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Muncitor

Tinerii tehnicieni

Chipul
O nouă linie

de înaltă
tensiune

continuă

relatăm 
formele 
cadrelor 

uzina de 
se orga- 

ori de cîte 
ridică

face pentru 
pregătire ți 
specializarea 

ingineri,

Pricepere, măiestrie și gust. Ti- 
nărui Vasile Ionescu este unul 
dintre cei mai pricepuți pic
tori ai secției decor a Com
plexului industrial de faianță și 

sticlă din Sighișoara.

Foto: O. PLECAN

pentru specializarea 
tinerelor cadre teh
nice.

Este, credem, inte
resant să 
cîteva din 
specializării 
tehnice. In 
la Govora 
nizează, 
ori se ridică vreo 
problemă în procesul 
de producție, ața nu-

și ingineri învață
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RHHCAREA CALIFICĂRII
TINERILOR CHIMICI

Chimia este cea mai tînără ramură a industriei noastre socialiste. 
Creată în anii regimului democrat-popular, ea s-a dezvoltat și se dez
voltă în ritm impetuos. Pentru a face față cu succes sarcinilor mereu 
cresoînde, unitățile industriei chimice au nevoie în permanență de tot 
mai multe cadre specializate, capabile să minuiască utilajul modern, 
să aplice cu succes procedeele înaintate de muncă. E necesar ca aceste 
cadre să învețe continuu pentru a fi mereu în pas cu tehnica nouă.

Pentru a cunoaște cum se desfășoară acțiunile de ridicare a cali
ficării muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, redacția ziarului nostru 
a organizat un raid prin cîteva uzine și fabrici aparținind M.I.P.C.

Continuînd întrecerea pentru în
deplinirea planului la toți indicii, 
oamenii muncii din întreprinde
rile regiunii Suceava au îndeplinit 
planul producției globale pe pri
mele 8 luni ale anului cu 13 zile 
înainte de termen, iar cel al pro- 
ducției-marfă cu 11 zile mai de
vreme. In această perioadă s-au 
realizat peste plan aproape 
45 000 m.c. de bușteni, 11 00 m.c. 
de cherestea, 37 000 m.p. de țe
sături, 100 tone de zahăr etc. 
Datorită intrării în producție a 
unor noi întreprinderi, sortimentul 
mărfurilor fabricate în regiune s-a 
îmbogățit cu diferite produse ca : 
celuloză, hîrtie, saci și pungi de 
hîrtie, placaje, cu noi modele de 
mobilă etc.

Colectivele întreprinderilor din 
această parte a țării au obținut 
succese de seamă și în ceea ce 
privește îmbunătățirea calității 
produselor.

în această perioadă s-a realizat 
o creștere a productivității muncii 
cu 2,7 la sută peste sarcina pla
nificată. Valoarea economiilor su
plimentare obținute în primele 
7 luni ale anului prin reducerea 
prețului de cost depășește cu 
5 500 000 lei prevederile angaja
mentului anual.

(Agerpres)

Tematica
problemă importantă

Anul acesta, în toate sectoa
rele de producție ale Uzinei de 
superfosfați și acid sulfuric 
din Năvodari s-au organizat 
cursuri de ridicarea califică
rii. Tematicile lecțiilor preda
te sînt orientate înspre prin
cipalele sarcini de producție 
din fiecare secție. Ele au fost 
întocmite de o comisie forma
tă din cei mai pricepuți ingi
neri, pe baza unei largi con
sultări cu muncitorii si maiș
trii din secțiile respective. 
Fiecare lecție vine să-i ajute 
pe muncitori în cunoașterea 
teoretică a fenomenelor chi
mice care se produc în timpul 
desfășurării
producție, în cunoașterea 
mai profundă a fazelor de 
bricație. Iată un exemplu: 
fabricarea acidului sulfuric, o- 
perația de prăjire a piritei o- 
cupă un loc foarte important 
în cadrul procesului tehnolo
gic. Aici, fiecare 
mare valoare. O 
manevrarea unei 
o abatere de la
poate duce la dereglarea în
tregului proces tehnologic.

Existenta unor neajunsuri a 
arătat că unii muncitori ti
neri nu cunoșteau suficient

■procesului de 
cit 
fa
la

minut are o 
întîrziere în 
comenzi sau 
instrucțiuni,

de bine parametrii de fabri
cație, nu stăpîneau toate a- 
mănuntele privind noua teh
nologie de prăjire a piritei 
(la noua linie de acid sulfuric, 
prăjirea piritei se execută 
după o tehnologie diferită față 
de cea după care se făcea la 
vechea linie). Firesc a fost ca 
în programa de învătămînt a 
cursurilor de ridicare a califi
cării să fie cuprinse și aceste 
probleme. Lucru care s-a și 
făcut. Cei 40 de tineri care au 
absolvit cursurile de operatori 
chimiști lucrează acum mult 
mai bine, obțin rezultate spo
rite.

