînt prezenți sute de ti
neri și tinere, muncitori și tehnicieni de la cooperativele meș
teșugărești din București, pentru care sportul a devenit, în ul
timul timp, un prieten drag. De acest lucru ne-am putut con
vinge cu prilejul unei vizite făcute aici.

Două victorii 
în aceeași zi...

Cind am ajuns la stadion, 
se desfășurau, in același timp, 
cîteva jocuri de volei, care e- 
rau urmărite cu interes de 
spectatori. Ne-am oprit mai 
intîi la terenul de volei, unde 
se întreceau echipele între
prinderilor Electrobobinaj și 
Radio-Progresul. Jocul era viu 
disputat și după două seturi 
rezultatul era egal: 1—1. Setul 
decisiv a fost cîștigat de echi
pa Radio-Progresul, care s-a 
dovedit mai bine pregătită. 
Menționăm, jocul frumos pre
stat de tinerii: Șerban Pe
trescu, mecanic, Ovidiu Popa, 
tehnician (de la Radio-Pro
gresul) și Marian Balogh, me
canic bobinator (Electrobobi-

Tinerele Elvira Moși și Agneta Halm, rihfuiioare la Fabrica de încălțăminte fină din Timișoara, 
sînt fruntașe în muncă. Perfecfionîndu-și continuu cunoștințele profesionale, ele reușesc să realizeze 

numai lucru de bună calitate

naj). Foarte bucuros, Șerban 
Petrescu ne-a spus că mai îna
inte echipa sa a mai susținut 
un joc cu echipa cooperativei 
„Higiena“, de care a dispus 
cu 2—0.

In continuare, am urmărit 
pe un alt teren de volei jocul 
dintre echipele feminine ale 
asociațiilor sportive „Avinlul- 
Îmbrăcămintea“ și „Higiena“. 
Prima formație era alcătuită 
din tinere croitorese, ca Vero- 
nica Vasilescu, Aurica Pasăre, 
care practică jocul de volei de 
Scurtă vreme. De altfel, acest 
lucru s-a putut remarca și în 
timpul meciului, cind au ară
tat că nu posedă încă toate e- 
lementele tehnice și tactice ale 
jocului de volei. Și, deși au 
fost întrecute de jucătoarele 
de la „Higiena“, componentele 
echipei „Avintul-îmbrăcămin- 
tea“ nu s-au descurajat. Tină- 
ra Veronica Vasilescu ne-a 
spus după terminarea jocului: 
„Va trebui să ne pregătim mai 
bine, cerînd sprijinul instruc
torului sportiv de la clubul 
„Voința".

Peste 10 000 
de participant 
la prima etapă

In discuția noastră a inter
venit apoi tov. Radu Constan- 
tinescu, care răspunde de ac

PE SCURT
• Cele mai cunoscute atlete din 

tara noastră vor forma echipa 
R. P. Romîne care va participa du
minică Ia Diosgyor, alături de re
prezentativele Italiei și R. P. Un
gare, la cea de-a treia ediție a 
„triunghiularului" de atletism. In 
fruntea echipei romîne va fi 
recordmana mondială lolanda Ba
laș.

9 Velodromul Dinamo din Capi
tală găzduiește începînd de as
tăzi un mare concurs internațio
nal de ciclism pe pistă. La între
ceri participă alergători din 6 
țări : R. D. Germană, R. P. Bul
garia, Italia, R. P. Ungară, R. S. 
Cehoslovacă si R. P. Romînă. Din 
lista participanților se desprind 

tivitatea sportivă de masă din 
partea clubului sportiv „Voin
ța“. El a menționat că pentru 
fiecare disciplină sportivă pre
văzută în cadrul Spartachia- 
dei de vară a tineretului, clu
bul a pus la dispoziție instruc
tori sportivi care se ocupă de 
pregătirea echipelor și a tine
rilor concurenți. De asemenea, 
concurenților le sînt asigura
te materiale și echipament 
sportiv, ca și bazele sportive, 
amenajate în cele mai bune 
condiții.

— In general, — ne-a spus 
în continuare interlocutorul 
nostru, — trebuie să subliniez 
că actuala ediție a Spartachia- 
dei de vară a tineretului s-a 
bucurat de un deosebit inte
res în rîndurile lucrătorilor 
din cooperative, oferindu-le 
clipe plăcute de recreiere și 
fortificare a sănătății. Și în a- 
ceastă privință pot arăta că 
la prima etapă au participat, 
în cele 38 de asociații spor
tive, peste 10 000 de concu
renți, dintre care 2 000 de ti
neri și tinere s-au întrecut la 
jocurile de volei. In special, 
menționez succesul de care 
s-au bucurat concursurile de 
volei, atletism, popice, fotbal, 
handbal, la asociațiile sportive 
„Sîrguința“, „Muncă și Artă“, 
„Marochinerul“ etc.

Acum avem programate 
jocurile finale între asociații
le sportive. Acestea se desfă
șoară după un program bine 
stabilit de 3 ori pe săptămâ
nă. Urmează deci ca la sfîrși-
tul lunii iulie să cunoaștem 
echipele campioane, care ne 
vor reprezenta apoi la faza 
superioară, la etapa finală a 
Spartachiadei de vară a tine
retului.

S. SPIREA

numele cicliștilor Nikolov, Kirev, 
(R.P.B.), Signorini, Barsotti (Ita
lia), Stops (R.D.G.). Bicskei (R.P.U.), 
Dan Popovici (R.P.R.) etc. Con
cursul va începe la ora 16,30 și 
va cuprinde in programul său ur
mătoarele probe : viteză, urmărire 
individuală, cursa italiană și 1 000 
m cu start de pe loc.

• Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, echipa braziliană de 
fotbal Metropol a jucat la Satu 
Mare cu formația locală A.S.M.D. 
Au cîștigat fotbaliștii brazilieni cu 
1—0 (0—0). Pină la terminarea tur
neului echipa Metropol va mal 
susține încă două meciuri: la 
Baia Mare și Sibiu.

COMUNICAT
cu privire la lucrările 

celei de-a Vll-a 
Sesiuni a Comisiei 

de colaborare 
tehnico-științificâ 
romîno - chineza

între 10 și 17 iulie 1962 au 
avut loc la București lucră
rile sesiunii a VII-a a Comisiei 
mixte de colaborare tehnico- 
științifică între Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Chineză.

în cadrul acestei sesiuni s-a 
analizat realizarea hotărîrilor 
în perioada de la sesiunea a 
Vl-a a Comisiei și s-au exami
nat problemele privind lărgi
rea pe mai departe a colabo
rării tehnico-științifice dintre 
cele două țări.

Cele două părți ale comi
siei au constatat cu satisfac
ție că relațiile de colaborare 
tehnico-științifică se dezvoltă 
cu succes.

Totodată comisia a adop
tat hotărîri cu privire la aju
torul tehnico-științific reciproc 
în diferite domenii ale econo
miilor naționale ale celor 
două țări.

în conformitate cu Protoco
lul semnat, Republica Popu
lară Romînă va transmite Re
publicii Populare Chineze do
cumentații tehnico-științifice 
și va primi specialiști .chinezi 
pentru documentare 'asupra 
experienței în producție în 
industria chimiei, petrolului 
și altele.

Republica Populară Chineză 
va transmite Republicii Popu
lare Romîne documentații 
tehnico-științifice și va primi 
specialiști romîni pentru docu
mentare asupra experienței în 
producție în industria ușoară, 
textilă și altele.

Sesiunea a decurs într-o 
atmosferă de prietenie cor
dială și înțelegere reciprocă.

în perioada lucrărilor sesiu
nii, membrii părții chineze a 
comisiei au vizitat întreprin
deri ale industriei chimice, 
instituții de cercetări științi
fice din R.P.R.

Protocolul a fost semnat 
din partea romînă de A. Con- 
stantinescu, membru al Comi
tetului pentru Tehnica Nouă 
din R. P. Romînă, iar din 
partea chineză de Li Su, ad
junct al ministrului Industriei 
Chimice din R. P. Chineză.

La sesiune au fost de față 
membrii ambelor părți ale 
comisiei, ambasadorul R. P. 
Chineze în R. P. Romînă, Șiu 
Gien-guo, precum și A. Dia- 
conescu, adjunct al ministru
lui Industriei Petrolului și 
Chimiei din R. P. Romînă.

Tovarășul Ștefan Voitec, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, a pri
mit joi la amiază pe noul am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Turcia 
în Republica Populară Romî
nă, dl. Semsettin Arif Mardin, 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Manifestîndu-și satisfacția 
de a fi numit reprezentant al 
Republicii Turcia în R. P. Ro
mînă, ambasadorul Semsettin 
Arif Mardin a spus: „Aș dori 
să asigur pe excelența voastră 
că toate eforturile mele vor fi 
călăuzite numai de dorința 
sinceră de a afirma în fiecare 
zi mai mult relațiile de prie
tenie care nu au încetat să 
existe între țările noastre și 
care au sporit, îndeosebi re
lațiile economice și culturale 
pe care le-am stabilit între 
țările noastre“.

în încheiere, ambasadorul 
Turciei a transmis urările 
cele mai cordiale de fericire 
și de prosperitate pentru po
porul romîn.

în răspunsul său, tovarășul 
Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, după ce 
a mulțumit pentru cuvintele 
călduroase adresate poporului 
romîn și a urat bun venit am
basadorului Turciei, a spus 
printre altele : „împărtășesc 
părerea dv. că în ultimul timp 
schimburile economice și cul
turale dintre cele două țări 
ale noastre s-au dezvoltat, ca 
și contactele între diferitele 
personalități, fapt care dove
dește posibilitatea lărgirii con
tinue a relațiilor de colabo
rare reciproc avantajoasă din

Ședința grupei de lucru a experților Comisiei
Permanente C. A. E. R. pentru industria 

carboniferă
între 11 și 16 iulie 1962 a 

avut loc în București ședința 
grupei de lucru a experților 
Comisiei Permanente C.A.E.R. 
pentru industria carboniferă.

La ședință au fost discutate 
recomandările cu caracter 
normativ privind clasificarea 
minelor după conținutul de 
metan, precum și unele de

Cocteil
Camera de Comerț a R. P. 

Romîne a oferit joi după-a- 
miază, la restaurantul „Pescă
ruș". un cocteil cu prilejul 
deschiderii la București a ex
poziției industriale austriece.

Au luat parte Dumitru Si- 
mulescu, ministrul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, 
Mihai Suder, ministrul Econo
miei Forestiere, Grigore Gea
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Mihail Petri, adjunct

„Săptămîna muzicii polone“
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a poporului polonez, 
ziua de 22 iulie între 20 și 
27 iulie va avea loc la postu
rile noastre de radio „Săptă
mâna muzicii polone" In acea
stă perioadă, zilnic vor fi 
transmise programe muzicale 
din domeniul muzicii simfo
nice de cameră, de estradă și 
populară.

