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■ adevărat. Carele, clăi de snopi purtătoare, trăgeau neîntrerupt î n dreapta și-n stingă batozii. Alte care se vedeaupeste lanurile de porumb. Snopii curgeau ritmic, după o socoteală și o regulă îndătinată aici și nici-o vorbă, nici căldura amețitoare ce bătea în miriștea largă ca într-o tobă, nimic nu tulbura acest dialog om — batoză, ce se continuă la aria de treier a G.A.C. „Calea nouă” din Matca (regiunea Galați) zi și noapte, noapte și zi.Poate că acest angrenaj perfect, din care rezultau grămezile curate, strălucind în toate caratele belșugului ce se lăfăiau sub umbrar, ar buit să trezească toată ția.Și totuși, proaspătul aici n-are alt cum, trebuie să treacă pe lîngă bufetul deschis pe arie, așezat în marginea drumului pentru a nu fi ocolit, așezat mai la o parte, pentru a nu-1 înconjura din toate părțile pleava griului.— Faci ceva vînzare, tovarășe :— Fac. nu mă plîng.Sticlele de sirop și pachetele de țigări, bomboanele și ciocolata așteaptă schimbul batozarilor.Vine la sirop și învățătoarea Genoveva Botez.— Dumneavoastră sînteți de serviciu azi ? o întreabă omul de la bufet.— Eu.Cîțiva, într-o clipă de răgaz, vin la învățătorul de serviciu pe arie, să citească împreună ziarul, să discute despre politică, ori ascultă noutățile pe care undele herțiene le aduc

fi tre- aten-venit

și aici la Matca ori cine știe ce știri despre recoltă, ceea ce le dă posibilitatea unor confruntări imediate a forțelor, a belșugului, a hărniciei.Pe batoză se produce o mișcare, se face schimbul. Unii trec la guri, alții la tîrîș și la saci Ritmul însă rămîne netulburat. Batoza își deapănă maj departe firesc și egal cîntecul ei, oamenii ridică la a- celeași intervale de timp snopii sus, răbufnesc în răstimpuri strigătele celor de la tîrîș.Unul din proaspeții veniți de pe batoză se așează în dreptul gazetei de arie „Nici 
un bob risipit“ și citește un articol semnat „D", în care se spune că „Colectiviștii din Matca sărbătoresc strîngerea recoltei de pe ogorul unit...” că s-a evidențiat echipa I condusă de Donici I. S. Ioan”, că „azi dimineață au plecat spre baza de recepție care pline, din recolta acestui an, dueîndu-se 8 000 kg grîu...”Sînt trecute și alte fapte aici la gazeta de perete, fapte culese direct de pe arie, direct de la batozari, și totuși, cu toate aceste avantaje de documentare demne de invidiat, gazeta n-a consemnat un lucru întîmplat aici și care nu merita să treacă neobservat.Unui sac din cele 8 000 de kg duse la baza de recepție, pentru care colectiviștii de la „Calea nouă” au primit chitanța nr. 1 pe raion, colectiviștii au hotărît să-i hărăzească o soartă deosebită. Inginerul Gheorghe Susanu, un om tînăr, blond, cu sprînce- nele albite de soare, care ne-a declarat public că de-o mie de ori se simte mai bine aici pe tarlale decît la catedra unde

preda pînă în primăvară, a mers cu un colectivist la moară. Sacul cu pricina era în căruță.— Numai un sac măcinați ?— Numai.Le vine rîndul.— Hai, turnați în coș.Cei doi se foiesc în jurul morarului.— Fă cum ai face și scoate toate resturile din coș, se adresează ei morarului.Au curățat bine coșul turnat sacul cu recolta Din sacul de făină auapoi pîine și pe fiecare au scris : „Pîine 1S62”. Au rupt în două pîinile rumene și fierbinți și-au tras adînc în piept aroma caldă. Cînd au văzut cît e de bună, au zis că trebuie să trimită și tovarășilor de la raion să vadă fiecare bunătatea pîinij colectiviste.Și au trimis.

in regiunea DobrogeaS-a terminattreieratul griuluiMecanizatorii și colectiviștii din regiunea Dobrogea au terminat treieratul Strîngerea acestei pe mai 250 000 timp mai scurt decît în anul trecut este urmarea unei mai bune organizări a muncii și îndrumării nente a agricole consiliile din regiune, a spo-

sîmbătă griului, recoltei culturi de mult de ha într-un
perma- unităților de către agricole

ririi pardului de mașini, precum și folosirii mai raționale a capacității de lucru a acestora, în același timp s-a desfășurat transportarea și înma- gazinarea producției G.A.S. și a lei contractate G.A.C. Bazele recepționare au mit pînă acum treaga cantitategriu cu care regiunea contribuie în a- eest an la fondul centralizat al statului. Numeroase uni-

cede de pri-în- de

tați predau în prezent la baze importante cantități de cereale peste cele prevăzute.Totodată sînt pregătite de pe acum condițiile necesare recoltei viitoare. După eliberarea terenurilor de păioa- se au fost arate mai mult de 40 000 ha. In vederea grăbirii acestei lucrări, cu numeroase tractoare se lucrează în două schimburi.(Agerpres)
TELEGRAMĂ

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ,
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare PoloneyARȘOVIAComitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne și întregul popor romîn vă transmit dv. și prin dv. poporului polonez frate un fierbinte salut și cele mai cordiale felicitări, cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Polone.Participînd din toată inima la această sărbătoare, poporul romîn își exprimă bucuria sa pentru victoriile obținute de harnicul popor polonez, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în munca sa liberă și creatoare, pe drumul construirii socialismului.între Republica Populară Romînă și Republica Populară Polonă s-au statornicit și se dezvoltă neîntrerupt relații de prietenie trainică și de colaborare multilaterală, ale căror rezultate rodnice contribuie la dezvoltarea celor două țări, la întărirea unității lagărului țărilor socialiste.Exprimînd năzuințele de pace ale popoarelor romîn și polonez, țările noastre împreună cu Uniunea Sovietică și celelalte state socialiste militează neabătut pentru dezarmarea generală și totală, pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, pentru triumful politicii leniniste de coexistență pașnică și victoria cauzei socialismului și păcii în lume.Vă urăm, dragi tovarăși dv. și întregului popor polonez noi și mari succese în opera de construire a socialismului, pentru înflorirea continuă a Poloniei socialiste prietene.
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci

toresc Romîn, 
Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Romîne

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de 

Miniștri
al Republicii Populare Romîne

Citiți

Unde mergem să învățăm ?
VA PREZENTAM 

ȘCOLI PROFESIONALE 
DE UCENICI

Carnetul de utemist
Carnet al meu, asemeni dimineții 
e roșul tău, apropiind distanțe mari 
și oglindind coloanele de tineri 
profunzi și visători și temerari 
a căror voci le simt mereu aproape 
și toate bat cînlînd în pieptul meu.

Tu ești fereastră de rubin iluminată 
de soarele partidului, mereu.
Sub sunetele-acestui soare roșu 
vibrez intens și înțeleg deplin 
răspunderea patetică și gravă 
a sarcinilor care îmi revin.

CEZAR BALTAG

Cileva din interpretele Ansamblului artistic al U.T.M. care va duce solia cîntecului și dansului romî- 
nesc la Festival.

Foto : I. CUCU
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tehnică și științifică
francezăTovarășii Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Gogu Rădulescu, ministrul comerțului exterior, Bujor Al- mășan, ministrul minelor și energiei electrice, Voinea Marinescu, ministrul sănătății și prevederilor sociale. Aurel Vi- joli, ministrul finanțelor și alte persoane oficiale au vizitat sîmbătă la amiază Expoziția tehnică și științifică franceză.

Oaspeții au fost întîmpinați, la sosire, de ministrul industriei Franței, Michel Mau- rice—Bokanowski, de Pierre Paul Bouffanais, . ministrul Franței în R. P. Romînă, de membri ai Legației și alte persoane oficiale franceze.Reprezentanții firmelor franceze au prezentat produsele expuse, dînd ample explicații.(Agerpres)
Cursuri de pregătire
a viitorilor studenti

Institutul de 
din Petroșeni 

deschis zilele

încă un lot de piese executate 
de tînărul Nicu Pioară din secția 
strungărie — Uzinele de utilaj 
greu a primit calificativul de 
„toarte bine“. Acest lucru este 
certificat de controlorul de cali
tate loan Eftimie care verifică cu 

atenfie fiecare piesă.

Foto : N. STELORIAN

mine 
s-au 
acestea cursurile de 
pregătire a viitori
lor studenți, care se 
vor prezenta la exa
menul de admitere 
în institut. De ase
menea în sediul În
treprinderii de con
strucții siderurgice 
Hunedoara se țin de 
4 ori pe săptămînă.

începînd din luna 
aprilie, cursuri de 
pregătire a celor 
aproape 60 de con
structori absolvenți 
ai școlilor medii, 
care urmează să se 
prezinte la con
cursul de admitere 
în învățămîntul su
perior.

Peste 1 000 de ti
neri din orașele și 
satele regiunii Hu-

nedoara urmează 
cursuri de pregăti
re, în vederea ad
miterii în învăță- 
mîntul superior. Cei 
mai mulți dintre ei 
se pregătesc să de
vină ingineri mi
neri, siderurgiști, 
să studieze agrono
mia sau medicina 
veterinară.

(Agerpres)

n sala de repeti
ție a Ansamblului 
artistic al U.T.M. 
domnește o acti
vitate febrilă. Se 
fac ultimele pre
gătiri, ultimele re- 

tușări ale programului 
va fi prezentat la 
bătoare a tinereții 
sinki.

Coriștii, printre 
ca Tîrbă Stan — 
cian la „Electronica“, Giurgea Păun — cercetător la Acade
mia R.P.R. sau Neagu Ion, 
muncitor cismar, se străduiesc 
să nu dezmintă prestigiul pe 
care corul ansamblului — câș
tigător al medaliilor de aur 
la Moscova și la Viena — se 
bucură peste hotare. Sub ba
gheta lui Marin Constantin — 
artist emerit —- ei pregătesc 
un bogat repertoriu. „Cîntec 
tineresc pentru patrie“; „Crai
nici ai păcii“; „Înainte, ti
neret", iată numai cîteva din 
cîntecele ce vor răsuna în cu- 
rind la Festivalul de la Hel
sinki. Echipa de dansuri popu
lare, cu costumele pline de lu
mina și coloritul plaiurilor pa
triei, aceeași care a cucerit 
primul loc la București, Mos
cova și Viena, se pregătește 
și ea cu seriozitatea și entu
ziasmul tineresc specific a- 
cestui ansamblu, a cărui vîrstă 
medie nu depășește 23 de ani.

Membrii ansamblului, soli 
ai artei romînești, vor duce la 
Helsinki dragostea de viață,

optimismul și voioșia poporu
lui nostru.

Turnătorul în fontă Marin Măndoiu, inginerul electroteh
nic Sonia Moldovan, studenta Badea Georgeta, muncitoarea 
tipografă Geta Bucur, asisten
tul universitar Ion Sandu și 
toți ceilalți colegi ai lor vor 
încinge pe estradele Festiva
lului „Suita prieteniei“ în care 
se vor completa ca într-un 
buchet armonios dansul fin
landez. cubanez, chinezesc, 
senegalez, rusesc și romîn.esc.

&
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Laureat al Festivalurilor 
la Berlin, București, Moscova 
și Viena, Ansamblul artistic al 
U.T.M. se prezintă la Festiva
lul de la Helsinki cu un pro
gram care cuprinde cele mai 
valoroase lucrări din bogatul 
repertoriu al ansamblului: 
cântece, dansuri, lucrări simfo
nice. Și încă o noutate: pe 
lingă cor și echipa de dan
suri, ansamblul a creat, spe
cial pentru acest Festival, și o 
formație de muzică ușoară,

dragostea egoistă creează egoism
rticolul „Cel puțin 
mamă...“ publicat 
în „Scînteia tinere
tului” ne înfăți
șează o situație care 
nu poate să nu ne 
tulbure ți indigne

ze. O mamă căreia I s-a încre
dințat misiunea de pedagog, care 
în această calitate își poate edu
ca fiul nu numai acasă, dar și 
la școală, 
alunecarea 
grosolăniei și corupției, a chiu
lului și parazitismului.

Tovarășa Gheorghiu înțelege 
într-un fel cu totul aparte răs
punderea ei de educator. Ce fel 
de răspundere este aceasta dacă 
e lipsită de orice conținut so
cial, dacă e concepută ca drep
tul de a nu da nimănui socotea
lă pentru felul cum se formează 
un viitor cetățean ? De fapt sîn
tem în fața unei evidente lipse 
de răspundere. Și nimeni nu tre
buie să se mire pentru faptul că 
acest caz este înfățișat in presa 
centrală, că redacția primește 
nenumărate scrisori ale oameni
lor muncii prin care atitudinea 
tovarășei Gheorghiu este con
damnată. Ce bucurii și satisfacții 
poate aduce părinților caricatura 
unui „bărbat“ care-și face apari
ția pe scena societății scuipînd 
intr-o parte și în alta, dispre- 
țuind munca și pe ceilalți oa
meni, formîndu-și „cultura spi
rituală” prin cărți triviale și 
obscene, gata oricînd să abuzeze, 
incapabil să se stăpîncască și să 
fie disciplinat ?