Conducerea procesului teh
nologic în sala de contact si 
instalația de absorbție de la 
fabricația acidului sulfuric 
este în mare parte automati
zată. Aceasta cere din partea 
muncitorilor pregătirea teore
tică corespunzătoare. Iată de 
ce în tematica cursurilor de 
ridicare a calificării au fost 
cuprinse cunoștințe mai largi 
de automatizare si mecaniza
re. In cadrul lecției intitulată: 
„comenzi la distanță“, tinerii 
au avut posibilitatea să ia cu
noștință, pe baza planșelor 
prezentate, de modul de func
ționare a instalației.

uzina de superfosfati si 
sulfuric Năvodari, comi- 
li. T.M. a acumulat o 
experiență în antrena-

La 
acid 
tetul 
bună 
rea și mobilizarea tinerilor la 
diverse 
fire a 
nale.
V.T.M.

forme de îmbogă- 
cunoștințelor profesio- 
Membrii comitetului 
au urmărit în perma

nență ca lecțiile predate 
fie cît mai strîns legate 
cerințele și necesitățile 
ducției. Atunci cînd a fost ca
zul, spre exemplu, la cursurile 
de ridicare a calificării pen
tru dozatorii de la sectorul 
superfosfați, unde unele lecții 
au avut un caracter prea ge
neral, membrii comitetului au 
discutat cu lectorul respectiv 
despre necesitatea ca lecțiile 
să fie axate pe problemele cu
rente pe care le ridică buna 
desfășurare a procesului de 
producție. Rezultatul a fost că 
următoarele lecții au 
prezentate cur săniilor 
îmbunătățite, cu exemple con
crete din uzină, din acest sec» 
tor de producție.

să 
de 

pro-

(ost 
mult

Ce se 
continua 
pentru 
tinerilor 
maiștri și tehnicieni 
— iată întrebarea la 
care am căutat răs
puns la Uzina de 
sodă de la Govora.

— La noi — spune 
un tînăr inginer nu 
există inginer, mai
stru sau tehnician, 
care să nu fi trecut 
Ia începutul activită
ții sale prin toate 
secțiile productive 
ale uzinei.

Acest procedeu i-a 
familiarizat cu pro
blemele locului res
pectiv de muncă, i-a 
înarmat cu cunoaș
terea temeinică, pro
fundă a problemelor 
care se pun în fața 
uzinei în așa fel în- 
cît acum, fiecare din
tre cadrele tehnice 
sînt capabile să con
tribuie cu competen
ță la rezolvarea sar
cinilor uzinei.

Conducerea uzinei, 
la indicația comitetu
lui de partid, în co
laborare cu comitelui 
sindicatului și comi
tetul U.T.M. a folosit 
numeroase alte forme

mitele „sfaturi teh
nice” pentru ingineri, 
maiștri ți tehnicieni. 
Trebuia, <lo exem
plu, soluționată pro
blema măririi capa
cității stației de ab
sorbție de Ia secția 
sodă calcinată 
menținerea unui 
gim tehnologic

tim. Un 
ingineri tineri a 
mit sarcina să 
dieze această 
blemă și să propună 
soluțiile cuvenite. 
Ceilalți ingineri, mai
ștri și tehnicieni din 
uzină s-au pregătit
și ei pentru a par
ticipa Ia discuții.
Cînd s-a ținut „sfa
tul tehnic" fiecare a
venit cu sugestii,
completări. S-au a- 
doptat astfel cele 
mai bune soluții și 
drept urmare a fost 
mărită capacitatea de 
producție a liniei de 
sodă calcinată cu 11 
la sută.

In uzină se folo
sește de asemenea, cu 
bune rezultate și un 
alt procedeu : ingine
rilor tineri și celor 
stagiari li se indică 
spre studiu și rezol
vare anumite teme 
tehnice legate de îm
bunătățirea procesu
lui ’ - -

o o

?i 
re- 
op-

de producție. De

(Continuare în 
pag. a III-a)

Localitatea Negrești, centru 
de raion, din regiunea Iași a 
început să primească energie 
electrică produsă de termocen
trala Borzești și de alte cen
trale electrice, prin interme
diul rețelei de linii a sistemu
lui energetic național. Pentru 
aducerea curentului electric, 
în această localitate a fost 
construită o linie de înaltă 
tensiune între Vaslui și Ne
grești în lungime de aproxi
mativ 30 de kilometri.