Ascultătorii noștri vor pu

MINISTERUL COMERȚULUI INTERIOR 
și Direcțiile Generale din M.C.I. anunță ocuparea următoa

relor posturi prin

CONCURS
Inginer! principali, ingineri în specialitățile :

— standarde—omologare—calitate, 
materiale construcții mobile 
investiții, construcții 
auto

Arhitecți principali, arhitecți—investiții construcții 
Șefi de serviciu — în specialitatea :

planificare
standarde—omologare— calitate

Economiști specialiști, economiști principali, economiști în 
specialitatea

organizarea comerțului 
plan economic și financiar 
organizarea muncii 
cosmetice 
tricotaje 
textile 
aprovizionare 
alimentație publică 
contabilitate bugetară, Plan muncă și salarii 

Tehnicieni în specialitatea :
construcții 
bumbace 

Contabili șefi, contabili principali, contabili revizori, con
tabili,

Secretar dactilograf, dactilografe.
Concursul va avea loc în ziua de 17 august 1962 orele 10, 

la sediul Ministerului Comerțului Interior, Str. Doamnei 
nr. 12.

Candidații care doresc să participe Ia concurs trebuie să 
îndeplinească condițiile de studiu și stagiu.

Pentru posturile de ingineri și arhitecți concursul constă 
in examinarea și compararea actelor, lucrărilor personale 
și activității profesionale.

De asemenea pot fi numite fără examinare cadre din co
merț care au obținut rezultate bune în munci de răspun
dere, care au îndeplinit consecutiv indicii de pian. înscrie
rile se primesc pină Ia data de 1 august a.c.

Informații suplimentare se pot lua la Direcția Personal, 
telefon 15.00.20 interior 505.

tre Romînia și Turcia. Anima
tă de ideile nobile ale colabo
rării internaționale și păcii 
generale, R. P. Romînă se 
pronunță pentru dezvoltarea 
legăturilor economice, cultu
rale și științifice cu Republica 
Turcia, ceea ce corespunde 
intereselor popoarelor romîn 
și turc, relațiilor de bună ve
cinătate și păcii în această 
parte a lumii".

Tovarășul Ștefan Voitec a 
exprimat în încheiere cele 
mai bune urări de prosperi
tate și fericire poporului turc, 
față de care poporul romîn 
nutrește sincere sentimente de 
prietenie și a asigurat pe am
basadorul Republicii Turcia 
că în îndeplinirea misiunii 
sale se va bucura de spriji
nul deplin al Cohsiliului de 
Stat și al guvernului R. P. Ro
mîne.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare între 
vicepreședintele Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, și amba
sadorul Turciei, Semsettin A- 
rif Mardin, a avut loc o con
vorbire.

La prezentarea scrisorilor 
de acreditare, cît și la convor
bire, au asistat tovarășii Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Aurel 
Mălnășan, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Ambasadorul Turciei a fost 
însoțit de Ziibeyir Aker, con
silier, căpitan de vas, Haluk 
Samyeli, atașat naval, maior 
Cahit Dogan, atașat militar, 
maior Burhanettin Kurtalgil, 
atașat militar adjunct.

(Agerpres)

talii ale mașinilor miniere de 
perforat și de exploatare.

Au fost, de asemenea, exa
minate probleme legate de 
planul lucrărilor viitoare de 
standardizare pe perioada 
pînă în anul 1967.

Consfătuirea s-a desfășurat 
în deplină înțelegere recipro
că și atmosferă tovărășească.

al ministrului Comerțului Ex
terior, Gheorghe Pele, secretar 
general în Ministerul Afaceri
lor Externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și ai 
întreprinderilor de stat pentru 
comerțul exterior, ziariști.

Au participat dr. Paul 
Wetzler, ministrul Austriei la 
București, membri ai legației, 
precum și reprezentanți ai fir
melor participante la expozi
ție.

(Agerpres)

tea urmări cu acest prilej tn 
interpretarea unora dintre cei 
mai cunoscuți artiști polonezi, 
o serie de înregistrări primite 
din partea Radiodifuziunii po
loneze. în programul muzicii 
simfonice și de cameră sînt 
cuprinse lucrări ale compozi
torilor polonezi clasici și con
temporani.

(Agerpres)

7 Ce părere aveți despre rubrica de sport ?

'ftCLMETAlO-CHIMICE-PLOIEȘTII
prin. afaKzûï- ZaJZ èie

ARTICOLE m PARFUMERIE »'COSMETICE 
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DRAGI CITITORI,
In dorința de a îmbunătăți conținutul și forma de prezentare a ziarului ■nos

tru, de a reflecta mai bine preocupările tineretului, activitatea sa in muncă, in 
învățătură, modul în care-și petrece timpul liber, vă rugăm să ne răspundeți la 
întrebările de mai jos :
4 Ce vă interesează mai mult din ziarul nostru î Ce nu vă place și
• de ce î

2 Care materiale v-au ajutat în mod deosebit în activitatea practică 
de fiecare zi în uzine, pe șantiere, în universități, în școli î Ce 

teme noi credeți că ar trebui să mai abordăm î

3 Cum vă ajută ziarul în desfășurarea unei vieți de organizație edu
cative și atrăgătoare ?

4 Citiți rubricile „Oameni ai zilelor noastre" și „Poșta eroilor noș
tri” î Cunoașteți oameni care prin viața și munca lor constituie 

un model pentru tineri î Vă rugăm să ne scrieți despre ei.

5 Ce părere aveți despre modul în care sînt abordate în ziar proble
mele de educație, de morală î Ce teme noi considerați că trebuie 

să fie dezbătute la rubrica „Să discutăm despre tinerețe, educație, 
răspunderi î‘* Cunoașteți cazuri și fapte care, dezbătute la această 
rubrică, ar putea să ajute la educarea tineretului î Scrieți-ne des
pre ele.