Timpurile „Domnului Goe” au 
trecut de mult. Și chiar dacă el 
se cheamă Gino, totuși neapărat 
este descoperit și tratat ca atare. 
Oare mama-profesoara nu-și dă 
seama ce a dăruit fiului prin 
„generozitățile” ei ? Deja apar 
simptomele dezadaptării,

să dați societății oameni răi sau 
dăunători".

După cîte ne putem da sea
ma, tovarășa Gheorghiu contează 
pe o revenite la normal, care ar 
fi în sarcina școlii, a organiza
ției de tineret, a însăși vieții. 
Desigur lucrul acesta este posi-

năvește copilul, îi inoculează 
conștient maladia, scontînd pe 
faptul că va veni medicul să-1 
însănătoșească ? Desigur, în or
dinea morală și psihică lucrurile 
sînt și mai complicate. In cazul 
de față se pune problema reedu
cării. Or, reeducarea este de zeci

tolerează și sprijină 
acestuia pe panta

se conturează oprobiul opiniei 
publice.

Există adevăruri care dacă 
sînt nesocotite se răzbună cum
plit. Adresîndu-se părinților, 
Makarenko scria : „Nu trebuie 
să uitați, de asemenea, că ați 
dat viață copilului vostru și că 
îl educați nu numai pentru bu
curia voastră părintească. In fa
milia voastră, sub conducerea 
voastră, crește un viitor cetă
țean, un viitor militant social, 
un viitor luptător. Dacă o 
încurcați, dacă educați un om 
rău, nu numai voi, dar și alți 
oameni și țara întreagă vor avea 
de suferit de pe urma lui. Nu 
nesocotiți această problemă, nu 
o considerați drept o povață 
plictisitoare. In uzina sau insti
tuția în care lucrați e o rușine 
să scoateți rebuturi în loc de 
producție bună. E și mai rușinos

bil. Deseori deficiențele educației 
familiare sînt corectate de insti
tuțiile și colectivele prin care 
societatea noastră formează pe 
noii cetățeni. Este însă foarte 
grea și dăunătoare situația în 
care familia acționează asupra 
copilului în sens contrar, îl trage 
înapoi. Oare este normală situa
ția în care părintele își îmbol-

de ori mai dificilă decît educa
rea justă și eficientă de Ia înce
put. Aceasta nu înseamnă că răs
punderea pentru cazul discutat 
nu revine și colectivului de 
levi, colectivului pedagogie 
Școlii nr. 36, care trebuia să

e-
al
se

Viața noastră nouă creează oa
meni noi, îi ridică și-i înnobi
lează. Sperăm că și în cazul de 
față ieșirea va fi găsită. Dragos
tea egoistă creează egoism. Pă
rinții care vor să-i facă pe co
piii lor fericiți ca pe Gino, în 
fond le pregătesc o nefericire din 
ce în ce mai profundă. Izolarea 
de viață duce la ruperea de via
ță. Fuga de muncă generează in
capacitate și pustiu sufletesc. 
Prin dragoste și exigență, 
tr-un colectiv sănătos, prin 
că stăruitoare și orientarea 
scopurile înalte și nobile 
înflăcărează tineretul nostru 
Gino va putea ieși la lumină.

Sîntem încredințați că peste 
un timp, „Scînteia tineretului” 
va putea să ne comunice știri 
noi, îmbucurătoare și generatoa
re de optimism despre acest caz 
pe care am vrea să-l uităm, pen
tru că am vrea să dispară.

prin- 
mun- 
către 
care 

«i

PAUL POPESCU NEVEANU 
director adjunct al Institutului 

de științe pedagogice

58 de sonde forate peste plan
Anul acesta, petroliștii din 

sectorul de foraj au forat 
peste prevederile planului 58 
de sonde.

Obținerea acestui succes de 
seamă se datorcște dezvoltării 
întrecerii socialiste pentru fo
rarea rapidă și economică a 
sondelor și extinderii în toate 
regiunile petroliere ale țării a 
forajului cu turbina. Aproxi-

mativ jumătate din volumul 
total de foraj a fost efectuat 
in acest an cu ajutorul turbi
nei. Aplicarea acestei metode 
înaintate de lucru a permis 
sondorilor să depășească sim
țitor viteza de lucru planifi
cată și să reducă în acest fel 
durata de săpare a unei sonde.

(Agerpres)

FESTIVAL
va face cunoscute cele 

îndrăgite melodii de mu- 
ușoară ale compozitorilor

mat 
zică 
noștri.

In sală, la repetiție, 
uneori și tovarășii de muncă 
ai celor de pe scenă, 
să-i încurajeze pe cei alături 
de care vor fi și ei, cu inima, 
în zilele Festivalului.

Dar programul bogat, pre
zentat de ansamblu, nu se re
zumă numai la atît. Uniți 
printr-o viziune regizorală lar
gă, ce vrea să zugrăvească cât 
mai sugestiv marile realizări 
ale poporului nostru (prin pro
iecții de imagini și fotografii 
ale construcțiilor și frumuse
ților țării noastre), paleta pro
gramului artistic ce va fi pre
zentat e deosebit de bogată în 
nuanțe. De la cîntecul de ti
neret la dansul muncii, de la 
gingășia doinei, la tumultul 
unui joc din Țara Oașului, de 
la cîntecele lui Dunaevski la 
verva sprințară a Periniței, 
fotul va contribui să redea 
spectatorilor o imagine cuprin
zătoare a realizărilor și nă
zuințelor de pace ale poporu
lui nostru, a talentului său și 
a frumuseții artei sale.

asistă
veniți

VIORICA GRIGORESCU

O

muncii 
această 
de a-și 
și edu- 
sala de 
cultură

Programul de activitate zil
nică al Casei de cultură din Si
naia oferă oamenilor 
veniți la odihnă în 
stațiune posibilitatea 
petrece timpul plăcut 
cativ. Nu de mult, 
conferințe a Casei de
a fost arhiplină. Iubitorii poe
ziei au avut prilejul să se în- 
tîlnească aici cu doi tineri 
poeți: Ilie Constantin și Cor
neliu Șerban. Cu acest prilej 
tinerii poeți au citit din ver
surile lor și au răspuns la 
numeroasele întrebări puse de 
participanți.

V. BÄDESCUocupe atît de educarea fiului, cit 
și de educarea mamei.



UNDE MERGEM SA INVA
VĂ PREZENTĂM SCOLI PROFESIONALE DE UCENICI

Rețeaua școlilur
Ministerului Ectmuimei Forestiere

REGIUNEA ARGEȘ

Curtea de Argeș (raionul Curtea de 
Argeș)Școala profesională de ucenici. B-dul 
Republicii nr. 21 — telefon 104

— mașiniști la utilaje de fabrici de 
cherestea, butoaie și parchete.Rîmnicu Vîlcea (raionul Rm. Vtlcea) Școala profesională de ucenici. Str.

V. I. Lenin nr. 311 — telefon 4671444.
— mașiniști la utilaj din fabricile de 

placaj, panel, furnir
— mașiniști la utilaje din exploată

rile forestiere
— pădurari silvicultură.

REGIUNEA BACAUPiatra Neamț. Școala profesională de ucenici. Str. Ștefan cel Mare nr. 29 te
lefon 111

—' mașiniști la utilaje din fabrici de 
cherestea, butoaie și parchete

— timplari de mobilă și articole teh
nice.Roznov (raionul Buhuși)Școala profesională de ucenici .— te

lefon 7 '■
— pădurari silvicultură. *»">>

REGIUNEA BANATArad. Școala profesională de ucenici. Str. Karl Marx nr. 29-31 — telefon 1303
— timplari de mobilă și articole teh

nice
— mecanici utilaj forestier. Caransebeș (raionul Caransebeș) Școala profesională de ucenici. Str.

Maxim Gorki nr. 17 telefon 391

— timplari de mobilă și articole teh
nice.Timișoara tPădurea verde)Școala profesională de ucenici-,— tele

fon 2947
— pădurari de vinătoare
— pădurari silvicultură.

REGIUNEA BRAȘOVBlaj — (raionul Mediaș)Școala profesională de ucenici. Str. 
Petru Groza nr. 25 telefon 60

— timplari de mobilă și articole teh
nice.Codlea — BrașovȘcoala profesională de ucenici. Str. 

Laterală nr. 60 — telefon 130
— timplari de mobilă și articole teh

nice
— mecanici utilaj forestierSibiu. Școala profesională de ucenici.

Str. Avram Iancu nr. 13 — telefon 3423
— mecanici utilaj forestier
— timplari de mobilă și articole teh

nice.

REGIUNEA BUCUREȘTI

(raionul 23 August)Școala profesională de ucenici. Str. 
Elev $tefănescu nr. 9 — telefon 12 0210

— timplari de mobilă și articole teh
nice.Brănaști (raionul Lehliu)Școala profesională de ucenici 

telefon 5
— pădurari silvicultură.

REGIUNEA CLUJCimpeni (raionul Cimpeni)Școala profesională de ucenici — 
telefon 218

— pădurari silvicultură
— mașiniști la utilaje din exploatările 

forestiere.NăsăudȘcoala profesională de ucenici. Str. 
Gării nr. 1 — telefon 113

— pădurari silvicultură.

REGIUNEA CRIȘANABăița Plai (raionul Beiuș)Școala profesională de’ ucenici — 
telefon 12

— pădurari silvicultură.

REGIUNEA GAEAJIGugești (raionul Focșani)Școala profesională de ucenic! —
telefon 4

— mașiniști la utilaje din fabrici de 
placaj, panel, furnir.

REGIUNEA MARAMUREȘSatu Mare. Școala profesională de ucenici. Str. Crișan nr. 1 telefon 1518

— timplari de mobilă și articole teh
nice.S’ighet (raionul Sighet)Școala profesională de. ucenici. Str.
Mihai Roșu nr. 1 — telefon 429

— mașiniști la utilaje din exploatările 
forestiere

— mașiniști la utilaje din fabrici de 
cherestea, butoaie și parchete

— timplari de mobile și articole teh- 
nice.

REGIUNEA
MUREȘ — AUTONOMA MAGHIARAGurghiu (raionul Reghin)Școala profesională de ucenici — 
telefon 4

— pădurari silvicultură
— pădurari de vinătoare.Miercurea duc (raionul Miercurea 

Ciuc)Școala profesională de ucenici. Str. 
G. Coșbuc nr. 80 — telefon 473

— pădurari silvicultură.Tîrgu Mureș. Școala profesională de ucenici. Str. Eroilor SOvietld nr. 15 — 
telefon 4340

— timplari de 
nice.

REGIUNEA SUCEAVACîmpulung (raionul Ctmpvlung)Școala profesională de ucenici. Str. 7 
Noiembrie nr. 65 — telefon 187

— mașiniști la utilaje din exploatările 
forestiere

— pădurari silvicultură-Vatra Domei. Școala profesională de ucenici. Str. 7 Noiembrie nr. 74 — tele
fon 303

— Mașiniști la utilaje din fabrici de 
cherestea, butoaie și parchete.

■mtf ’

mobilă și articole teh-

Rețeaua școlilor 
Ministerului Industriei 

Construcțiilor->
REGIUNEA BRAȘOVSăcele — Brașov. Școala profesională de ucenici. Str. 8 Mai nr. 17 — telefon 16

— instalatori încălziri centrale
— zugravi — vopsitori — tapetari
— dulgheri pentru construcții
— operatori în industria materialelor 

de construcții la fabricarea prefa
bricatelor.Sibiu. Școala profesională de ucenici.

Str. Pedagogilor nr. 5 — telefon 3974

— mecanici utilaj construcții și tera- 
samente

— electricieni pentru instalații de lu
mină și forță

— zidari în construcții
— zugravi — vopsitori — tapetari.

REGIUNEA BUCUREȘTIBucurești (raionul Tudor Vladimi- 
rescu)Școala profesională de ucenici, șoseaua
Mihai Bravu nr. 428 telefon 21 76 99

— dulgheri pentru construcții
— zidari în construcții
— zugravi — vopsitori — tapetari
— instalatori instalații tehnico-sanitare
— mecanici utilaj construcții și tera-

samente
— izolatori
— operatori în industria materialelor 

de construcții la fabricarea prefa
bricatelor

— instalatori încălziri centrale.

REGIUNEA CEUJTurda. Școala profesională de ucenici.
Str. A. Vlaicu nr. 1 — telefon 45k

— laboranți pentru materiala de con
strucții

— operatori in industria materialelor 
de construcții la fabricarea prefa
bricatelor

— mecanici întreținerea utilajului în 
industria lianților

— electricieni instalații lumtnA șt 
forță

■ •— tocători — arzători pentru mate
riale de construcții.

REGIUNEA PLOIEȘTIFieni (raionul Tirgoviște)Școala profesională de ucenici — telefon 1

— mecanici la întreținerea utilajului 
din industria lianților

— electricieni instalații lumină și 
forță.

Rețeaua școlilor Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor
REGIUNEA ARGEȘPitești. Școala profesională de ucenici.

Str. Filimon Șîrbu — telefon 604
— lăcătuși construcții metalice
— mecanici auto-moto
— dulgheri construcții.

REGIUNEA BACAUPiatra Neamț. Școala profesională de ucenici. B-dul. Republicii nr. 48 telefon 
158

— mecanici auto-moto
— carosieri auto.