In prezent toate raioanele 
regiunii Iași sînt racordate la 
sistemul național prin linii de 
înaltă tensiune.

Goșmani, sat 
regiunea Ba- 

îndrăzneala 
mi-a ieșit înainte 
în felurite chipuri. 
Odată, cînd am 
stat de vorbă cu 
inginerul zooteh

nist Dragoș Maruș, avea chipul 
lui, ochii lui. Avea chipul lui 
Vasile Săvinoiu, brigadier la 
sectorul zootehnic. Sau chipul 
președintelui Acrîșmăriței. In 
timpul unei discuții el a între
rupt-o brusc și a dat fuga 
după cineva care 
lemn dintr-o stivă clădită în
tre țăruși. Vnde-l duci ? — 
Să retezăm din el un capăt de 
grindă. — Dar acela, uită-te 
după mîna mea, nu-i bun ? — 
Mde ar fi... — Păi atunci de 
ce te-apuci să strici frumuse
țe de lemn pentru un căpătâi ?

Și l-a ajutat să ducă lemnul 
înapoi, la stivă. Cind s-a în
tors a continuat să vorbească 
liniștit despre avantajul creș
terii porcilor pentru carne.

Dar mai bine s-o 
zat, de

trăgea un

Nou obiectiv al industriei
noastre petroliere

Printr-un decret al Consiliului de Stat pentru merite deose. 
bite în muncă, cu prilejul construirii și punerii în funcțiune a 
complexului de reformare catalitică de la Brazi, au fost confe
rite „Ordinul Muncii" clasele a H-a și a III-a unui număr de 
63 de muncitori, tehnicieni și ingineri.

înaltele distincții au fost înmînate, în cadrul unei solemnități, 
de tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat 
care, în numele C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și guvernului, 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, a felicitat 
călduros pe cei decorați, urîndu-le noi succese în activitatea lor 
de viitor.

La solemnitate au participat tovarășii : Anton Breitenhofer, 
membru al Consiliului de Stat, Mihail Florescu, ministrul Indus
triei Petrolului și Chimiei, Nicolae Ionescu și Răducanu Cioroiu, 
adjuncți ai ministrului Industriei Petrolului și Chimiei, Dumi
tru Hagiu, vicepreședinte al Comitetului Geologic.

★
bustibili superiori și o serie de 
produse care sînt folosite ca ma
terii prime în industria noastră 
petrochimică, la fabricarea cauciu-

★
La Brazi, în apropierea Ploieș- 

țiului, a fost pus în funcțiune com
plexul de reformare catalitică a 
benzinei și de hidrofinare a mo
torinei.

In insfalafiile complexului, din 
benzină inferioară se obțin com-

nstitutul politeh
nic din Galați a 
fost amplasat în 
această localitate 
datorită poziției 
geografice și eco
nomice a orașu

lui și regiunii Galați, care cu
prind pe teritoriul lor Delta 
Dunării și bălțile, cu imensele 
lor bogății, două dintre cele 
mài importante porturi ale 
țării (Galați și Brăila), o bază 
solidă a industriei metalur
gice, șantiere navale, mari fa
brici de conserve și centre 
importante de vinificație — 
toate asigurînd cele mai pri
elnice condiții pentru dezvol
tarea institutului, pentru le
garea cît mai strînsă a învă- 
țămîntului cu producția. în 
cadrul actualului profil, insti
tutul are două facultăți cu 
specialități unice pe țară :

— Facultatea de mecanică 
cu secțiile :

— nave si instalații de bord;
— tehnologia construcțiilor 

de mașini;
— Frigotehnie :
— Facultatea de tehnologia

Raid realizat (Agerpres)de
I. BODEA

V. DINULESCU

Vedere de noapte din Mamaia. 
Fotol AGERPRES

(Continuare în pag. a III-a)

La parterul unor blocuri noi 
de locuințe din Tulcea, Med
gidia, Mangalia și Constanța 
au fost date în folosință, în 
ultima vreme, magazine pen
tru desfacerea produselor in
dustriale și alimentare, iar la 
Mamaia s-a terminat con
strucția unui complex comer
cial cu 15 magazine. Totodată,

prin darea în folosință a încă 
10 magazine Universale la Ho- 
ria, Somova, Cerna, Traian și 
în alte localități, s-a îmbună
tățit și deservirea populației 
din satele dobrogene. Alte a- 
semenea magazine sînt în curs 
de construire, în special în sa
tele din Delta Dunării.