6 Vă ajută suficient ziarul în ridicarea nivelului de cultură gene
rală, în organizarea activității cultural-artistice de masă, a timpu

lui liber ? Ce propuneri aveți în această privință î

8 Cum apreciați paginile noastre periodice : , .Pagina tineretului de 
la sate", „Pagina elevului”, „Știință”, „Din viața organizațiilor 

U.T.M." și „Viața culturală a tineretului” ? Ce sugestii aveți pentru 
îmbunătățirea acestor pagini ?

Q Ce aspecte privind viața și activitatea tineretului din alte țări v-ar 
“ interesa mai mult î Care dintre problemele vieții politice interna
ționale ați dori să le cunoașteți mai bine cu ajutorul ziarului nostru ?

IDCe părere aveți despre înfățișarea graiică a ziarului (paginație, 
tniuri, ilustrație) ? Care numere din ziarul nostru v-au plăcut mai 

mult din punct de vedere grafic ? Ce sugestii ne dați pentru îmbu
nătățirea aspectului grafic al ziarului 1

14 Ce forme noi de legătură între ziar și cititori propuneți ? Sînteți 
'' mulțumiți de răspunsurile primite la scrisorile pe care le trimiteți 
ziarului ?
inSînteți corespondent voluntar al ziarului nostru î Ce acțiuni orga- 
'^nizatorice considerați că ar trebui întreprinse pentru a ridica pe o 
treaptă și mai înaltă activitatea corespondenților noștri voluntari î

Redacția vă roagă să trimiteți răspunsurile la aceste întrebări (sau numai la 
o parte din ele), precum și propuneri în legătură cu orice alte probleme pe care 
le considerați importante pentru îmbunătățirea continuă a ziarului, pe adresa: 
„Scînteia tineretului", Piața Scânteii nr. 1 — București.



NOUTĂȚI DESPRE FESTIVAL

■
 c am reîntâlnit cu 

un vechi cunos
cut, mereu plin de 
prospețime și far
mec : buletinul de 
informații al Fe
stivalului. De astă 

dată, poștașul ni l-a adus din- 
tr-un oraș al nordului sever 
— Helsinki, gazdă ospitalieră 
a întîlnirii tineretului lumii. 

Cele cîteva pagini trase la șa- 
pirograf, lipsite de pretențiile 
grafice ale obișnuitelor revi
ste, reușesc să condenseze în 
scurte informații noutăți bo
gate în semnificații despre a- 
propiatul Festival. înmănun- 
chiate, aceste informații oferă 
cititorului un tablou însufle
țit al pregătirilor ce se desfă
șoară pe toate meridianele în 
vederea sărbătorescului eveni
ment de la/Helsinki.

Primul fapt ce iese în evi
dență este acela al puternicu- 
lui răsunet al ideilor Festiva
lului. încă de pe acum se con
stată o creștere substanțială a 
numărului organizațiilor ce 
și-au dat adeziunea la impu
nătoarea manifestare de la 
Helsinki. Cifra acestor organi
zații depășește 1400, ceea ce 
înseamnă practic că o largă 
majoritate a organizațiilor de 
tineret de pe tot globul apro
bă ideea marii întîlniri a ce
lor tineri. Buletinul sosit de 
la Helsinki ne aduce vești din 
diferite țări, doveditoare ale 
răsunetului înregistrat de Fe
stival. în Franța cei 1000 de 
delegați ce vor porni curînd 
spre orașul Festivalului repre
zintă 29 organizații. Printre 
ele se află organizații care 
n-au mai participat niciodată 
la vreun Festival. Este intere
sant de menționat că secțiuni 
locale aparținînd unor organi
zații au adoptat o poziție po
zitivă față de Festival în ciu
da atitudinii obstrucționiste a 
conducerilor centrale ale a- 
cestor organizații. Putem cita 
printre ele secțiunea dm Bel- 
fort a Tineretului Socialist 
S.F.I.O., Cercul național al ti
nerilor agricultori din depar
tamentele Aiiier și Haute 
Vienne, grupe ale tineretului 
muncitor catolic din suburbiile 
Parisului etc. Tinerii francezi 
vor organiza la cantonamentul 
lor din Helsinki un club na
țional. Acolo vor prezenta zil
nic spectacole teatrale, con
certe și programe de music- 
hall. Delegația franceză va 
avea întîlniri cu tineri din ță
rile socialiste, din cele două 
Germanii, din Africa, din A- 
merica Latină etc.

In Italia ecoul Festivalului 
s-a dovedit a fi puternic în 
rîndurile tineretului. în regi
uni au fost constituite comi
tete locale ale Festivalului, 
cum s-a întîmplat Ia Florența, 
Modena, Forli, Pavia, Trapani 
etc. Comitetul național italian 
grupează Federația tineretului 
republican, tineretul din Parti
dul radical, Uniunea goliardi- 
că italiană, tineretul Mișcării 
federaliste europene, Federa
ția tineretului socialist, Fede
rația tineretului comunist, 
Asociația unitară a studenților 
din școlile secundare, Comisia 
-de tineret a Confederației ge
nerale a muncii etc. Aceste 
organizații au adoptat în co
mun o moțiune prin care chea
mă tineretul lumii întregi să 
sprijine Festivalul și să lupte 
pentru destindere în relațiile 
dintre state, pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru e- 
liminarea primejdiei de război.

Deosebit de grăitor este fap
tul că din cele mai îndepărta
te țări vor sosi la Festival 
delegații. Astfel, și-au anunțat 
participarea reprezentanți ai

Setea de cultura
coordonatele 
ale cartiere- 

dar

u am 
exacte 
lor Varșoviei, 
impunătorul Palat al 
Culturii, dar al po
porului sovietic, mi 
se pare a fi nu nu

mai uri simbol al noii și înflori
toarei culturi poloneze, pi însuși 
centrul ei.