" REGIUNEA BANATArad. Școala profesională de ucenici. 
Piața Vasîle Roaită nr. 1 — telefon 3349

— montatori pentru instalații de sem
nalizare centralizare bloc

— montatori telecomunicații.Timișoara. Școala profesională de ucenici. Str. Gării nr. 1 — telefon 1943
— carosieri auto
— montatori locomotive Diesel și elec

trice
— montatori de vagoane
— mecanici auto-moto
— electricieni instalații auto.

REGIUNEA BRAȘOVBrașov. Școala profesională de ucenici. 
Depoul Triaj. Str. H armanul vi telefon 
4406

— montatori locomotive Diesel și elec
trice.Ghimbav. Școala profesională de ucenici. Șoseaua Ghimbav—Stupin

— mecanici auto-moto
— carosieri auto.Sibiu. Școala profesională de ucenici. 

Str. Bach nr. 1—3 telefon 3481
— mecanici utilaj construcții și tara

tamente
— montatori de vagoane.

Rețeaua școlilor Ministerului Minelor și Energiei Electrice
REGIUNEA BANATAnina (raionul Oravița).Școala profesională de ucenici

— mecanici de mină
— electricieni de mină.

REGIUNEA BUCUREȘTIBucurești (raionul N. Bălcescu).Școala profesională de ucenici „fosif Rangheț“. Str. Gh. Șincpi .nr. 8—10 — 
telefon 23 96 50

— electricieni pentru, centrale și «tații 
electrice '

— mecanici pentru cazane cu aburi
— electricieni pentru instalații de lu

mină și forță
— electricieni pentru stații și rețele 

electrice.

REGIUNEA CRIȘANAOrașul Dr. Petru Groza. Școala profesională de ucenici
— mecanici de mină.

REGIUNEA HUNEDOARACriscior (raionul Brad).Școala profesională da ucenici Gura Barza
—- lăcătuși mecanici montatori

REGIUNEA BUCUREȘTIBucurești (raionul 23 August).Școala profesională de ucenici. Str.
Voiniceni nr. 39 telefon 21 33 60

— electricieni instalații auto.București (raionul Grivița Roșie).Școala profesională de ucenici. Str. Olteni nr. 1 telefon 18 03 68

— mecanici motoare combustie internă
— mecanici auto-moto.Școala profesională de ucenici. Calea 

Giulești nr. 10 — telefon 17 01 10/2079

— montatori pentru instalații de sem
nalizare centralizare bloc

— electricieni instalații de lumină ți 
forță

— montatori de locomotive Diesel și 
electrice

— montatori de vagoane.Giurgiu. Școala profesională de ucenici — telefon 1383

— lăcătuși mecanici montatori
— mecanici auto-moto
— sudori
— mecanici motoare combustie internă
— lăcătuși construcții navale.

REGIUNEA CLUJCSuj. Școala profesională de ucenici. 
Str. Gabriel Peri nr. 12 — telefon 3512 
— 8185.

— mecanici auto-moto
— mecanici utilaj construcții și tera- 

samente
— instalatori instalații tehnico-sanitare
— zidari pentru construcții
— electricieni instalații auto
— carosieri auto.

REGIUNEA CRIȘANAOradea. Școala profesională de ucenici. Str. Republicii nr. 48 telefon 1906

— preparatori de cărbune ți mine
reuri.Lupeni (raionul Petroșani).Școala profesională da ucenici. Str. Ella 

nr. 40 — telefon 10
— preparatori de cărbune ți mine

reuri
•— mecanici da mină
— electricieni de mină
— mecanici cazane cu aburi.Petroșani (raionul Petroșani).Școala profesională de «cenici — tele

fon 368
— electricieni de mină
— mecanici de mină
— lăcătuși mecanici montatori
— strungari în metale
— sudori.Ghelar (raionul Hunedoara).Școala profesională de ucenici — tele

fon 17
electricieni de mină

— mecanici de mină
— sudori.Zlatna (raionul Alba lulîa).Școala profesională de ucenici. Str. Tudor Vladimirescu nr. 10 — telefon i
— electricieni de mini.

REGIUNEA MARAMUREȘBaia Mare. Școala profesională de u- cenici. Str. Victoriei nr. 154 — telefon 
1868

— electricieni instalații lumină și forță
— mecanici de mină
•— electricieni de mină
— preparatori de cărbune și mine, 

râuri.

REGIUNEA PLOIEȘTICîmpina (raionul Cîmpina).Școala profesională de ucenici. Str. 
Griviței nr. 1 — telefon 622

— electricieni pentru stații ți rețele 
electrice

— mecanici pentru cazane cu aburi.Filipești de Pădure (raionul Cîmpina).Școala profesională de ucenici Orașul minier. Str. 1 Mai nr. 3 — telefon 14
— mecanici de mină
— electricieni de mină 

electricieni instalații lumină și forță.

REGIUNEA SUCEAVAIacobeni (raionul Vatra Domei).Școala profesională de ucenici. Str. Mi
nelor nr. 2 — telefon 6

— mecanici de mină.

— mecanici auto-moto
— montatori vagoane.Școala profesională de ucenici. Str. 

Atila nr. 12 telefon 2852

— mecanici întreținere telecomunicații.

REGIUNEA IAȘIIași. Școala profesională de ucenici. 
Sos. Națională nr. 147 — telefon 2000/885.

— montatori de locomotive Diesel ți 
electrice

— electricieni instalații lumină și forță
— electricieni instalații auto
— mecanici auto-moto
— carosieri auto.

REGIUNEA MARAMUREȘSatu Mare. Școala profesională de u- eenici. Str. Cloșca nr. 68 telefon 1598/ 
1553

— mecanici auto-moto.

REGIUNEA OLTENIACraiova. Școala profesională de ucenici. 
Str. V. I. Lenin nr. 132 telefon 4090

— montatori de locomotive Diesel ți 
electrice.Școala profesională de ucenici. Str. 

Alex. Petofi nr. 14 telefon 3942

— mecanici auto-moto
— electricieni instalații auto
— carosieri auto.

REGIUNEA PLOIEȘTI

Buzău. Școala profesională de ucenici. Str. Bonghereanu nr. 34 telefon 1637

— montatori de vagoane.

REGIUNEA ARGEȘ

Cîmpulung Muscel. Școala de meserii. Str. lstrate Rlzeanu nr. 8 — telefon 575
— croitori confecții pentru femei, co

pii și lenjerie
— lăcătuși mecanici
— tîmplari de mobilă și articole teh

nice
— confecționer cusături naționale
— țesători de covoare.Curtea de Argeș (raionul Curtea de 

Argeș).Școala de meserii. B-dul R.P-R. «r. 11
• telefon 323

__ tîmplari de mobilă și articole teh
nice

— croitori confecții pentru femei, copii și lenjerie
— țesători de covoare.Pitești. Școala profesională de ucenici. 

Str. 1 Mai nr. 23 telefon 367

— electricieni instalații lumină și forță
— zugravi-vopsitori-tapetari
— zidari în construcții
— dulgheri pentru construcții
__ instalatori încălziri centrale.Școala de meserii. Str. 1 Mai nr. 44

— telefon 624

— lăcătuși mecanici
— tîmplari de mobilă ți articole teh

nice
— țesători de covoare
— croitori confecții pentru femei, oo- 

pii și lenjerie
— gospodărie.Rîmnicu Vîlcea (raionul Rîmnicu VU- 

oea).Școala de meserii. Str. V. I. Lenin nr. 
92 — telefon 316

— țesători covoare
— fierari
— lăcătuși mecanici
— rotari-caretași
— tîmplari de mobilă și articole teh

nice . . „
— croitori confecții pentru femei, co

pii și lenjerie.Șuiei (raionul Curtea de Argeș).Școala de meserii 
timplari de mobild Și articole teh
nice

— lăcătuși mecanici
— croitori confecții pentru femei, co

pii și lenjerie.

REGIUNEA BACAU
iBacău. Școala de meserii. Calea Mără- 

șești nr. 106 — telefon 3029

— lăcătuși mecanici
r- tîmplari da mobilă și articole teh

nice
— croitori confecții pentru femei, co

pii și lenjerie
— fierari
— tinichigii
— electricieni.Școala profesională de ucenici. Str. l.C. 

frimu nr. 28 — telefon 2558

— mecanici utilaj pentru construcții și 
terasamente

— zidari în construcții
— electricieni instalații lumină și forță
— operatori in industria materialelor 

de construcții la fabricarea prefa
bricatelor.Piatra Neamț. Școala de meserii. Str.

Ștefan cel Mare nr. 6 — telefon 682

— croitori confecții pentru femei, co
pii și lenjerie

— țesători de covoare
— lăcătuși mecanici
— tîmplari de mobilă ți articol« teh

nice.Roman. Școala de meserii. B-dul Re
publicii nr. 1—3 telefon 763

— electricieni
— fierari
— croitori confecții pentru femei, co

pii și lenjerie
— lăcătuși mecanici.Tg. Ocna. Școala de meserii.
— timplari de mobilă și articole teh

nice
— lăcătuși mecanici.

REGIUNEA BANATArad. Școala de meserii. Str. Ilie Pin- 
tilie nr. 6 — telefon 2823

— croitori confecții pentru femei, co
pii și lenjerie

— lăcătuși mecanici
— electricieni

Rețeaua școlilor sfaturilor populare
— tîmplari de mobilă și articole teh

nice
— fierari.Lugoj. Școala de meserii — telefon 365

— croitori confecții pentru femei, copii și lenjerie
— tîmplari de mobilă ți articole 

nice
>— tinichigii.

teh-

Orșova. Școala de meserii. Str. 23
gust nr. 3 — telefon 336

— tîmplari de mobilă ți articole 
nice

— lăcătuși mecanici.

Au-

teh-

u’ce-Timișoara. Școala profesională de nici. Str. 13 Decembrie nr. 8 — telefon 
1895

— zidari în construcții
—- zugravi-vopsitori-tapetari
— dulgheri pentru construcții
— instalatori încălziri centrale
— instalatori instalații tehnico-sanitare
— electricieni instalații lumină și forță.Școala de meserii. B-dv.l 23 August nr.

15 — telefon 6446

— lăcătuși mecanici
— croitori confecții pentru femei, copii și lenjerie
— electricieni
— tîmplari de mobilă și articol« teh

nice
>— tinichigii.

REGIUNEA BRAȘOVBlaj (raionul Mediaș).Școala de meserii. Str. Dr. Petru Groza 
nr. 27 — telefon 167

— tîmplari de mobilă și articole teh
nice

— lăcătuși mecanici
— croitori confecții pentru femei, co

pii și lenjerie
— fierari.Mediaș. Școala de meserii. Str. Andrei 

Saguna nr. 12 w telefon 41L

— lăcătuși mecanici
— tîmplari ăe imobiUi betjcole teh-

nicer— electricieni
— instalatori tehnieo-sanltari
— croitori confecții pentru femei, co

pii și lenjerie
— tinichigii.
Sf. Gheorghe. Școala profesională de ucenici — telefon 548

— zidari în construcții
— faianțari-mozaicari
•— dulgheri pentru construcții
i—• instalatori instalații tehnico-sanitare.

Sibiu. Școala profesională de ucenlcL
Str. Dr. Rațiu nr. 7—9 — telefon 1278

— instalatori pentru stații și rețele de 
încălzire

— instalatori rețele transport apă și ca
nalizare

— mecanici uzine de apă.

Școala de meserii. Str. Horațiu wr. 2—6
— telefon 3488

»— lăcătuși mecanici
♦— electricieni
— timplari de mobilă și articole teh

nice
— croitori confecții pentru femei, 

pii și lenjerie
—- gospodărie.

eo-

ORAȘUL BUCUREȘTIBucurești (raionul 30 Decembrie).Școala de meserii. Str. V, Alecsandri 
nr. 1 telefon 12 17 82

— croitori confecții pentru femei, co
pii și lenjerie

— gospodărie.București (raionul V. I. Lenin).Școala de meserii. Calea 13 Septembrie 
nr. 177 -— telefon 14 67 93

— croitori confecții pentru femei, co
pii și lenjerie

t— confecționer mode flori.Școala de meserii. Str. Sf. Apostoli nr.
16 — telefon 13 83 13

— gospodărie.

București (raionul 1 Mai).Școala de meserii. 15-dul Lacul Tei nr- 
53 — telefon 12 17 93 Aparținînd Ministe
rului Invățămîntului

— lăcătuși mecanici
— tîmplari de mobilă și articole teh

nice
— tinichigii.București (raionul N. Bălcescu),Șeoala de meserii. Șoseaua Olteniței 

nr. 194 telefon 13 19 82

— croitori confecții pentru femei, co
pii și lenjerie

-- gospodărie.București (raionul Grivița Roșia).Școala de meserii. Șoseaua ChitUei nr. 
128 — telefon 57 63 04

— croitori confecții pentru femei, co
pii și lenjerie.București (raionul 23 August), fȘcoala de meserii. B-dul Muncii nr. 160 

— telefon 2167 79

-- croitori confecții pentru femei, co
pii și lenjerie.Școala de meserii. Str. Ton Maioreseu 

nr. 32 — telefon 12 65 45

— gospodăria.Școala profesională 
Drumul Murgului nr. 21 20 02 de ucenică. Str.