(Agerpres)

Egri
rector al Institutului

produselor alimentare și teh
nica pescuitului, cu secțiile:

— industrii fermentative, 
conserve și lapte;

— morărit, panificație;
— industrii alimentare ex

tractive;
— tehnica pescuitului și stu- 

ficultură.

losif
politeh nic din Galați
(bere, vin), pentru fabricile de 
conserve, lapte și produse lac
tate, pentru fabricile de zahăr, 
ulei, paste făinoase, mori, a- 
batoare etc.

Prin grija partidului și gu
vernului, baza materială a in
stitutului s-a îmbunătățit an 
de an, astfel că acum dispune

Potrivit profilului arătat, 
institutul pregătește specia
liști cu o înaltă calificare pri
vind proiectarea, construirea 
și exploatarea navelor, teh
nologia construcțiilor de ma
șini, proiectarea, construirea 
și exploatarea instalațiilor fri- 
goriferice, exploatarea și va
lorificarea stufului, pregătește 
ingineri piscicoli, ingineri pen
tru industrii fermentative

de toate cele necesare pentru 
desfășurarea în condiții op
time a procesului de învăță- 
mînt.

Clădirea impunătoare a in
stitutului, situată pe una din 
arterele principale ale orașu
lui, cuprinde, pe lîngă săli de 
curs, de seminarii, săli de pro
iecte, cabinete de catedră, 25 
de laboratoare înzestrate cu 
utilaje și aparatură modernă,

ateliere-scoală, 
respunzător 
aproximativ 
și sală de festivități (cu o ca
pacitate de 400 locuri), înzes
trată cu două aparate de pro
iecție etc. Condițiile de studiu 
sînt asigurate prin sala de 
lectură de la bibliotecă, sălile 
de curs, sălile de lectură de 
la cămine și camerele confor
tabile de la cămine.

Institutul dispune de 3 că
mine studențești cu o capaci
tate de cca. 1 000 locuri și de 
o sală de mese în care pot lua 
masa, într-o serie, 300 stu
denti. în cursul acestui an, se 
va da în funcțiune o nouă 
cantină modernă cu o capaci
tate de 1 500 locuri. Peste 75 
la sută din numărul studen
ților primesc burse de stat.

Aprofundarea cunoștințelor, 
deprinderea cu munca de cer
cetare științifică, legarea mai 
strînsă a cunoștințelor teore
tice de realitățile din între
prinderile noastre se realizea
ză și prin interesanta activi-

un spațiu co- 
bibliotecii (cu 
100 000 volume)

(Continuare in pag. a III-a)

Pregătiri pentru noul an de invățămint
Odată cu deschi

derea noului an de 
învătămînt, în Capita
lă se dau în folosință 
încă 11 școli cu peste 
220 săli de clasă. Șase 
din noile localuri — 
școlile cu 8, cu 16 
sau 24 săli de clasă 
din comunele Chiajna 
și Jilava, din cartie
rele Băneasa și Mili
tari, de pe șoseaua

Ștefan cel Mare și 
strada Nerva Traian— 
sînt gafa să-și pri
mească elevii. La ce
lelalte cinci se fac ul
timele pregătiri : se 
instalează băncile și 
mobilierul laboratoa
relor, lucrări ca ur
mează a fi terminate 
pînă la deschiderea 
anului de învățămînf.

Totodată, la localu-

rile școlilor existente 
au fost executate lu
crări de vopsitorie și 
zugrăveli, s-au revi
zuit instalațiile elec
trice, sanitare și de 
încălzire. Peste 95 la 
sută din aceste școli, 
la care s-a făcut re
cepția lucrărilor, sînt 
pregătite pentru noul 
an de învăfămînt.

(Agerpres)

la început.
-k 

obișnuită de 
gospodăriei 

Dosare

luăm, așe-

muncă la 
colective, 

deschise pe

O zi 
sediul 
Scripte, 
mese, teancuri de dosare în 
dulapuri. O liniște preocupată, 
absorbind orice zgomot ca o 
sugativă apăsată pe șirurile de 
cifre scrise îngrijit, cu migală 
voită, de socotitorii gospodă
riei.