Zi de zi, mii dintre cei peste 
,'170 000 de muncitori ce lucrează 
în marile întreprinderi de pe ma
lurile Visfulei, vin aici spre „cen
tru“, spre o cotidiană înfîlnire cu 
știința, cu arfa, atît de necesare 
constructorului socialismului.

Oricît de grăitoare ar fi pentru 
Un matematician cifrele ce dau 
caracteristicile acestei construcjii 
(234,5 metri înăljime, 800 000 me
tri cubi cubajul), fără o vizită în 
cel pujin cîteva dintre cele peste 
30 de etaje, străbătute zilnic de 
circa 50 000 de oameni, cu greu 
îji poți da seama de uriașele sale 
dimensiuni.

Palatul Culturii este sediul a 
40 de mari instituții culturale po
loneze printre care al multora 
din redacțiile ziarelor și reviste
lor ce apar în capitala Poloniei.

Palatul adăpostește, printre al
tele, o imensă sală a Congrese
lor, 3 teatre, 3 cinematografe, o 
mare librărie, săli de expoziție, 
săli de sport, amenajate după 
cea mai modernă tehnică. (La 
marele cinematograf de la etajul 
I, o mică grădiniță de copii per
mite părinților să poată sta cî
teva ore în orice sală de specta
col).

Setea de cultură, setea de artă 
a muncitorilor polonezi nu este vi
zibilă numai aici, în marele palat 
al științei și culturii, ci peste tot, 
în fiecare librărie, unde o primă 
ediție a ultimelor noutăți literare, 
politice, științifice, dispare la cîte
va zile după apariție, în sălile 

tineretului din Basutoland, din 
Rhodezia de sud, din Aden, 
din Singapur etc. In Japonia 
se desfășoară intense pregătiri 
în vederea organizării unei 
întîlniri a tinerilor din țările 
Pacificului cu ocazia Festiva
lului de la Helsinki. Problema 
centrală a acestei întîlniri este 
lupta pentru coexistență paș
nică, pentru dezarmare, pen
tru încetarea experiențelor cu 
arme nucleare. Va fi o discu
ție amplă, profundă. în Sene
gal, Comitetul național de 
pregătire desfășoară o intensă 
activitate. Delegația senegale- 
ză intenționează să înfățișeze 
la Helsinki bogăția folclorului 
național. Totodată, tinerii sc- 
negalezi pregătesc cadouri 
spre a le inmîna prietenilor 
lor de pretutindeni.

Numeroși tineri sovietici vor 
lua parte la programele cul
turale ale Festivalului. No
tăm : orchestra simfonică a 
Conservatorului de Stat din 
Moscova, ansamblul de muzi
că și dansuri ruse, o formație 
de muzică ușoară din Tallin, 
balerini din Leningrad, un 
cor de 30 de persoane din Le
tonia, dansatori din Armenia 
etc. Printre sportivii sovietici 
ce vor veni Ia Helsinki se află 
Brumei, Bolotnikov, Vlassov, 
Lopakin, precum și echipa de 
fotbal „Spartak“.

Aflăm din paginile buleti
nului că Comisia mondială a 
tineretului creștin — care 
grupează Y.M.C.A., Y.W.C.A., 
Federația mondială creștină a 
studenților, Departamentul ti
neretului al Consiliului mon
dial al bisericilor etc. — a 
hotărît să desemneze pe dr. 
Laurence V. Kirkpatrick, se
cretarul său, pentru a partici
pa ca observator oficial la 
Festival. Totodată, conduce-

Aparaful de fotografiat a surprins la rîndul lui unele noutăți despre pregătirile tineretului lumii 
pentru Festival. In fotografia de sus : pe bordul vasului „Gruzia“ care transportă spre Helsinki de
legația tineretului cuban, un grup de tineri artiști amatori repetă din programul ce-l vor prezenta 
la Festival. In fotografia de jos : pionieri din Wuhlheide (R.D.G.)pregăfesc daruri pentru Festival.

Il ISTANTANEE VALSOVI
galeriei ce adăpostește comorile 
de veacuri ale artei plastice po
loneze într-o expoziție special 
organizată anul acesta cu prilejul 
aniversării unui veac de la des
chiderea primei galerii publice, în 
sălile de concerte, în tramvaiul ce 
străbate o stradă a vechii subur
bii Praga, în care cel puțin 80 la 
sută din pasageri răsfoiesc pagi
nile unei cărți.

In memoria 
genialului bard

/
ndependent de înaltele 
blocuri ale bulevardului 
Marszalcowska, de șirul de 
automobile ce brăzdează aleea 
Ujazdowkie, de ținuta cu to
tul modernă a Varșoviei, în 
atmosfera marelui oraș de pe ma
lurile Vistulei plutesc mai peste 
fot, indefinit, dar palpitant, amin
tirile legate de ce| care în urmă 
cu peste un veac a lansat pe veci 

arta poloneză în orbita marilor 
valori ale întregii umanități.

De la vechiul palat al conților 
Radziwil, unde Chopin s-a produs 
pentru prima oară în public, la 
Muzeul din castelul Ostrogski, se
diul Societății ,,Fr. Chopin“, locul 
în care sînt expuse multe din do
cumentele despre viața și opera 
marelui bard a| Poloniei, de |a 
vechiul magazin din strada Mio- 
dawa în vitrinele căruia a apărut 
prima lucrare a genialului com
pozitor atît de emoționant inti
tulată „Polonaise pour pianoforte 
par F. Chopin age de 8 ans“ la 
casa în care descifra, împreună 
cu profesorul său Elsner, vechi 
tratate de contrapunct, nenumă
rate sînt casele, străzile, parcu
rile, monumentele Varșoviei ce 
amintesc trecătorilor crîmpeie din 
viața creatorului care a surprins 
în desenul portativelor bucuriile 
și frămîntările acelora care tru- 

rea U.N.E.S.C.O. a informat că 
dl. Pierre Francois, șeful sec
ției tineretului din Departa
mentul educației, a fost de
semnat spre a lua parte la o 
serie de manifestări ale Fe
stivalului.