108 — telefon

— instalatori încălziri centrale.
— zidari în construcții
— zugravi-vopsitori-tapetari
— dulgheri pentru construcții
•— faianțari-mozaicari
— operatori în industria materialelor 

de construcții fabrioarea prefabrica
telor

— instalatori instalații tehnico-sani
tare

— electricieni instalații lumină și forță
— tîmplari pentru construcții
«— mecanici utilaj construcții și tera

samente.București (raionul 16 Februarie).Școala de meserii, str. Breaza nr, 32 
— croitori confecții pentru femei, co

pii și lenjerie.

REGIUNEA BUCUREȘTIAlexandria. Școală de meserii. Str. Gri
vița Roșie nr. 99 — telefon 412

— lăcătuși mecanici
— instalatori tehnico-sanitari
— electricieni.Călărași. Școala de meserii. Str. Plev

na nr. 215 — telefon 508
— croitori confecții pentru femei, oo 

pii și lenjerie.Fierbinți (raionul Urziceni).Școala de meserii. Comuna Fierbinți
— telefon 31

țesători covoare.Giurgiu. Școala profesională de ucenici. Str. Donca Simo nr. 11 — telefon 1655

— dulgheri pentru construcții
— instalatori instalații tehnico-sanitare
— zidari în construcții
— zugravi-vopsitori-tapetari
— electricieni instalații lumini și forță
— faianțari-mozaicari.Școala de meserii. Sir. Gh. Dimitrov 

nr. 2 — telefon 1884

— croitori confecții pentru femei, co
pii și lenjerie.Roșiori de Vede. Școala de meserii 

Str. Calea Dunării nr. 28 telefon 5?7
— croitori confecții pentru femei, co

pii și lenjerie.Siliștea (Raionul Roșiori) Școala de meserii — comuna Siliștea — telefon 21.

— lăcătuși mecanici
— electricieni.Turnu Măgurele Școala de meserii, str. 23 ĂUffUSt nr. 3 -— telefon 261.
— croitori confecții pentru femei, co

pii și lenjerie.Urziceni (Raionul Urziceni) Școala de meserii, str. Scînteii nr. 2 — telefon 443.
— tîmplari de mobilă și articole teh

nice
— lăcătuși mecanici.

Rețeaua completă a școlilor profesio
nale a apărut în „îndrumător pentru 
admiterea in învățămîntul profesional" 
— anul 1962/1963, editat de Ministerul 
Invățămîntului.



LA ODIHNA
„Vă urez noi sucecse în mun

că. Aici mă bucur de o îngrijire 
excepțională, mă odihnesc în 
condiții minunate...''*

Așa își începe scrisoarea adre- 
tată tovarășilor săi, șeful de e- 
chipă Ștefan Kaly, care își pe
trece — pentru a 4-a oară con
secutiv — concediul de odihnă 
în frumoasa stațiune balneo-cli- 
materică Herculane.

Pînă in anii puterii populare, 
Ștefan Kaly, muncitor cu o ve
chime de peste patru decenii în 
construcții, n-a știut nu numai 
ce înseamnă a-ți petrece conce
diul într-o stațiune balneară, 
dar nici măcar ce înseamnă con
cediul de odihnă plătit.

„înainte vreme, „concediul*4 
nostru, al constructorilor — o- 
bișnuiește el să spună — începea 
toamna și se termina vara, cînd 
se deschidea sezonul în construc
ții. In tot timpul acesta nu pri
meam niciun ban ; șomam. Vara, 
antreprenorii din construcții, 
storceau toată vlaga din noi. Și 
în timp ce noi și familiile noas
tre sufeream de foame, ei ple
cau să se lăfăiască pe Coasta de 
Azur...**.

în brigada lui Ștefan Kaly 
lucrează numeroși tineri. Mulți 
dintre ei, ca de pildă, Ion Cos- 
mescu, Stana și Elena Tudor, 
Gheorghe Neagoc, cînd au plecat 
să se odihnească la Căciulata, 
Herculane, Eforie-sud și în alte 
stațiuni, și-au întocmit progra
mul de activități zilnice după 
sfaturile primite de la șeful lor 
de echipă. Ei au frecventat bi
bliotecile, terenurile de sport, 
sălile de spectacole, au vizitat 
împrejurimile. Pentru fiecare 
dintre ei, concediul de odihnă a 
reprezentat un minunat prilej de 
refacere a forțelor fizice, de cu
noaștere a frumuseților și bogă
țiilor patriei.

Nu numai Ștefan Kaly n-a 
cunoscut odihna în anii regimu
lui burghezo-moșieresc. Să luăm 
și un alt exemplu: tîmplarul Ca- 
rol Culineac, 15 ani a muncit pe 
șantierele diverșilor antreprenori. 
A trăit din greu, a îndurat multe 
lipsuri, s-a îmbolnăvit muncind 
pentru a spori avuția patronilor. 
Abia în anii puterii populare el 
o putut să-și refacă sănătatea.

— Dacă nu m-ași fi bucurat de 
grija statului nostru, mi-aș fi 
pierdut de mult capacitatea de 
muncă ■— spune el. Pe cheltuia
la statului am fost internat la 
sanatoriul de la Moroieni, unde 
m-am însănătoșit. Apoi am fost, 
trimis la Sinaia. Nici nu-mi ve
nea să cred: făceam parte din 
noii „stăplni” ai perlei Carpați- 
lor. Clubul, biblioteca, cinema
tografele, erau și ale mele... în 
alt an am fost la Govora...

Acum, tovarășul Culineac se

nem noi succese în producție...** 
La întoarcere nu mai contenea 
să le povestească tovarășilor săi 
despre vila elegantă în care a 
locuit, despre masa gustoasă și 
hrănitoare, care i se servea de 
trei ori pe zi, despre frumusețea 
fiecărei zile de concediu în care 
alternau spectacole cu excursii, 
reuniuni cu manifestări sportive.

Pe adresa întreprinderii so
sesc zilnic scrisori de la cei ple
cați la odihnă. Ne scrie fierar- 
betonistul Gheorghe Neagoe 
de la Eforie-sud., malaxoristul 
Gheorghe Anghelina și instalato
rul Tică llie, care-și îngrijesc 
sănătatea la Bazna, funcționarul 
Gheorghe Berescu, de la Sinaia, 
mecanicul Lucian Tudor, din 
Vatra Bornei, macaragiul Zaha- 
ria Eftimie, sudorul Vasile Rîn- 
ja, laborantul Andrei Crăciun, 
care se odihnesc pe frumosul 
nostru litoral.

Toți scriu despre minunatele 
condiții asigurate de statul nos
tru democrat-popular oamenilor 
muncii veniți la odihnă. Mani- I 
festîndu-și recunoștința față de ' 
partidul care a creat asemenea 
posibilități de îngrijire a sănă
tății, de odihnă muncitorilor, ei 
îi îndeamnă pe tovarășii lor să-și 
îndeplinească angajamentele lua
te în întrecerea socialistă, să 
obțină noi și noi succese în pro
ducție. Un asemenea conținut 
are și scrisoarea lui Marin Ciu
lei, adresată fierar-betoniștilor. 
După ce ddscrie frumusețea sta
țiunii și felul în care se odih
nește și se distrează — îi în
deamnă să-și. respecte angaja
mentul luat în întrecerea socia
listă de a și depăși planul cu 20 
la sută executînd carcase de cea 
mai bună calitate. „In felul a- 
costa noi mulțumim partidului 
pentru viața pe care o trăim azi** 
încheie el scrisoarea.

...în primele două trimestre 
ale acestui an au plecat aproa
pe o sută de muncitori din în
treprinderea noastră la diverse 
stațiuni balneo-climaterice și de 
odihnă din țară. Alții vor pleca 
în celelalte două trimestre. Ei se 
întorc cu sănătatea refăcută, cu 
forțe sporite, care-i ajută să-și 
îndeplinească mai bine sarcinile 
profesionale.ION FIERARU 

fierar-betonisi NICOLAE NEGOIȚA 
funcționar

(Din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii tinere
tului” de la întreprinderea 
de prefabricate „Progresul” 

București)

Recolta la timp și fără pierderi 
în hambare este preocuparea ac
tuală cea mai Importantă a celor 
ce muncesc pe ogoare. Sacii grei 
se înșiră pe miriște, în urma com
binelor. Un convoi de camioane 
va veni fără întîrziere și-i va 
transporta în magazii și la bazele 
de recepție.

Foto : AGERPRES

Dezvoltarea rețelei 
unităților cooperației 

de consumRețeaua unităților de desfacere a cooperativelor de consum se dezvoltă continuu, în primele șase luni ale acestui an au fost construite și date în folosință 121 de unități de desfacere moderne: magazine universale și mixte, magazine cu bufet, restaurante. Pe lingă acestea au fost amenajate alte 70 de noi magazine. în prezent rețeaua unităților cooperației de consum cuprinde aproape 26 650 de magazine, chioșicuri etc.(Agerpres)

Vizitele
ministrului industriei Frantei

Cursuri pentru profesori, specialiști 
și studenți de peste hotare

Universitatea din București or
ganizează la Sinaia, între 1 și 31 
august, ca și în ceilalți ani, 
cursuri de limba, literatura, isto
ria și arta poporului romin, des
tinate profesorilor, cercetătorilor 
știinfifici, studenților de peste ho
tare. Inițiate în 1960, aceste 
cursuri dau posibilitatea unui 
mare număr de profesori și stu- 
denji, lingviști, cercetători, critici 
literari, istorici din diferite țări 
să cunoască moi bine aspecte ale 
culturii noastre, să studieze sau 
să-și perfecționeze cunoștințele 
de limba romînă, să ia contact 
nemijlocit cu noile realități ale 
vieții noastre, cu marile succe
se și cuceriri ale poporului ro- 
mîn în toate domeniile de acti
vitate.

Anul acesta și-au manifestai 
interesul de a participa la cursu
rile de la Sinaia peste 60 de 
profesori și specialiști din 25 de 
țări. Totodată mai mult de 50 de 
studenți și tineri cercefători de 
peste hotare, care au ca specia

litate limba romînă, vor partici
pa la aceste cursuri.

Cursurile sînt organizate în 
două secții : una pentru profesori 
și specialiști, iar alta pentru stu- 
denți și tineri cercetători. Ele 
cuprind două cicluri de prele
geri intitulate : „Dezvoltarea lim
bii romîne literare în secolul 
XIX“ și „Tradiție și inovație în 
literatura romînă“. In afară 
de aceste prelegeri, pârtiei-« 
panții vor putea audia expuneri 
privitoare la geografia Romîniei, 
istoria, arfa și cultura poporului 
romin și vor putea lua parte la 
seminarii de limba romînă.

Programul prevede, de aseme
nea, audiții muzicale și programe 
folclorice, proiectări de filme ar
tistice și documentare romînești. 
Participanții vor vizita în același 
timp uzine și fabrici, instituții 
științifice, muzee, monumente is
torice, vor face excursii, în re
giuni pitorești etc.

(Agerpres)

situează printre fruntașii între
prinderii noastre.

Dar din întreprinderea noas
tră pleacă anual sute de munci
tori să-și refacă sănătatea, să se 
odihnească în frumoasele sta
țiuni balneare, in Incurile cele 
mai pitorești din țară.

De curlnd s-a întors de la Slă- 
nicul Moldovei, mecanicul Do- 
bre Bănică. A venit mai gras, 
odihnit, dornic să-și reîneeapă 
activitatea. Gîndtil la tovarășii 
săi nu l-n părăsit niei în eele 
trei săptămîni cit a stat la Slh- 
nic. Aceasta reiese și din scri
sorile sale în care povestindu-le 
cum își petrece concediul nu 
uita să adauge: „In scurt timp 
revin cu forțe sporite să obți-

--------•

InformațiiLa invitația Uniunii Scrii to- rilotr, șimbătă a sosit in țara noastră poetul Nigolas Guțl- Ier), președintele Asociației scriitorilor și artiștilor din Cuba.
★In cadrul acordului de colaborare culturală între R. P. Romînă și Republica Cuba, scriitorii Sinjion Pop, secretar al Uniunii Scriitorilor și Fran- eisț Munteanu au plecat într-o vizită în Cuba.
★Sîmbătă după-amiază a avut loc în sala de conferințe din Str. Bis. Amzei o seară literară consacrată marelui poet revoluționar bulgar Nâcola Iajicpv Vapțarov, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la moartea sa. (Agerpres)

Ca și în ultimele două du. tninici, ne-sm întîlnit în fața Muzeului. Tinerii muncitori de la Uzinele „Grivița Roșie“ sehimbă impresii, vorbesc despre vizitele anterioare. Tînă- rul Beldiman amintește că s-a uitat din nou prin albume, a revăzut reproduceri după tablourile lui Grigorescu, Aman, Băncllă. Luehian și le-a descoperit frumuseți noi, pe care, înainte de vizita în muzeu niei nu le bănuia.Sălile pe care le vizităm astăzi ne permit să înțelegem ceea ce a însemnat în artă epoca Renașterii. Privim tablouri aparținînd pictorilor italieni. spanioli, flamanzi, germani. Artiștii Renașterii redescoperă frumusețea omului. Regăsirea unor tezaure artistice aparținînd lumii greco-romane, cunoașterea inegalabilelor sculpturi ale vechilor popoare ce au viețuit în bazinul Mediteranei stimulează gîndirea originală. începînd cu primii pictori ai școlii ve- nețiene și terminînd cu Rero- brandt, artiștii epocii se dovedesc fini psihologi, redînd cu măiestrie sentimentele și stările sufletești ale oamenilor. Grupurile de personaje nu mai sînt niște simple reprezentări amorfe, îngrămădiri de figuri reci, schematice, ca-n pictura bizantină, ci o adunare de in

Vitrina cu curiozități
— Eu sini o nouă specie 

du galinaeee : cocoșul de 
bulevard. Așa-i că rfnt dră- fluț 7

— Eu sin? din firea mea 
romantică ?i puțin miste
rioasei. De port o
coafură „perdea". C-așa-s 
eu, interesantă.„

— Vreți să știți secretul 
coafurii mele frapante ? 
Se taie părul, se aruncă jos, se amestecă bine cu 
furcoiul pînă ia forma 
unei căpițe de fin, după 
care se pune din nou pe 
cap. Dacă nu se ține, folo
siți o armătură de fier cu 
O-licerină. Dacă vă apasă 
pe minte, lăsațio acasă 
(mintea f n. n.).