Te-ai putea înșela. Ai crede 
că te afli în cea mai severă 
ambianță de serviciu financiar, 
la o întreprindere industrială. 
Dar țăcănitul abacului care se 
aude în răstimpuri atrage a- 
tenția asupra mîinilor. Mîinile 
celor 2-3 socotitori (contabi
lul e plecat după 
sînt arse de soare, 
creioanele chimice 
ceste mîini unelte 
gingașe.

Dosar cuprinzând
crări și indici de plan pe 1962. 
O filă: deviz de materiale ne
cesare la construcția unui 
grajd pentru 100 capete.

Deviz de materiale pentru 
construcția unui complex pen
tru creșterea porcilor.

— L-ați făcut ?
« Acum se realizează. TE a- 

proape gata. E o frumusețe. 
Nici nu-ți vine să crezi că-i 
făcut din zile-mulncă.

— Cum așa din zile-muncă?
— Simplu ca bună-ziua. N-a 

fost făcut de meșteri din afară, 
ci din zilele noastre muncă. Ce 
colectivistul 
primește el 
Constantin 
de la noi, a 
casă mai bine de cinci mii de 
kile de cereale și nici mai mult 
nici mai puțin decît 11 536 lei. 
Dar el a mai ieșit cîștigat cu 
ceva ce n-a dus acasă: a ieșit 
cîștigat cu ce s-a mai adăugat 
anul trecut la averea obșteas
că. Și averea asta a noastră 
obștească prețuiește azi ceva 
peste 2 200 000 lei. Asta-l, va
loarea întreagă a zilei-muncă

președinte) 
Tocurile și 
par în a- 
mult prea

devize, Iu-

cîștigă numai ce 
la ziua-muncă ? 

Andrei, colectivist 
dus în toamnă a-

.- ce duce acasă fiecare și 
ce rămîne făcut pentru gos
podărie, care-i tot un cîștig al 
colectivistului, dar pentru vii
tor.

Omul care calculează astfel 
valoarea zilei-muncă se a- 
pleacă din nou pe abacul lui. 
Mai departe. Alte file din do
sar.

Dosarul nu e, totuși, prea 
voluminos. Mai poate să 
cuprindă încă multe fișe de 
devize. Dosarul se va umple, 
desigur curînd, și va fi nece
sar să se încopcieze altul. Se 
umple și din țăcănitul de-acum 
al abacului și din scrisul din 
clipa asta al creioanelor chi
mice și din munca, mai ales 
din munca și numai din 
munca colectiviștilor din Goș
mani.

Președintele, Constantin A- 
crîșmăriței, e mic de stat. Nu 
știe să povestească. S-a de
prins să arate. Zice că asta i-a 
rămas din vremea (ce mult 
pare de atunci) cînd veneau 
țăranii din satele învecinate 
să se convingă de felul cum 
se muncește în gospodărie. 
„Nu puteai să le spui vorbe. 
Lor trebuia să le dai să „pi
păie“.

Președintele se duce la fața 
locului și începe:

— Uite ăsta-i unul din graj
durile de vaci. Avem 462 tau
rine, dar pînă la sfîrșitul anu
lui o să avem 538. Uite, ăsta 
e din paiantă și l-am învelit 
cu paie dar are tavan din 
grinzi și nu ne-a costat cine 
știe cât. Asta e materni
tatea, aici vin boxele. Be
tonul pe care stai dumneata 
e despărțitura de trecere din
tre cele două rînduri de boxe. 
Dincoace e încăperea pentru 
purceii înțărcați de la 2 la 4 
luni. Iar pe toată partea cea
laltă e îngrășătoria, despărțită 
în două: de o parte, purceii de 
la 4 la 6 luni, de cealaltă cei 
de la 6 la 8 luni. Și aici am 
pus bitum pe jos numai că în 
loc de cărămidă 
dosit cu capete
așa că am „ciupit“ 
cost. Cu munca
că, cu resursele 
„apărat" cu totul 
treizeci de miișoare, la tot ce 
se vede aici. Și să nu uit de a- 
jutorul pe care ni l-au dat ti
nerii să obținem economia 
asta, Cînd i-am spus lui Va
sile Grădinara, secretarul 
utemeului pe gospodărie că e 
nevoie de brațe de muncă la

am par- 
de lemn, 
ceva din 
patrioti- 

locale am 
cam vreo

CONSTANTIN NANCU 
corespondentul 

„Scânteii tineretului" 
pentru regiunea Bacău

(Continuare în pag. a III-a)

Terenuri redate 
agriculturii

In regiunea Oltenia se desfă- 
șoară o vie activitate pentru 
identificarea și redarea în pro
ducția agricolă a unor noi tere
nuri. In urma studiului făcut au 
fost identificate 13 000 ha care 
vor fi redate agriculturii prin 
defrișarea do tufișuri, mărăcini- 
șuri, vii hibride, desțelenirea 
unor pășuni și finețe cu produc
tivitate scăzută, desființarea unor 
drumuri inutile etc. Pînă acum, 
au fost puse în cultură circa 
2 000 ha. Cele mai bune rezul
tate s-au obținut în raionul Co
rabia.