In paginile buletinului întîl- 
nim multe noutăți din țara 
gazdă. Printre știri se află și 
aceea privind stabilirea întîl- 
nirilor ce vor avea loc în zi
lele Festivalului. Se vor în- 
tîlni membrii parlamentelor, 
aleșii din consiliile municipa
le, conducătorii organizațiilor 
de copii și de turism, cineaștii 
amatori, filateliștii, tinerii 
creștini etc. Vor fi organizate 
vizite în diferite uzine și fa
brici și întîlniri cu muncitorii 
finlandezi. Asemenea vizite 
se vor face și în localitățile 
Turku, Tampere, Lahti, Kotka 
etc. Acestea vor avea loc în 
mod deosebit în ziua de 2 au
gust — ziua tineretului mun
citor. Trebuie menționat că

deau, cîntau, lupta de veacuri pe 
malurile asprei Vistule.

Muncitorii Varșoviei socialiste 
cărora puterea populară le-a des
chis pentru prima oară drumurile 
spre înțelegerea artei marelui lor 
compatriot îl iubesc cu ardoare 
pe Chopin.

Duminica, șoseaua ce răzbate 
cîmpia Mazoviei spre Zelazava 
Wola — locul de naștere al celui 
care a dat nemurire acestor me
leaguri — este înțesată de sute de 
autobuze.

Paznicul de noapte a| străve
chiului parc Lazienki, străjuit de 
celebrul monument ridicat lui 
Chopin, mi-a declarat că nicicînd, 
iarna sau vara, nu există zi în 
care „Frederic a| nostru să nu 
aibă flori noi“.

Seara, în cartierele centrale 
sau mărginașe ale Varșoviei răz

Note de drum
bat din aproape fiecare casă a- 
cordurile unui vals, mazurci sau 
scherzo chopinian.

In drum spre Lublin, un tînăr 
tehnician textil din Lodz mi-a vor
bit într-o rusă impecabilă despre 
temele celor 24 de studii ale lui 
Chopin, cu o competență muzi
cologică pe care ar invidia-o 
chiar și un chopinolog și cu o pa
siune caracteristică doar celor 
mistuiți de o mare dragoste.

In urmă cu peste un veac, Cho
pin murea departe de patria în
robită cerînd ca inima să-i fie 
înmormîntată în mijlocul Varșo
viei, înfr-o criptă a Bisericii 
„Saint-Croix“.

Peste un veac, inima aceasta e 
martora luminării poporului Var
șoviei, martora pătrunderii como
rilor marelui artist polonez în 
masele acelora de unde Chopin 
sorbise, ca o plantă însetată, me
lodii, gînduri, hotărîre, îndem
nuri de luptă. 

întîlnirea aleșilor în consiliile 
municipale este organizată cu 
sprijinul municipalității ora
șului Helsinki. în vederea ma
rilor concursuri artistice ale 
Festivalului au loc, de aseme
nea, pregătiri. Juriile vor fi 
compuse din personalități ca 
șeful de orchestră Roberto 
Benzi, cunoscutul artist sovie
tic Kogan, criticul de jazz 
Franck Thenot, profesorul bel
gian Jean Absil, cîntărețul 
Tito Schipa etc.

Cele 21 de pagini ale bule
tinului conțin nenumărate a- 
mănunte despre ceea ce va fi 
grandioasa sărbătoare tine
rească de la Helsinki. Par- 
curgînd mulțimea știrilor la
conice sau mai detaliate obții 
o imagine a pregătirilor ce se 
fac pe toate meridianele pen
tru ca la Helsinki cel de al 
VlII-lea Festival să cunoască 
un succes desăvîrșit.

E. O.

Constructorii
"r n urmă cu multe decenii, 
/ Canaletto, celebru picior 

european, îndrăgostit de 
orașul de pe malurile Vistulei a 
‘lăsat pe pînză . imaginile unora 
dintre cele mai frumoase case, 
străzi, locuri ale capitalei Polo
niei.

în Varșovia, de după război, în 
care au fost distruse 782 de clă
diri istorice, 85 la sută din fon
dul de locuințe, 90 |a sută 
din clădirile, industriale, 87 la 
sută din instalațiile de comunica
ție, Canaletto a fost un ajutor de 
preț al polonezilor în reconstruc
ția fiecărei case, fiecărui palat, 
fiecărei piețe, fiecărei coloane 
care împodobea orașul lor drag.

Cu migala unor bijutieri, arhi- 
tecții și zidarii au redat orașului- 
erou toate monumentele, toate 
podoabele sale. Celebra Piață a 
orașului vechi Rynek Starego Mias- 
ta cu vechile cafenele de pe 
strada Nowomiejska, Barbacanul, 
vechea „poartă“ a orașului — 
exemplu prețios al artei medie
vale, casa de la nr. 16 al stră
zii Fiete, unde a locuit Marie- 
Curie — Sklodovska, toate’ bo
gățiile arhitectonice ale vechii 
străzi Krakowskie Przedmiescie, 
monumentele lui Copernic și 
Mickiewicz — fot ceea ce urgia 
hitleristă a călcat în picioare, au 
fost redate Varșoviei în toată fru
musețea lor.