— Coafura asta &e chea* 
mă „tifos“- Adevărul e al
tul : nu mai trebuie să ta 
piepteni niciodată. Așa t 
modem.

*- Eu sînt „băiat de 
oraș". Asta-i toată autobio
grafia mea. A, încă un a- 
mănunt: a fost cică oda
tă pe lume unul Cicero, 
oare avea, dom-le, un cap...

Desene de TJA PELTZ

Ministrul industriei Franței, Michel Maurice-Bokanowski, a depus sîmbătă dimineață coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei și Monumentul Ostașilor Franței — căzuți pe pămîntul țării noastre în războiul din 1916-1918.Oaspetele a fost însoțit de Pierre Paul Bouffanais, ministrul Franței în R. P. Romină, de celelalte persoane oficiale sosite de la Paris și de membri ai legației.La solemnități au luat parte funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și ofițeri superiori ai Forțelor Armate ale R. P. Romîne.
★Ministrul industriei Franței. Michel Maurice-Bokanowski, împreună cu persoanele care îl însoțesc, a vizitat sîmbătă dimineață expoziția tehnică și științifică franceză. Cu această ocazie, ministrul Franței in R. P. Romînă. Pierre Paul Bouffanais, a oferit o recepție.Au luat parte tovarășii Gogu Rădulescu, ministrul comerțului exterior, llie Murgulescu, ministrul învățămîntului, Voi- nea Marinescu, ministrul sănătății și prevederilor sociale, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai altor ministere, al unor instituții centrale, membrii ai grupului parlamentar romin de prietenie Romînia- Franța, directori ai întreprinderilor de stat pentru comerțul exterior, ziariști.Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră și alți membri ai corpului diplomatic.Erau de față reprezentanții firmelor franceze participante la expoziție.Cu acest prilej, au luat cu- vîntul ministrul Industriei Franței, Michel Maurice-Bokanowski și ministrul comerțului exterior, Gogu Rădulescu.„Misiunea care mi-a fost încredințată astăzi și pe care o îndeplinesc cu o deosebită plăcere pe lîngă dv. — a spus ministrul industriei’ Franței — este o misiune de prietenie și de simpatie, de satisfacție pentru tot ce am putut realiza împreună în cursul ultimilor ani, de optimism și de încredere în îndeplinirea sarcinilor care se pun în fața noastră“.Referindu-se la dezvoltarea continuă a comerțului franco- romîn, vorbitorul a arătat că între anii 1956—1961 volumul schimburilor a crescut de a- proape cinci ori, Franța situ- îndu-se în prezent pe locul patru în comerțul exterior romin în ce privește volumul global al schimburilor. Produsele exportate și importate au crescut continuu atît ca număr cit și ca diversitate.Vorbitorul a relevat că comerțul franco-romîn a căpătă! de pe acum o consistență foarte apreciabilă în diferite direcții, eu toate condițiile care trebuie îndeplinita de-o parte și de alta — condiții dintre care unele sînt totuși grele prin ele însele — și care țin seamă de diferite considerente — necesități calitative și cantitative, prețuri, termene de livrare, înlesniri de plată și altele. în această ordine de idei, oaspetele a arătat printre altele că livrările de petrol rpmînesc pentru Franța ajung la circa 300 000 de tone pe an. Exprlmlndu-șl dorința de a vedea dezvoltîndu-se vînzările romînești pe piața franceză în numeroase domenii în care posibilități deja existente ar putea fi lărgite, ministrul industriei a spus: „Chiar într-un sector cum este cel al mecanicii, în care dv. sînteți mai de grabă clienții decît furnizorii noștri, trebuie să se aibă în vedere ceea ce Franța ar putea cumpăra din țara dv. pe lîngă produsele pe care le achiziționăm astăzi“. După ce a trecut în revistă diferite aspecte ale livrărilor de produse franceze pentru țara noastră, ministrul industriei a subliniat : „Sîntem fericiți de a coopera astfel și sub această formă la dezvoltarea industrială a țării dv. Știu de asemenea

că pentru a asigura creșterea nivelului de trai, dv. sînteți hotărîți să depuneți în continuare în numeroase domenii un mare efort de înzestrare a industriei în vederea sporirii capacităților ei de producție, ridicării nivelului tehnic și pentru a pune în valoare cit mai bine și cît mai judicios bogățiile naturale ale țării dv.“ în continuare oaspetele și-a exprimat convingerea că și de acum înainte vor fi examinate cu atenție ofertele ce vor fi primite din partea între- prinderiloi’ franceze specializate"...Afinitățile tradițiilor culturale ale popoarelor noastre — a spus vorbitorul — continuitatea schimburilor lor, fac ca țara dv. să ocupe un loc important în inima intelectualilor francezi. „Zilele culturii franceze“ organizate la București după „Zilele culturii romîne" care s-au desfășurat la Paris în cadrul Protocolului de schimburi franco-romin, sînt o dovadă a acestui fapt".în încheiere oaspetele și-a exprimat dorința ca „relațiile economice și culturale dintre Franța și Romînia să devină un exemplu de colaborare între două țări europene situate în condiții naturale și sociale foarte diferite, să fie simbolul eforturilor oamenilor din Est și din Vest, al unei bunăvoințe comune pentru promovarea solidarității și a- sigurarea păcii“.Răspunzînd, ministrul comerțului exterior, Gogu Rădulescu, după ce a salutat pe oaspete, a relevat că expoziția oferă posibilitatea cunoașterii și aprecierii unora din cele mai noi realizări ale științei și tehnicii franceze.„Republica Populară Romînă — a spus vorbitorul — are astăzi o economie cu un caracter industrial-agrar înaintat, cu o producție industrială care crește în ritm impetuos și cu o agricultură în plin proces de modernizare și mecanizare. Aceasta creează posibilități tot mai mari de lărgire a volumului și structurii schimburilor sale comerciale cu străinătatea. Volumul comerțului exterior al R. P. Romîne a crescut de peste patru ori în perioada 1949—1961, a- jungînd să întreținem relații comerciale cu peste 80 de țări din toate continentele“. R. P. Romînă consideră că dezvoltarea multilaterală a cooperării economice între țări, indiferent de sistemul lor social-po- litic, slujește cauza păcii și a progresului.Vorbitorul a exprimat convingerea că legăturile de prietenie tradiționale care există între poporul romin și poporul

Jrancez vor înlesni dezvoltarea pe mai departe a relațiilor comerciale reciproc avantajoase între cele două țări.„Pe această cale s-au și realizat importanți pași înainte— a spus ministrul comerțului exterior. în primele cinci luni ale anului 1962 livrările reciproce au depășit realizările din aceeași perioadă a anului trecut. Paralel cu dezvoltarea volumului de comerț se înregistrează și o îmbogățire continuă a structurii schimburilor. întreprinderi romînești de comerț exterior, de pildă, ar putea spori achizi- țiile lor de ihstalații, mașini, utilaje, semifabricate, materii prime și alte produse de pe piața franceză, în condițiile unei creșteri corespunzătoare ă volumului achizițiilor franceze de pe piața romînească. Sîntem bucuroși să luăm act de declarația d-lui ministru referitoare la dorința autorităților franceze de a vedea lăr- gindu-se! achizițiile din R. P. Romînă, concomitent cu sporirea exporturilor francele pe piața noastră. Dispunem astăzi de un sortiment bogat de export, caracterizat prin condiții competitive de livrare —- atît în privința călițății cît și 
a prețurilor. în asemenea condiții există deci posibilitatea creșterii în continuare a exporturilor noastre în Franța, prin majorarea livrăi-ilor la unele mărfuri stabilite" în protocolul anual și stabilirea de contingențe pentru o serie de noi produse“.Relevînd aceste posibilități de lărgire a schimburilor ministrul comerțului exterior a exprimat speranța că partene. rii francezi nu vor crea întreprinderilor romînești de comerț exterior condiții mai nefavorabile decît acelea care se practică în comerțul Franței cu ori care altă țară.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că. vizita ministrului industriei Franței, convorbirile pe care le va purta, vor duce la o mai bună cunoaștere a pozițiilor și posibilităților reciproce, servind astfel eforturile comune de promovare a relațiilor economice romîno-franceze. Fie ca aceste relații — a arătat ministrul comerțului exterior— alături de legăturile romîno-franceze existente în alte domenii, să se lărgească neîncetat, ilustrînd astfel avantajele reciproce ale colaborării între țări cu sisteme social- economice și politice diferite, fie ca dezvoltarea multilaterală a raporturilor prietenești între țările și popoarele noastre să reprezinte un aport tot mai însemnat în efortul general al popoarelor pentru pace și progres. (Agerpres)

Primirea de către vicepreședintă'"Consiliului 

de Miniștri al R. P. Romîne, Alexandru Drăghici. 
a ministrului industriei FranțeiVicepreședintele Consiliului de Miniștri al R- P. Romîne, Alexandru Drăghici, a primit sîmbătă la amiază pe ministrul industriei Franței, Michel Maurice-Bokanowski, eare se află într-o vizită oficială în țara noastră cu prilejul organizării la București a Expoziției tehnice și științifice franceze.Oaspetele a fost însoțit de Pierre Poul Bouffanais, mi-

niștrul Franței în R. P. Romînă.La primire au asistat mi. nistrul Comerțului Exterior, Gogu Rădulescu, Aurel Măl- nășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe și Ion Marinescu șeful departamentului siderurgiei din Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor dq Mașini. (Agerpres)

EAJA COMORILOR ARIE! m
dividualități, fiecare cu personalitatea sa. Dacă această trăsătură este încă timidă la Domenico .Venețiano, pictor din secolul al XV-lea, unul din întemeietorii școlii vene- țiene, ea se dezvoltă în timpul marilor titani ai Renașterii — Leonardo da Vinci, Raphael, Michel Angelo și atinge perfecțiunea în operele lui Rem- brandt.împreună eu tinerii de la „Grivița Roșie“ pătrundem în prima sală a Galeriei de Artă Universală în care sînt expuse lucrări ale pictorilor italieni.Principiile ce stau la baza artei Renașterii le sînt oarecum cunoscute tinerilor din timpul cursurilor. Profesoara de istorie a insistat la lecție asupra Renașterii și a artiștilor ei. Așa că acum pășesc la drum, oarecum în cunoștință de cauză. Școala italiană este bine reprezentată și modul științific în care sînt expuse tablourile. ne dă putința să urmărim atît evoluția picturii italiene în secolele XV și XVI, cît și marea influență pe care marii artiști italieni al Renașterii au avut-o asupra dezvoltării artei plastice europene de-a lungul ultimele veacuri.Dacă primii artiști ai școlii venețiene de la sfîrșitul secolului al XlV-lea și începutul

secolului al XV-lea nu s-au desprins total de influența picturii tradiționale, Domi- nico Venețiano, Antonello de Messina, Boccacio Boc- cacini și mai ales membrii familiei Bassano (ale căror lucrări se găsesc în muzeu) dezvoltă noile concepții despre viață și fac din om obiectul

mari pictori ai lumii și, alături de contemporanii săi Raphael, Michel Angelo a făcut faima școlii italiene. Ei este unul din primii mari portre- tiști.Continuăm călătoria privind tablourile lui Tintoretto, Palma il Vecchio și ale altora. Ajungem apoi la arta secolu-
Cu tinerii muncitori 

prin sălile Muzeului de Artă 
al R. P. R.

principal al artei lor. Pictorii introduc peisaje familiare lor, astfel îneît o scenă care se petrece în Orientul Mijlociu are drept cadru un peisaj ve- nețian, florentin sau bolognez. Același lucru și pentru lucrările cu subiect mitologic. în acest mod multe din aceste opere devin adevărate documente ale epocii. Ne oprim mai multă vreme în fața tablourilor lui Tizian, artistul care a trăit aproape 100 de ani și a lăsat în urma sa o operă vastă, pictată în peste 70 de ani de activitate artistică. Tizian este unul din cei mșl

lui al XVII-lea, dominat de stilul baroe.Sala spaniolă din muzeul nostru este dominată de lucrările lui El Greco, Murilloși Velasquez.El Greco, unul din cei mai mari artiști ai lumii creează pe pînză mai multe centre de lumină, descoperind culorii virtuți noi.Velasquez este un mare portretist. Numeroasele portrete ale lui Filip al V-lea, ale membrilor familiei acestuia și ale curtenilor săi sînt redate cu o mare artă. Velasquez interpretează portretele. In lu-

crarea pe care o privim, un portret ai lui Filip al V-lea, se evidențiază faptul că pictorul privește modelul în mod critic realist. Pe chipul regelui o vădită degenerescenta.Vizităm acum sălile în care sînt expuse lucrări ale artei germane și flamande. Tînărul strungar N. Georgescu observă în cîteva tablouri aparținînd acestor școli că deși titlul lucrărilor indică un subiect religios, pictorii îmbracă locuitorii Orientului Mijlociu în costume flamande din secolele XV—XVI.Observația aceasta este foarte justă. între cele două școli există o trăsătură comună. Mulți dintre pictorii acestor două școli — germană și flamandă — folosesc subiecte religioase, însă ca pretext, pentru a vorbi contemporanilor despre evenimente ce se petrec sub ochii lor.Deosebit de interesant este cunoscutul tablou al lui Pleter Breugnel cel bătrîn — „Uciderea pruncilor“, o vastă compoziție cu multe personaje. El redă realitatea socială a timpului său. Soldați! de pe pînză nu sînt romani, ci spanioli. Piața este aceea din- tr-un mic orășel din apropiere de Bruxelles, iar oamenii de pe uliță »int flamanzi.