In urma organizării teritoriului, 
gospodăriile colective au cîștigat 
încă 520 ha, iar în vara aceasta 
în raion au fost defrișate 120 ha.

In această toamnă și în pri
măvara viitoare, în regiune vor 
fi puse în cultură încă 2 000 ha 
de pe care, potrivit aprecierilor 
făcute de specialiști se va obți
ne un spor anual de recoltă de 
circa 500 vagoane cereale.

(Agerpres)

Activități practice la complexul 
școlar agricol din Drăgăneșfi 

Vale.

Foto: AGERPRES



Literatura universală contemporanăLucia Demetrius

Francesco Jovine :
A

Roman
sentimentalpoporul 

fabrica 
revolu-

o afacere, 
pe altul, 

să-i vîndă 
lui Costei 

apoi în

Vera Panova :
Ultimul volum de nuvele al 

Luciei Demetrius cuprinde lu
crări selectate de autoare din 
cărțile sale anterioare. Reuni
rea lor s-a făcut pe baza unui 
criteriu ce ni-l dă titlul: este 
vorba de o seamă de nuvele 
care indică procesul de limpe
zire a conștiinței oamenilor 
simpli, procesul de lămurire cu 
privire la cine le sînt adevă- 
rații prieteni și tine dușmanii. 
In acest volum, Lucia Deme
trius ne apare pe deplin în 
cea de a doua fațetă a talen
tului ei — arta unei proza
toare mature, profunde și fe
cunde. Citind aceste bucăți 
recunoaștem teme și motive 
din dramaturgia autoarei dar 
luminate de posibilitățile pro
zei, de fina analiză psihologi
că desfășurată mai larg 
zecile de pagini ale 
nuvele.

Așa după cum în 
Lucia Demetrius ne-a 
un tablou veridic și incisiv al 
descompunerii morale a clase
lor exploatatoare sau a rămă
șițelor acestora, și în proza 
acestui volum întîlnim mo
mente destinate demascării 
foștilor ștăpini ai vieții. In nu
vela Ultima Tauber de pildă, 
sînt descrise cu o deosebită 
forță artistică condițiile de 
uscăciune sufletească și steri
litate a gîndirii pe care le 
creează setea burgheză de îna
vuțire și parvenire. In alte 
nuvele filonul satiric al pro
zei Luciei Demetrius ia pro
porții mai accentuate, creînd 
adevărate tablouri pline de gro
tesc ale descompunerii mora
le a capitaliștilor. Iată, de 
pildă, bucata intitulată suges
tiv O zi însemnată. E vorba 
de o zi în care doi exploata-

în 
fiecărei

teatru
oferit

țori vor să încheie * 
păcălindu-se unul 
Călin Stroescu vrea . 
o fabrică de textile 
Breazu, spre a fugi 
străinătate iar acesta din urmă 
speră să-i plătească primului 
sub preț. în clipa tind se în
cheie însă tranzacția află că 
adevăratul stăpân — 
muncitor — și-a luat 
în primire prin actul 
ționar al naționalizării. Cu
prinși de o panică turbată, cei 
doi exploatatori renunță la 
orice aparență umană și în
cep să se bată ca niște fia
re, să se zgîrîie și să se muș
te, zmulgîndu-și unul altuia 
monezile de aur. De aceeași 
nuanță satirică este și nuvela 
Dragul nostru Georgică în 
care apare în toată ticăloșia 
ei familia burgheză, familia lui 
Georgică, delapidatorul averii 
publice, familia în care fie
care nu are alt scop detit să-și 
jecmănească ruda cea mai a- 
propiată: tatăl, mama, 
fratele.

Lucia Demetrius nu 
însă chiar în curprinsul 
tor nuvele să plină față în față 
imoralitatea stăpînilor de ieri, 
cu puritatea suflească a oame
nilor simpli, opunînd unui 
mod de viață decăzut, unul vi
guros și curat. Cît de înalte 
apar în comparație cu preocu
pările meschine ale lui Costel 
Stroescu și soției . sale, Car
men, clocotitoarea activitate re
voluționară a lui Ispir, frumu
sețea, relațiilor din familia sa. 
Cît de caldă este atitudinea 
comuniștilor din sat față de 
Maria (Limpezire), femeia 
batjocorită de fiul de chiabur.