Varșovia a construit în ultimii 
17 ani cu o febrilitate caracteris
tică unui popor care și-a luat 
soarta în propriile sale mîini.

Dacă în iulie 1962 n-aș fi vă
zut acel zguduitor film prezentat 
turiștilor străini despre istoria ca
pitalei poloneze, Jacă n-aș fi vă
zut acele zguduitoare imagini ale 
Varșoviei fumegînde de la sfîrși- 
tul anului 1944, dacă n-aș fi vă
zut la unele coifuri de stradă 
ruine încă în „viață“, nu mi-aș

Olimpiada de matematică a elevilor 
din tarile socialiste

Zn zilele de 10—14 iulie a 
avut loc la Ceske- 
Budejovice (R.S. Ceho

slovacă) cea de-a IV-a Olim
piadă internațională de mate
matică a elevilor din școlile 
medii și speciale din țările 
socialiste, organizată anul ace
sta în Cehoslovacia cu prile
jul împlinirii a 100 de ani de 
la înființarea Asociației ma
tematicienilor și fizicienilor 
din Cehoslovacia.

Adoptarea unei legi antidemocratice 
în Grecia

ATENA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: La ÎS iulie 
după dezbateri deosebit de 
furtunoase, în Comisia legisla
tivă parlamentară provizorie, 
a fost adoptat cu majoritatea 
de voturi guvernamentală noul 
proiect de lege reacționar cu 
privire la așa-numitele măsuri 
de securitate împotriva „pri
mejdiei comuniste“.

In cursul dezbaterilor în
treaga opoziție s-a pronunțat

După lovitura 
de stat militară 

din Peru
LIMA 19 (Agerpres) — A- 

genția France Presse anunță 
că junta militară, care a dat 
lovitura de stat din Peru, a 
depus ieri la prînz jurămîntul 
în palatul prezidențial. Potri. 
vit agenției United Press In
ternațional, junta formată din 
trei generali și un amiral, în 
frunte cu generalul de divizie 
Ricardo Perez Godoy, a alcă
tuit un guvern, cuprinzînd 12 
persoane —• toți militari — în 
care funcția de prim-ministru 
și ministru al finanțelor este 
deținută de același Ricardo 
Perez Godoy.

Intr-un discurs radiodifuzat, 
Rioardo Perez Godoy a dat ci
tire decretelor prin care sînt 
anulate alegerile din 10 iunie, 
sînt dizolvate comisiile elec
torale naționale și departa
mentale și sînt fixate noi a- 
legeri pentru a doua duminică 
a lunii iunie 1963.

El a afirmat apoi „necesita
tea asigurării aplicării alian
ței pentru progres“.

Agenția United Press Inter
național anunță, pe de altă 
parte, că demonstrațiile care 
au avut loc în noaptea trecu
tă la Lima și la care au par
ticipat peste' 1 000 de persoa
ne cereau declararea unei gre
ve generale în semn de pro
test împotriva loviturii mili
tare. Masele populare, care se 
ridică la luptă, cer în primul 
rînd, asigurarea drepturilor 
cetățenești.

N
fi putut închipui că Varșovia a 
suferit într-adevăr distrugeri capi
tale.

In ultimii 17 ani Varșovia a 
fost un imens șantier al construc
ției socialiste.

In 1939 Varșovia avea 1,3 mi
lioane locuitori. In ianuarie 1945 
— 162 000 locuitori. La începutul 
anului .1962 — 1 150 000 locui
tori.

O jumătate din populația ac
tuală a Varșoviei locuiește în case 
construite după război. Dacă în 
1939 în Varșovia existau 500 000 
de apartamente, astăzi sînt 670 000. 
Producția industrială din întreprin
derile capitalei Poloniei socialiste 
a crescut de 6 ori față de cea 
antebelică.

Numărul de studenți ce frec
ventează institutele de învățămînt 
superior a crescut de la 21 000 
în 1938, la 30 700.

în 1945 existau în Varșovia 50 
de arhitecți.

în 1962 sînt peste 2.000 de 
specialiști în arhitectură.

După eliberare sute de arhi
tecți din lumea întreagă au vorbit 
despre imposibilitatea reconstruc
ției unui oraș în care numai eva
cuarea ruinelor, molozului (existau 
atunci 20 000 000 mc de ruine și 
100 000 de bombe încă neexplo
date) ar cere mulți ani de muncă.

Arhitecfii și' zidarii Varșoviei, 
poporul polonez, au fost de altă 
părere.

Varșovia, leagăn al istoriei Po
loniei, trebuia să redevină capi
tala țării.

Varșovia a renăscut nu numai 
asemenea legendarei păsări Pho- 
nix din proprian cenușă, dar în 
această renaștere ea a căpătat 
contururi fundamenta) noi, a că
pătat trăsăturile unui mare oraș, 
ale capitalei unui stat socialist.

IOSIF SAVA

La olimpiadă au participat 
echipe formate din cîte opt 
elevi din Bulgaria R.S. Ce
hoslovacă, R.D.G., Polonia, 
Romînia, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

Din cei opt elevi care au 
reprezentat R.P. Romînă — 
una din inițiatoarele organi
zării acestor olimpiade — trei 
au fost distinși cu premiul 
doi, iar trei cu premiul trei.

împotriva proiectului de lege 
demascind esența sa fascistă. 
Proiectul de lege a stîrnit o 
și mai mare amploare a miș
cării antifasciste din întreaga 
țară.

Sub presiunea protestelor, 
guvernul a fost nevoit să facă 
unele concesii în ce privește 
modificarea celor mai antide
mocratice articole ale proiec
tului de lege, esența sa însă 
rămînînd cea anterioară. El 
este îndreptat spre intensifi
carea represiunilor împotriva 
forțelor democratice din țară.