Breugel a vrut să vorbească contemporanilor săi despre crunta teroare la care supuneau în acea vreme ocu- panții spanioli poporul Țărilor de Jos. De altfel, lucrul acesta e spus direct, fără echivoc. In partea dreaptă a tabloului, soldații spanioli atacă o casă, atît poarta ei cît și fereastra prin care se strecoară cîțiva. Această imagine este ilustrarea unui proverb al timpului care ziteea : „Dacă-1 dai afară pe spaniol pe ușă, el intră pe fereastră“.Tinerii noștri prieteni de la „Grivița Roșie" privesc apoi celebrul tablou al lui Jan Van Eyck „Omul cu tichia albastră“, lucrările lui Pieter Breugel cel tînăr, Rogier Van der Weyden, David Teniers, France Snyeders, Peter Paul Ru- bens, Anton van Dick și se o- presc vreme îndelungată în fața admirabilului tablou al lui Rembrandt „Haman implorînd iertarea Estherei”.Admirînd „Portret de femeie" al lui Rembrandt încheiem vizita făcută astăzi ’a muzeu, urmînd să ne întîlnim duminfca viitoare, pentru a cunoaște în continuare comorile galeriei universale a Muzeului de Artă al R.P.R.
AL. GÎRNEAȚA

• „Regata Snagov" — Unul din 
cele mai mari concursuri mon
diale ale anului la caiac-canoe a 
început sîmbătă pe lacul Snagov 
cu participarea echipelor U.R.S.S., 
R. R. Ungare, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Bulgaria și 
R. P. Romîne, Întrecerile de sim- 
bdtă au fost dominate de sportivii 
romi ni, învingători în cinci din 
cele opt probe cuprinse în pro
gram.

latfl clștigătorii : caiac 4 1 000 
m .- R. P. Romînă fVernescu, Ar- 
timov, Confolenco, Nicoară); caiac 
simplu 500 m; Nicoară — R. p. 
Romînă ; caiac dublu 500 m ; 
U.R.S.S. (Konikov, Plohin): caiac 
simplu fete 500 m : U.R.S.S. ; ca
noe simplu 10 000 m : Igorov 
(R.P.R.J; canoe dublu 10 000 m : 
R. P. Romînă (Lipalit, Calnieov); 
caiac simplu 10 000 m: Ștefan Po-

cora (R.P.R.); caiac dublu 10 000 
m : R. P. Ungară fFabian. Teleki). 
Concursul continuă astăzi.

• In turul 7 al campionatului 
mondial studențesc de șah echipa 
R. P. Romîne a terminat la egali
tate (2—2) cu Iugoslavia. Clasa
mentul Înaintea ultimelor două 
ture: 1. U.R.S.S. 19,5 puncte ; 2. 
R.S. Cehoslovacă 17 puncte (un 
meci mai mult jucat): 3. Iugosla
via 14,5 punete: 4. R.p. Romînă 
12,5 puncte.

® Stadionul din orașul Miateelcs 
găzduiește astăzi cea de-a treia 
edifie a „triunghiularului" feminin 
de atletism R.P. Ungară—Italia— 
R.P. Romînă.

(Agetprett)

Săptămîna viitoare pe ecranele Capitalei 
rulează:

Teroare în munți

o producție a studiourilor din R. P. Polonă 
după un roman de Jan Gherhard 

Izbutită realizare a genului film de aventuri
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FESTIVALULUI

Helsinki Rio Finlanda

în aceste zile
In presă și din re. 
latările agențiilor 
am spicuit pentru 
cititorii noștri o 
seamă de noutăți 
privind pregăti
rile ce se desfă

șoară în orașul gazdă a Fezti. 
valului

..La 
călduroase acum, 
pătruns de aroma pomilor în
floriți. Pe plajele mării, care 
înconjoară orașul, domnește 
animație de dimineață pînă 
tîrziu seara.

Cînd se lasă amurgul, se a- 
prind reclamele multicolore 
de neon. Printre afișele stră
lucitoare despre noile ființe, 
pe străzile orașului au apă. 
rut recent neobișnuite anun
țuri frumoase, în fața cărora 
se opresc cu interes trecătorii. 
Pe aceste anunțuri stă scris : 
„Cel de al VIII-lea Festival 
mondial al tineretului și stu
denților — de la 28/VII pînă 
Ia 6/VIII 1962".

Vor trece numai cîteva zile 
și liniștea parcurilor și străzi
lor din Helsinki va fi tulbu. 
rată de cîntece răsunătoare, 
muzică, rîsete. Din toate 
țuriie globului pămintesc, 
vor sosi solii tineretului 
mii.

„Comitetul internațional 
pregătire al Festivalului, Hel
sinki" — torentul de scrisori 
șl telegrame care poartă acea
stă adresă crește zi de zi. Te
legramele conțin deseori cu- 
vîntul „călătorim*.

„Ne aflăm în drum* — re
latează delegațiile din Chile, 
Argentina, Panama, Guatema
la, Cuba, Ecuador, Columbia, 
Nicaragua, Jamaica, 
Britanică.

„Plecăm în curînd" 
grafiază tinerii din 
Indonezia, Ceylon, țările Afri
cii...

Fiecare zi aduce, de aseme-

— Helsinki.
Helsinki zilele sini 

Aerul este

col- 
aicl 
lu-

dc

Guyana

— tele- 
Japonia,

nea, comunicări despre hotărî- 
rea diferitelor organizații de 
tineret de a sprijini Festivalul.

După cum s-a anunțat la 
Helsinki, cea mai numeroasă 
delegație o trimite tineretul 
Franței — o mie de tineri și 
tinere care reprezintă zeci de 
organizații de tineret. Din Ita
lia vor sosi 800 de tineri, din 
Japonia — 200.

...Așa dar, au rămas doar 6 
zile pînă la deschiderea Festi
valului. Ceremonia festivă de 
deschidere a sărbătorii tine
retului va avea loo pe Sta
dionul olimpic, în ziua de 29 
iulie (printre altele fie zis, 
jumătate din numărul bilete
lor au Și fost vîndute). In fie
care zi se vor înregistra eve
nimente interesante. De pil
dă, numai numărul concerte
lor — internaționale și na
ționale — va fi de cel puțin 
40 zilnic.

Acum, cît timp Festivalul nu 
a început încă, artiștii termi
nă decorațiile care vor pavoa
za străzile orașului.

Tinerele gazde ale Festivalu
lui pregătesc cantonamentele 
pentru oaspeți. Opt sute de 
tineri șl tinere finlandezi, care 
vor executa la deschiderea 
Festivalului un program de 
dansuri, fac ultimele repetiții. 
ÎȘi termină drumul ștafeta 
care a Început dincolo de 
Cercul polar. Ea se apropie 
de Helsinki. Țelul acestei șta
fete este strîngerea de semnă
turi pe salutul adresat tinere
tului lumii care participă la 
Festival.

Cele 500.000 de semnături, 
strînse pe acest salut, consti
tuie cea mai bună mărturie 
a faptului că poporul finlan
dez aprobă cu înflăcărare 
Ideile Festivalului și va primi 
la el acasă, cu inima deschisă, 
pe solii tineretului lumii.

Delegația tineretului bra
zilian compusă din 200 
persoane a părăsit por

tul Rio, plecînd pe bordul 
unui vas spre Helsinki.

In cadrul delegației Brazi
liei sînt reprezentate peste 20 
de state ale țării. Statele din 
nord-estul țării trimit 30 de 
tineri, Sao Paolo — 60, pleacă 
de asemenea delegați din Cea
ra, soli ai capitalei Braziliei, 
pleacă țărani, lideri sindicali, 
mulți studenți. Brazilia tri
mite o delegație reprezentati
vă. Brazilienii duc cu ei, pen
tru a fi prezentate Ia Festi
val, 2 filme realizate de stu
denți, o mare expoziție de fo
tomontaje din viața tineretu
lui și, desigur... dansul samba!

Grupul de artiști este con
dus de artiștii George Gular 
și Nora Ney. Programul artis
tic pe care tineretul brazilian 
îl va prezenta Ia Helsinki, cu
prinde dansuri ale negrilor 
brazilieni, un balet clasic, o 
pantomimă. Spectacolul este 
încheiat cu samba, dansul na
țional al poporului din Brazi
lia — o cascadă de ritm, ener
gie și voie bună.

„Sîntem foarte bucuroși că 
plecăm Ia Helsinki — a spus 
Gular într-o declarație făcută 
presei. — Festivalul este un 
lucru minunat! Am avut pri
lejul să particip și Ia Festiva
lul de la Viena și el mi-a lă
sat o impresie de neșters“

U.R.S.S. : Aspecf da la pregătirile 
unor tineri instrumentiști sovietici 

care vor participa la Festival,

(m*.

ii de scrisori

0 intenție
și telegrame

bună
î apropiatului

H I/
T

nHiiiiiuinunniiinninnHiHiiiiiunn ■

guvernului sovietic

Secretarul general al Aso
ciației studenților din 
Marea Britanie ți Irlan

da de Nord pentru sprijinirea 
O.N.U., membră a Mișcării in
ternaționale studențești de 
sprijinire a O.N.U., a declarat 
că această mișcare intențio
nează să trimită la Festival 
un observator al său.

Comisia studențească inter
națională a celui de-al VIII- 
lea Festival a salutat această 
hotărîre declarînd că „ea va 
contribui, fără îndoială, Ia o 
înțelegere reciprocă mai bună 
între studenți“.

n cinstea _ _
Festival mondial al ti
neretului, în Mongolia 

s-a desfășurat o largă mișcare 
pentru învățătură și muncă 
de bună calitate.

Din toate colțurile Mongo
liei, pe adresa Comitetului 
mongol de pregătire, soseso

telegrame 
tineretul 

Festivalu-
mii de scrisori și 
de salut în care 
urează mult succes 
Iui mondial.

Zilele acestea, 
participa la Festival, va pleca 
pe calea aerului la Helsinki, 
delegația tineretului mongol 
formată din 75 de membri.

pentru a

membri.

L II
Vice președintele Uniunii 

naționale a studenților 
din Basutoland, Donald 

Tsols, a comunicat că la se- 
minariul național al Uniunii 
studenților din Basutoland 
organizat cu sprijinul celor 
mai reprezentative organizații 
de tineret studențești, politice 
si sociale din țară, s-a adoptat

o hotărîre în care 
festă solidaritatea 
zatorii și participanții la 
de-al VIII-lea Festival și 
exprimă speranța că el se 
desfășura cu deplin succes 
interesul păcii, prieteniei
înțelegerii reciproce în lumea 
întreagă".

„își mani- 
cu organi

cei 
ÎȘÎ 
va 
în
și

Conferința internațională 
pentru Laos a luat sfîrșît

Japonia : Afiș editat în 
Festivalului.