Dar Limpezire este, în pri
mul rînd, un volum în care

sora,

uită 
aces-

«9

Primul volum al noii ediții * 
„Istoriei diplomației” cuprinde 
istoricul relațiilor internaționale 
și ale diplomației de-a lungul 
cîtor.va milenii pînă la 1870-1871.

Considcrînd diplomația ca un 
element al suprastructurii poli
tice, autorii expun istoria ei în 
strinsă legătură cu dezvoltarea 
relațiilor de producție, cu suc- 
ccesiunea formațiilor social-eco- 
nomice. Diplomația este un ins
trument al politicii externe : 
conținutul, formele și metodele ei 
sînt determinate de natura de 
clasă a 6tatului pe care-l de
servește.

Cititorul va urmări dezvolta
rea diplomației de la începutu
rile ei, în Orientul antic, în 
Grecia și în Roma antică. Apoi 
va cunoaște diplomația din Evul 
Mediu, diplomația Bizanțului, a 
arabilor, a papalității, a marilor 
•tate feudale, Statului rus,

noul se afirmă cu putere sub 
diversele întruchipări ale unor 
oameni înaintați ai zilelor noa
stre. Doctoriția Maria care lă- 
sînd deoparte toate comod*tă- 
țile, a plecat la sat deditin- 
du-se îngrijirii copiilor — este 
un asemenea om nou. O noap
te grea este titlul nuvelei în 
care este redată o clipă de 
cumpănă a frământărilor tine
rei doctorițe, biruința care în
coronează lupta ei cu greută
țile. O altă figură luminoasă 
a volumului este Letiția, o fe
meie simplă, căreia viața lu
minoasă de azi îi deschide noi 
perspective și care înfăptuieș
te un act de mare eroism sol
vind copiii dintr-un staționar 
de la înnec în timpul unei 
inundații. Ceea ce o caracte
rizează pe Letiția Popliceanu 
este nu numai vitejia ci și o 
modestie profundă, izvorîtă 
din conștiința marilor datorii 
ce incumbă unui om al zile
lor noastre. Un alt exemplu 
de forță morală ni-l oferă doc
torul Pavel Ștefăneascu 
(Moartea fericitului) un om 
care, deși lovit fără drept de 
apel de o boală necruțătoare, 
nu-și precupețește puterile 
pentru a-i ajuta pe oameni; 
cu ultimele resurse ale trupu
lui său vlăguit luptă pentru 
vindecarea celorlalți.

Este interesant de remarcat 
creșterea măiestriei artistice a 
autoarei care se vădește în 
parcurgerea nuvelelor publi
cate de-a lungul anilor.

BENO DUMITRESCU

chiar 
nouă 

roman

Noua carte a Ve- 
rei Panova se a- 
dresează cu precă
dere tineretului. Se 
poate spune 
că această 
carte este un
al tinereții și anume 
al tinereții revolu
ționare.

Povestindu-și ti
nerețea, eroul cărții, 
Surka Sevastianov, 
povestește despre 
primii ani ai activi
tății comsomoliste, 
despre prima dra
goste, despre primii 
pași ai 
timpul 
despre cei 
format pe
rul celebru de mai 
tîrziu.

Acțiunea romanu
lui se petrece după 
terminarea războiu
lui civil, în primii 
ani ai reconstruc
ției economice, ai

lui în 
scrisului, 
care l-au 
el, auto-

consolidării noii o- 
rînduiri. Au trecut 
vremurile înfruntă
rilor de pe timpu
rile de luptă, ale 
cavalcadelor și a- 
tacurilor la baione
tă, dușmanul a fost 
înfrînt dar rămăși
țele concepțiilor în
vechite mai stăruie, 

în bătălia pentru 
construirea societă
ții socialiste înce
pe o bătălie ne- 
sîngeroasă dar nu 
lipsită de duritate, 
nu lipsită de jert
fe și mari victorii. 
Bătălia pentru for
marea omului nou, 
luptător pentru co
munism, înzestrat 
cu înalte trăsături 
morale. Iar aceste 
trăsături se creează 
și se dezvoltă în 
luptă cu rămășițele 
moralei și ideologiei 
burgheze în con-

știința oamenilor. Și 
noul învinge. Pe 
frontul acestei bă
tălii ' își 
sănătatea 
Gorodnițki. înțele- 
gîndu-și 
care-l împiedicau in 
activitatea revolu
ționară Spirka Sav- 
ciuk își perfecțio
nează mereu pro
priul său fel de a 
fi pentru a-și sluji 
mai bine cauza.