Deputății partidului Uniu
nea Democrată de stingă și 
„Uniunea de centru“ au pă
răsit ședința comisiei, în semn 
de protest împotriva proiectu
lui de lege; partidul progre
sist a votat împotriva proiec
tului de lege.

De ce s-a alarmat
Departamentul de Stat

Oare politica S.U.A. înainte 
de conferința de la Geneva 
a fost suficient de bine chib
zuită ? — se întreabă ziarul 
„New York Times“ din 18 iu
lie într-un articol redacțional 
referitor la poziția S.U.A. la 
tratativele de la Geneva cu 
privire la dezarmare. După 
părerea ziarului, aceasta pro
voacă „îndoieli serioase’.

Colonialiștii portughezi se străduiesc din răsputeri să înăbușe prin 
teroare lupta de eliberare a poporului angolez, lată un aspect din- 
tr-unul din lagărele de exterminare în care sînt schingiuiji pafrio- 

ții angolezi.

MOSCOVA. — După cum 
anunță TASS, la invitația pre
ședintelui Indoneziei, Sukarno, 
la 19 iulie a părăsit Moscova, 
îndreptîndu-se spre Djakarta 
într-o vizită de bunăvoință, 
Anastas Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

CAIRO. Miercuri seara s-au 
încheiat la Cairo lucrările 
Conferinței pentru problemele 
dezvoltării economice, la care 
au participat, timp de zece 
zile, un număr de treizeci și 
patru de țări din Asia, Africa, 
America Latină, precum și Iu
goslavia și Cipru. Conferința 
se pronunță în favoarea or
ganizării, cel tîrziu pînă la 
sfîrșitul anului 1963, a unei

Aspect de la una tfin demonstrațiile de protest ale tineretului din 
Tokio împotriva experiențelor nucleare americane și împotriva ba
zelor militare ale S.U.A. în Japonia. Infruntînd cordoanele dese 
de polițiști, tinerii au demonstrat în fața ambasadei Statelor Unite 

din capitala Japoniei,

Articolul a fost publicat în 
legătură cu incidentul care, 
potrivit corespondentului lui 
„New York Times“, John Fin- 
ney, „a tulburat și a alar
mat“ persoanele oficiale din 
S.U.A.

Sosind la Geneva, la 14 iu
lie, Arthur Dean, șeful dele
gației americane la tratativele 
de la Geneva, a declarat că 

conferințe economice mondiale 
în cadrul O.N.U.

MOSCOVA. — La Moscova 
a început seminarul interna
țional pentru alcătuirea hărții 
pedologice a Europei. La lu
crările seminarului participă 
specialiști din Anglia, Belgia, 
Bulgaria, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Italia, 
Romînia, Ungaria și alte țări 
europene precum și oameni de 
știință din S.U.A.

TEHERAN. — La 19 iulie 
șahul a numit pe Assadulla 
Alam în funcția de prim-mi
nistru și l-a însărcinat cu for
marea noului guvern.

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță că în seara zi- 

recentele succese în dezvolta
rea metodelor de detectare a 
experiențelor nucleare vor 
permite probabil Statelor Uni
te să accepte sistemele națio
nale de control. Aceasta a 
fost o dare înapoi de la po
zițiile anterioare ale S.U.A. 
care insistau asupra creării 
unui sistem internațional de 
control pentru supravegherea 
interzicerii experiențelor nu
cleare cu inspecție la fața lo
cului. Acest sistem înseamnă 
în fond o încercare de a le
gifera spionajul.

Dar chiar și numai aluzia 
la modificarea poziției ante
rioare a S.U.A., strecurată în 
declarația lui Dean, a provo
cat panică la Washington. Lui 
Dean i s-a trimis la Geneva, 
în mod confidențial, un me
saj în care i se cere să dea 
explicații. Concomitent, unui 
purtător de cuvînt al Depar
tamentului de Stat pentru le
găturile cu presa i s-a ordo
nat să facă imediat o declara
ție prin care să „explice' 
poziția S.U.A. în problema 
controlului internațional.

Această declarație, după 
cum recunoaște „New York 
Times“, a fost „concepută ca 
o negare a propunerilor lui 
Arthur Dean“. în declarația 
sa, dată publicității prin De
partamentul de Stat, guvernul 
S.U.A. a subliniat că nu in
tenționează să renunțe la ce
rerea de a se crea un sistem 
internațional de control cu 
inspecție la fața locului.

Acest incident, recunoaște 
ziarul, a fost „straniu și lip
sit de tact“. Menținerea „po
zițiilor anchilozate“ ale S.U.A. 
în problema interzicerii expe
riențelor, scrie ziarul, con
damnă tratativele de la Ge
neva la „sterilitatea caracte
ristică tuturor încercărilor 
anterioare. Aceasta înseamnă 
că vom continua la nesfîrșit 
seriile de experiențe și vom 
spori mereu radioactivitatea 
în atmosferă’.

lei de 18 iulie Senatul francez 
a respins, cu 164 de voturi 
contra și 61 pentru, noile cre
dite bugetare cerute de gu
vern. După cum se știe, în 
aceste credite sint incluse și 
fondurile prevăzute pentru fa
bricarea armei atomice fran
ceze.

ALGER. La Alger s-a îna- 
poiat cunoscutul ziarist pro
gresist algerian Henri Alleg 
care a fost ținut timp îndelun
gat în detențiune pentru lupta 
dusă în numele independenței 
Algeriei.

Henri Alleg va edita ziarul 
„Alger Républicain“.
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