21 (Agerpres). — la Geneva a avut de închidere a pentru Laos. Șefii participante la au aprobat cele două documente ale conferinței — declarația cu privire la neutralitatea Laosului și protocolul la această declarație.Luînd cuvîntul cu acest prilej, A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor externe al U.R.S.S. a amintit că „cotitura favorabilă spre tratative concrete la conferința pentru Laos este legată în primul rînd de rezultatele în-

GENEVA La 21 iulie loc ședința Conferinței delegațiilor conferință
cu iu-tîlnirii lui N. S. Hrușciov președintele Kennedy din nie 1961. înțelegerea reciprocă în ce privește sprijinirea Laosului independent și neutru în frunte cu un guvern ales de laoțienii înșiși, realizată la această întîlnire, a netezit calea spre încheierea cu succes a conferinței.Ședința a luat sfîrșit prin cuvîntarea prințului Suvanna Fumma, primul ministru Laosului.Documentele adoptate mează să fie semnate de tre șefii delegațiilor participante la conferință, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la 23 iulie.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite textul declarației guvernului sovietic.De ani îndelungați Uniunea Sovietică luptă pentru încetarea definitivă a experimentării armei nucleare. S.U.A., însă, împreună cu aliații lor din N.A.T.O., zădărnicesc realizarea unui acord în această problemă. Acest lucru a ieșit la iveală din nou, limpede, în fața întregii omeniri, atunci cînd S.U.A. și Anglia au refuzat în mod practic, în Comitetul celor 18 pentru dezarmare, să pună la baza tratativelor, așa cum a făcut U- niunea Sovietică, propunerea Indiei, Republicii Arabe Unite, Braziliei și altor state neutre, mefnbre ale acestui comitet, care prevede controlul a- supra acordului cu privire la încetarea experiențelor nucleare cu ajutorul mijloacelor naționale de detectare a exploziilor nucleare. Puterile occidentale insistă asupra unui singur lucru: amplasarea pe teritoriul Uniunii Sovietice a unei rețele de posturi internaționale de control și efectuarea unor inspecții inutile pentru verificarea aplicării a- cordurilor, dar dorite cu ardoare de serviciile de spionaj și statele majore militare ale N.A.T.O. care elaborează planurile unui război agresiv împotriva statelor iubitoare de pace.în cursul ultimelor luni, în Oceanul Pacific și în America de Nord — în stat'd Nevada — au loc neîncetat explozii arma nucleară, efectuate Statele Unite sile Americii. ceastă serie de experiențe arma nucleară depășește mult limita tuturor anterioare: recent S.U.A. au făcut să explodeze — în pofida campaniei largi de proteste, inclusiv ale oamenilor de știință — un dispozitiv nuclear cu o mare putere la înălțimea de cîteva sute de kilometri, extinzând cursa înarmărilor, urîtă de popoare, a- supra spațiului cosmic.Guvernul S.U.A., încă înainte de a trece la efectuarea actualei serii de experiențe nucleare, știa bine că dacă bombele nucleare americane vor începe să explodeze, a- tunci Uniunea Sovietică va fi pusă în fața necesității de a efectua experimentarea armei sale nucleare.în legătură cu aceasta președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, l-a avertizat direct pe președintele S.U.A., J. Kennedy, în mesajul din 3 martie 1962. Deci, guvernul S.U.A. era pe deplin conștient de urmările acțiunii sale. în mîinile sale, și numai în mîinile sale, se afla soluționarea problemei dacă experiențele la care a fost nevoită să recurgă Uniunea Sovietică, în toamna a- nului 1961 vor fi ultimele sau asupra planetei noastre se va abate un nou val de explozii nucleare experimentale. Iar guvernul S.U.A. a ales. Exploziile bombelor nucleare americane deasupra insulelor Christmas și Johnston au dat naștere ecoului lor — au făcut inevitabile exploziile nucleare sovietice de răspuns.Guvernul S.U.A. nu ascunde că a întreprins noua serie de experiențe cu arma nucleară și îndeosebi experiențele

cu de A- cu cu celor

în spațiul cosmic pentru a încerca să obțină superioritatea militară asupra Uniunii Sovietice. Guvernul sovietic nu ar justifica încrederea poporului sovietic, nu ar manifesta grijă pentru viitorul statului sovietic, dacă nu ar trage concluziile necesare. Nu, Uniunea Sovietică nu va oferi asemenea satisfacții acelora care nutresc intenții agresive împotriva țării noastre, care ne a- menință pe noi și pe aliații noștri ci un război preventiv.Oamenii sovietici nu au uitat și nu vor. uita niciodată atacul perfid al Germaniei hitleriste împotriva patriei noastre. Din experiența anului 1941 ei știu ce importanță vitală are faptul ca apărarea țării să se afle la nivelul celor mai noi realizări ale științei și tehnicii militare pentru a fi gata în orice moment să întîmpini bine înarmat pe agresori.Guvernul sovietic, ca răspuns la seria de experiențe cu arma nucleară americană, a hotărît efectuarea de experiențe cu cele mai noi tipuri de arme nucleare sovietice. Aceasta este o măsură pe care U- niunea Sovietică a luat-o forțată de împrejurări. La efectuarea acestor experiențe vor fi luate toate măsurile necesare în scopul reducerii la minimum a căderilor de precipitații radioactive. în Uniunea Sovietică au fost obținute în această privință rezultate importante. Este bine cunoscut faptul că experiențele sovietice din toamna anului trecut nu au fost însoțite de o sporire simțitoare a radioactivității în atmosferă, pe suprafața pământului sau în ocean.Oricine prețuiește sentimentul dreptății, orice om care nu are idei preconcepute nu poate să nu fie de acord cu faptul că o dată ce S.U.A. au început primele experiențele cu arma nucleară și le-au efectuat împreună cu aliații lor într-o măsură mult mai mare decît Uniunea Sovietică, atunci celeilalte părți, ;— Uniunii Sovietice, care întotdeauna a efectuat experiențele sale nucleare numai ca o măsură de răspuns —< îi aparține dreptul de a termina ultima experiențele nucleara în lume.Guvernul sovietic cheamă guvernele S.U.A. și celorlalte puteri occidentale să țină seama de cererile popoarelor și să înlăture barierele artificiale în calea realizării unui acord cu privire la încetarea experimentării armei nucleare ■— acord care să se bazeze pe datele științei, ce permit efectuarea controlului asupra îndeplinirii lui riguroase cu a- jutorul mijloacelor naționale de detectare.Guvernul sovietic se alătură chemării pe care Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace a adresat-o popoarelor tuturor țărilor — de a întări pacea, <țe a lupta pentru dezarmare, pentru salvarea omenirii de primejdiile distrugerii nucleare. în această chemare este întruchipată voința popoarelor, iar această voință este legea supremă a istoriei. Lupta pentru încetarea experiențelor nucleare, pentru dezarmare, pentru pace continuă și ea trebuie să fie încununată de triumful cauzei păcii.

oporul polonez săr
bătorește astăzi îm
plinirea a 18 «ni de 
ia eliberarea patriei 
sale de sub jugul 
hitlerist.

Au trecut 18 ani
efe cînd glorioasele armate so
vietice au alungat de pe terito
riile poloneze hoardele hifleriste. 
Umăr la umăr cu armata sovieti
că, au luptat In bătăliile pentru 
eliberarea Poloniei armata polo
neză și numeroase detașamente 
de patriofi. Atunci, în urmă cu 
18 ani, pe pămînturile dezrobite 
ale țării a fost constituit guvernul 
nafional sub denumirea de Co
mitetul polonez al eliberării na
ționale, care a proclamat instau
rarea puterii populare.

22 iulie 1944 reprezintă o co
titură hotărîtoare în istoria po
porului frate polonez. In anii care 
au trecut de la eliberarea patriei 
sale, poporul polonez, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a obținut mari 
succese în făurirea vieții noi, so
cialiste.

Ca rezultat al industrializării 
socialiste, s-au ridicat puternice 
combinate siderurgice ca Nowa 
Huța și Huța Warszawa, numeroa
se întreprinderi industriale, șan
tiere navale, hidrocentrale elec
trice. E grăitor faptul că astăzi 
producția industrială a Poloniei 
e de peste șase ori
decît cea dinainte de război.

Importante realizări au fost ob
ținute și în transformarea socia
listă a agriculturii, în 
continuă a producției

mai mare

creșferea 
agricole.

Producfia agricolă la suta de 
hectare a crescut cu 50 la sută 
în comparația cu perioada ante
belică.

Ca urmare a dezvoltării econo
miei și înfloririi culturii socialiste, 
crește nivelul de trai al oameni
lor muncii din Polonia populară.

Toate aceste succese se dato
rase muncii pline de abnegație 
a poporului polonez, hotărîrii cu 
care luptă pentru înfăptuirea po
liticii Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. Alături de întregul po
por, tineretul Poloniei, condus și 
îndrumat de partid, își aduce 
contribu|ia la măreafa operă de 
construire a socialismului. Mem
brii Uniunii Tineretului Socialist 
din R.P. Polonă muncesc cu en
tuziasm în toate sectoarele 
tului construcției socialiste.

In continua dezvoltare a 
nomiei, un rol important 
avut și îl au pentru Polonia popu
lară ca și pentru toate țările fră
țești, relațiile de colaborare și 
întrajutorare statornicite între jă- 
rile lagărului socialist și în pri
mul rînd ajutorul multilateral pri
mit din partea Uniunii Sovietice.

Alături de celelalte țări socia
liste, R.P. Polonă promovează 
consecvent pe plan extern o po
litică de pace, bazată pe princi
piile coexistentei pașnice ; ea își 
aduce în permanentă contribuția 
la lupta pentru micșorarea încor
dării și dezvoltarea colaborării 

Polonia populară 
cu hotărîre pentru 

dezarmării generale 
militează consecvent 
politicii revanșarde a

internationale, 
se pronunfă 
înfăptuirea 
și totale, 
împotriva

fron-

alur- că-

C O CPolone,Ambasadorul R. P.Janusz Zambrowicz, a oferit sîmbătă seara un cocteil cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Polone.Au luat parte tovarășii Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai Guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor obștești, gene-, rali și ofițeri superiori, academicieni și alți oameni da

TEILartă și cultură, func- superiori, ziariști.

r. PE SCURT

NOWA
vionul care face 
cursa Varșovia— 
Kracovia coboară 
lin și, înainte de 
a ateriza, îți ofe
ră posibilitatea să 
arunci mai de a- 

privire panoramică

știință, ționariAu participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.A fost prezent Michel Mau- rice-Bokanowski, ministrul industriei Franței.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie. (Agerpres)
Adunarea festivă 

de la GdanskGDANSK 21 (Agerpres). — La 21 iulie la șantierul naval din Gdansk a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 18-a aniversări a eliberării Poloniei. Orașul Gdansk a sărbătorit totodată împlinirea a zece secole de existență.într-o uriașă secție de producție a șantierului naval, pavoazată sărbătorește, s-au a- dunat oameni ai muncii din Gdansk : constructori de nave, marinari, muncitori portuari, pescari, delegații din partea tuturor Voievodatelor țării.La ședința festivă, Wlady- Blaw Gomulka a rostit o amplă cuvîntare,De la terminarea celui 'de-al doilea război mondial, a spus .vorbitorul, au trecut aproape .18 ani.De 18 ani reconstruim Polonia din temelii, în chip nou, ca stat socialist independent al oamenilor muncii, făcînd parte din marea comunitate socialistă a popoarelor.Acești ani pot fi apreciați prin progresul material, prin creșterea producției globale industriale, prin sporirea pro. ducției agricole și triplarea venitului național în comparație cu Polonia antebelică.Referindu-se la internaționale, W- spus :Politica de paceun fir roșu activitatea pe plan intern și extern a tuturor statelor socialiste. Socialismul este un exponent al păcii, adversar al războaielor agresive, din esența socialismului de. curg propunerile cu privire la dezarmarea generală și totală sub un strict control internațional, prezentate de

problemele Gomulka astrăbate ca

Uniunea Sovietică și sprijinite de toate statele socialiste.Socotim că toate litigiile internaționale pot și trebuie rezolvate în cadrul coexistenței pașnice a statelor. Statele imperialiste însă nu vor să pășească pe această cale, singura justă și absolut necesară. Ele nu vor să renunțe la război ca instrument al politicii lor. De aceea, și numai de aceea, pericolul de război este încă actual,Din acest oraș >— Gdansk, a Spus ,W. Gomulka în continuare, unde la 1 septembrie 1939 tunurile de pe cuirasatele hitleriste au vestit lumii atacul asupra Poloniei și începerea celui de-al doilea război mondial, avertizăm statele occi. dentale împotriva unui pas care poate să aibă urmări incalculabile. Arma nucleară în mîinile Bundeswehrului sub orice firmă, fie că este vorba de „comunitatea politică“, de „forța de șoc europeană independentă" sau de „forța nucleară a N.A.T.O.”, fie că a- ceastă armă ar apare sub vreo altă denumire, înseamnă transmiterea destinelor păcii în mîinile forțelor celor mai aventuriste și lipsite de răspundere ale revanȘismului și războiului.-S In continuare, W. Gomulka a scos în evidență însemnătatea excepțională a propunerii Uniunii Sovietice de a se încheia tratatul de pace cu Germania și de a se rezolva pe baza aceasta problema Berlinului occidental.în încheiere, W. Gomulka a anunțat decorarea orașului Gdansk cu prilejul împlinirii unui mileniu de existență cu Ordinul Sztandar Pracy,

militarișfilor vesf-german’, pentru 
lichidarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, pentru trv 
cheierea Tratatului de pacs cu 
Germania și normalizarea situa
ției în Berlinul occidental.

Cu caldă simpatie și dragoste 
frățească urmărește poporul romîn 
marile realizări 
porul polonez 
noi, socialiste, 
noastre, care, 
partidelor lor 
pășesc umăr la

dobîndite de po- 
în făurirea vieții 
Intra popoarele 

sub conducerea 
marxist-leniniste, 

umăr în cadrul 
lagărului socialist, s-au statornicit 
și se dezvoltă relații indestructi
bile de prietenie, alianță, cola
borare și întrajutorare frățească. 
Se dezvoltă continuu schimburile 
economice, fehnico-știinfifice, cul
turale între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Polonă.

O contribuție de mare însem
nătate la întărirea prieteniei și 
colaborării frățești romîno-polone 
au adus vizitele reciproce ale 
conducătorilor de partid și de 
sfat ai țărilor noastre.

Cu prilejul marii sărbători a 
Poloniei populare, poporul, tine
retul romîn trimit un fierbinte 
salut poporului, tineretului polo
nez, și le urează din adîncul ini
mii să obțină noi și mari succese 
în construirea socialismului, în 
lupta pentru apărarea păcii,

Cu prilejul sărbătorii

naționale a R. P. PoloneCu prilejul celei de-a 18-a aniversări a marii sărbători naționale a poporului polonez, tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al R.P. Romîne, a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Adam Rapacki, ministrul afacerilor lone. externe al R.P. Po-
*

'după.amiază la Casa 
a tineretului din ra- 

Bălcescu" a avut loc

Sîmbătă 
de cultură 
ionul „N. 
o manifestare organizată de Uzi
nele ,Judor Vladimirescu", cu 
prilejul sărbătorii na/ionale a Re
publicii Populare Polone.

Luînd cuvîntul în numele colec
tivului întreprinderii, inginerul șef 
Gh. Pifulescu a transmis poporu
lui frate polonez un salut călduros, 
iar prof. Dumitru Dumitrescu, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, a vorbit despre 
realizările obținute de poporul 
polonez în lupta pentru construirea 
socialismului.

In continuare, ambasadorul R. P. 
Polone, Janusz Zambrowicz, a vor
bit despre însemnătatea sărbăto. 
rii naționale a poporului polonez. 
A rulat apoi filmul polonez „Pri
mul an”.

•k
Peste 500 de muncitori, Ingi

neri și tehnicieni de la întreprin
derea pentru valorificarea stufului 
din Brăila au ascultat expunerea 
prof. Gheorghe Hendoreanu, pre
ședintele Comisiei de răspîndire 
a cunoștințelor, culturale și știin
țifice din Brăila, despre succesele 
objinute de poporul polonez în 
anii puterii populare.

★
în hala mare de prelucrări me

canice a Uzinei „înfrățirea“ din 
Oradea, Mihai Ziman, secretarul 
Comisiei pentru răspindirea cu
noștințelor. culturale și științifice 
din regiunea 
constructorilor
despre succesele obținute în dez
voltarea economică, socială și cul
turală a poporului polonez în cei 
j18 ani de la eliberare,

★Sîmbătă seara, la clubul U- zinelor „Republica" din Capitală, orchestra de muzică ușoară și soliști ai Radiotele- viziunii din Varșovia, care ne vizitează țara au prezentat un concert-spetetacol.Au participat reprezentanți ai Ambasadei R. P. Polone la București.

Crijana a vorbit 
de mașini-unelte

(Agerpres)

MOSCOVA. La 21 iulie Ni- 
kita Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află în re
giunea de dincolo de Cercul 
Polar, precum și mareșalul 
Malinovski, ministrul apărării, 
și alți comandanți militari su
periori, au ieșit în larg la 
bordul crucișătorului „Amira
lul Ușakov“ și au urmărit a- 
plicațiile navelor de suprafață 
și submarine și ale aviației 
maritime.

La aplicații s-au folosit arme 
moderne ale flotei maritime 
militare. S-au efectuat trageri 
ale unor nave de suprafață 
purtătoare de rachete și ale 
unor submarine atomice pur
tătoare de rachete. Acestea au 
efectuat trageri de rachete a- 
flîndu-se în submersiune.

Nikita Hrușciov și Rodion 
Malinovski au dat o înaltă a- 
preciere rezultatelor aplicații
lor.

tîrg la care sînt expuse bu
nuri de consum, îndeosebi 
produse textile. Pe lingă nu
meroase firme austriece ex
pun și firme din alte 16 state.

La invitația conducerii tîr- 
gului, o delegație economică 
romină, condusă de ministrul 
industriei ușoare a R. P. Ro
mîne, Alexandru Sencovici, a 
vizitat Tîrgul de la Dornbirn.

DJAKARTA. — In seara de 
20 iulie, președintele Sukarno 
a oferit în palatul său din 
Bogor un dineu în cinstea lui 
A. I. Mikoian. La dineu au 
participat ministrul prim 
Djuanda și o serie de alți mi
niștri ai cabinetului. După de
jun, în sălile palatului a avut 
loc o mare recepție la care 
au fost prezentate dansuri na
ționale indoneziene.

VIENA. — In localitatea 
Dornbirn, din provincia Vo
rarlberg, Austria, are loc un

HAVANA.—Ministerul For
țelor Armate Revoluționare a 
dat publicității un comunicat 
cu privire la noile acte provo
catoare ale imperialiștilor a- 
mericani împotriva Cubei. 
După cum se arată în comu-

nicat. Ia 18 iulie un avion mi
litar american de tip „S-47” 
a violat spațiul aerian al Cu
bei, zburînd deasupra locali
tății Manati (provincia Ori
ente).

WASHINGTON. — Biroul 
bugetului din Ministerul Fi
nanțelor al S.U.A. a anunțat 
că deficitul bugetar al State
lor Unite Pe anul fiscal termi
nat la 30 iunie 1962 se ridică 
Ia 6 300 000 000 de dolari.

TEHERAN. — La 21 iulie, 
noul prim-ministru al Iranu
lui, Assadollah Alam, a pre
zentat șahului lista noului gu
vern.

Lista include opt miniștri 
din cabinetul Iui Aii Amini, 
care a demisionat în urmă cu 
cîteva zile. Ministerul Aface. 
rilor Externe este condus în 
continuare de Abbas Aram, 
Ministerul de Interne — de 
generalul S. Azizi, iar Minis
terul de Finanțe — de Abdul 
Behnia.

Au fost numiți de asemenea 
șase miniștri noi.

proape o 
peste Nowa-Huta — inima de 
oțel a Poloniei populare. In- 
tr-o parte — modernul oraș 
muncitoresc; în cealaltă — u- 
riașul combinat metalurgic, că
ruia polonezii i-au dat numele 
lui Lenin.

Tovarășul meu de drum îmi 
relata cîteva episoade din is
toria construcției combinatului 
și a orașului.

Ca să renască din ruine, Po
lonia avea nevoie de oțel. A- 
vea nevoie de oțel pentru re
construcția orașelor, a uzine
lor, a căilor ferate. Avea, mai 
ales, nevoie de oțel 
construcția socialistă, pentru 
dezvoltarea 
tregii economii naționale. Din 
aceste necesități imperioase 
s-a născut Nowa-Huta. Poporul 
frate sovietic a venit în aju
torul Poloniei cu proiecte, cu 
mașini de înaltă tehnicitate, 
cu specialiști. în primele zile, 
cînd pe cele aproape 1 000 de 
hectare pe care trebuia să se 
înalțe combinatul se făceau 
măsurătorile, cei ce aveau să 
conducă totul aici — ingineri, 
tehnicieni, maiștri, muncitori 
— învățau la înalta școală a 
specialiștilor 
acest timp 
dea contur.

pentru

industriei, a în-

sovietici. Și în 
combinatul prin- 
Era nevoie de o

uriașă forță de muncă. La 
chemarea P.M.U.P. și a gu
vernului au venit să lucreze 
aici mii de oameni din toate 
colțurile țării Au venit mii 
de tineri. Dar mulți dintre ei 
erau atunci muncitori necali
ficați. Creșteau însă văzind cu 
ochii uzinele, halele și o dată 
cu ele, la școala 
creșteau viitoarele 
oțelari, jurnaliști, 
zidari, betoniști.

în același timp, 
neted dinspre Kracovia locul 
barăcilor era luat de blocuri 
moderne — se năștea ora
șul muncitoresc. Constructorii 
combinatului și cei ai orașu
lui erau antrenați într-o înflă
cărată întrecere. Cine a cîști- 
gat ? E greu de spus. Un lu
cru este însă cert — a cîștigat 
poporul Poloniei, clasa munci
toare.

Ghidul care ne însoțea prin
tre uriașele construcții ale 
combinatului ne povestea des
pre faptele trecute și prezen
te ale acestor oameni minu
nați. Am mers de la un obiec
tiv la altul cu mașina, pen
tru că drumul pe jos necesită 
multă cheltuire de timp.

Vizitînd astăzi orașul mun
citoresc și combinatul ai im
presia că au existat din tot
deauna aici. In blocurile noi, 
moderne, locuiesc peste 
100 000 de oameni. La dispo
ziția lor stau: un frumos tea
tru (artiștii de aici au partici
pat la numeroase festivaluri 
teatrale internaționale), mai

șantierului 
cadre de 

haminoriști,

pe dmpul

multe cinematografe, biblio
teci, case de cultură. Copiii 
lor învață în cele 15 școli pro
fesionale și medii. în fiecare 
dimineață, de aici pornesc 
spre combinat mii de oameni. 
Porțile se deschid larg ; unii 
se îndreaptă spre oțelărie a 
cărei hală imensă adăpostește 
10 cuptoare de mare capaci
tate (în continuare se vor mai 
construi : o oțelărie electrică 
și o oțelărie L.D.). Alții merg 
grăbiți spre marile furnale, 
alții spre cocseria cu opt ba
terii, alții spre hala laminoru
lui la rece al cărui cubaj

Note de drum
de construcție depășește pe 
cel al impunătorului Palat 
al culturii din Varșovia. Alții... 
Combinatul e foarte mare. Nu
mai cîteva detalii: în fiecare 
24 de ore se produc aici 6 000 
de tone de fontă; cuptoarele 
Martin vor produce în acest 
an 2 400 000 de tone de oțel 
(în 1980 se vor produce aici 
7 000 000—-8 000 000 de tone de 
oțel).

Muncitorii și tehnicienii de 
aici sînt oameni tineri. Vîrsta 
medie — 37 
cînd în ziua 
aniversări a 
niei a țîșnit 
primul furnal, erau, 
mult mai tineri. Dar anii nu

de ani. în 1354, 
celei de a zecea 

eliberării Polo- 
prima șarjă din 

firește,

i-au îmbătrînit, sînt doar mai 
bătrîni în meserie, mai expe
rimentați. Chiar atunci cînd, 
atenți, încordați pregătesc o 
nouă șarjă sau dau forma ce
rută unui nou lingou sînt în 
stare să-ți povestească o în- 
timplare hazlie de care să rîdă 
ei înșiși ca niște adolescenți. 
Așa este șeful de brigadă Sta
nislaw Cisak, așa sînt tinerii 
din brigada lui, așa sînt toți. 
Oameni harnici, optimiști, ve
seli.

Intre două șarje de oțel 
mi-au povestit următoarea is
torioară :

S-a statornicit aiâ, în Com
binatul de la Nowa-Huta, obi
ceiul de a da nume de ființe 
unor utilaje : oalele de turnat, 
podurile rulante, lingourile in
candescente, cajele laminoare- 
lor etc. Unele se numesc „pur- 
celuși“, altele „pisiâ“ și așa 
mai departe, după imaginația 
„nașului“. De pildă, lingouri- 
lor de oțel care nu corespund 
calității cerute (lupta pentru 
calitate este o preocupare cen
trală a fiecărui munâtor) li 
s-a dat denumirea de „lupi“. 
Acestea sînt trimise la o în
treprindere dintr-o localitate 
veână spre a fi tăiate pentru 
ca apoi să fie retopite. Așa de 
mult s-au încetățenit denumi
rile amintite, îneît ele sînt tre
cute chiar și în adrese ofi
ciale. Odată lingourile desti
nate retopirii au fost însoți
te de o adresă în care se spu
nea cam așa : „Vă trimitem a- 
cești lupi pe care vă rugăm

să-i tăiați și să ni-i 
cît mai 
însă 
mea 
să 
cel 
nu 
pilor“. Mirat, el 
la Nowa-Huta, o 
care spunea: „Cererea dum
neavoastră nu poate fi satis
făcută deoarece nu intră în a- 
tribuțiile întreprinderii noa
stre. Noi nu tăiem lupi. Vă 
rugăm să vă adresați unei a- 
sociații de vînătoare din Kra
covia“. Am rîs cu toții. Oțe- 
larii erau dispuși să-mi mai 
povestească și alte asemenea 
întîmplări. Dar nu mai era 
timp. Curînd, o nouă șarjă de 
oțel incandescent avea să țîș- 
nească și minutele, secundele 
erau prețioase. Oțelarii nu 
iubesc „lupii“.

Privind jerba de sântei cum 
încununa poate o viitoare șină 
de cale ferată, poate tablă 
groasă pentru navele de 10 000 
și 19 000 de tone care se con
struiesc la Gdansk, poate un 
tractor, mi-arn dat încă o dată 
seama de forța și măiestria 
oamenilor de aici. Construcția 
soâalistă a făcut ca energia 
creatoare a muncitorilor, a. în
tregului popor polonez să iz
bucnească asemenea jerbelor 
de sântei dintr-o șarjă de oțel 
incandescent.

expediați 
întimplat 
care pri- 

adrese 
iar 
să 

„lu-

urgent“. S-a 
funcționarul 
obicei aceste 

în concediu, 
îi ținea locul

ca
de 
fie 
ce 
cunoască povestea

Mirat, el a trimis 
adresă în
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