Dar sînt și unii 
pe care viața cea 
nouă îi depășește și 
Panova le intentea
ză adevărate proce
se. Aceștia sînt însă 
excepții, căci tină- 
ra generație a ani
lor consemnați în 
romain este plină de 
avînt și meritul 
cărții Panovei con
stă tocmai în sur
prinderea formelor 
specifice în care se 
manifestă acest a- 
vînt eroic.

S. VLĂDESCU

sacrifică 
Seomka

greșelile

Editura pentru literatură universală » adus în librării în traducere 
romînească, un nou roman italian, operă a scriitorului comunist Fran- 
cesco Jovine. Cartea poartă titlul „Pămînfuri blestemate” și a fost tipă
rită în Italia în mai 1950, o lună după moartea scriitorului. Descriind cu- 
tremurăioarea scenă din lumea satului sărăcit economic de latifundiari 
cupizi și desdompuși ca avocatul Enrico Canavale și spiritual de slujbașii 
Vaticanului, nu mai puțin cupizi și descompuși.Francesco Jovine a creat 
un tablou puternic realist și tipic Italiei contemporane. Unul dintre perso
najele romanului, don Jiacomo Fontana, spune cu o justificată mînie : 
„Sînf douăzeci de veacuri de cînd, în numele lui Cristos, se face totul 
pentru a înfîrzia înscăunarea dreptății pe pămînt, se pun fot felul de 
piedici pentru ca forțele interne ale societății să nu se dezvolte. Se 
ațîjă săracii împotriva săracilor, nenorociții împotriva nenorociților. Se 
folosește groaza îndepărtată de iad și se clădește iadul pe pămînt“.

Dar figura cea mai luminoasă a cărții lui Jovine rămîne tînărul țăran 
și mai apoi student Luca Marano. Traiectoria existenței sale, setea sa 
de adevăr și dreptate, îl duc firesc în fruntea satului, a „cafonilor” — 
țăranii fără pămînt — cînd aceștia opun rezistență atacului bestial al 
jandarmilor și cămășilor negre fasciste.

Finalul romanului este cit se poate de sugestiv. Satul își plînge căzuții, 
printre care și minunatul Luca Marano și un glas răsună perfect : 
„Ne-om întoarce pe „pămînturile blestemate”... copiii cer pîine".

Theun de Vries :

Fata cu părul roșu
Cu remarcabilul scriitor olan

dez Theun de Vries, cititorii 
noștri au făcut cunoștință în 
urmă cu cinci ani, cînd editurile 
noastre au tipărit cele trei vo
lume ale romanului „O stafie 
umblă prin Europa”. Recent a a- 
părut una dintre ultimele cărți 
ale lui Theun de Vries, „Fata cu 
purul roșu“, purtînd subtitlul 
„Roman din mișcarea de rezisten
ță 1942-1945“. Scris la persoana 
intîia, sub forma unei confesi-

Chineidiplomatice

epooa 
mai

diplomației 
bazată pe

colonialiste 
a puterilor 
care l-a ju- 
•ubjugarea

este acor-

din 
cele 
un loc im-

externe fi 
ale

precum și relațiile 
metodele ' 
ți Indiei,

Istoria 
modernă, 
noi cercetări, acordă 
portant țărilor Asiei ți Americiiț, 
Capitole speciale sînt consacrat« 
prezentării politicii 
de jaf ți cotropire 
capitaliste, rolului pe 
cat diplomația în 
popoarelor din Asia.

Un loo important 
dat în acest volum politicii ex
terne și diplomației Rusiei, creț- 
terii continue a influenței «ale 
pe arena internațională.

Autorii înfățișează pe larg ro
lul maselor populare în istorie, 
influența lor asupra politicii ex
terne și diplomației claselor do
minante, mai ales începînd din 
•ecolul al XlX-lea, cînd apare și 
se întărește continuu un factor 
nou i— solidaritatea internațio
nală ■ proletariatului.

In cilel» noastre, cînd inter»* 
sul față de problemele interna« 
țlonale a crescut considerabil, 
cunoașterea istoriei relațiilo» 
externe ți a diplomației, pre
cum ți învățămintele ei, capătă 
» mare însemnătate pentru justa 
apreciere a evenimentelor con
temporane.

Literatura pentru copii

uni a tinerei partizane Hanna S., 
romanul constituie o imagine 
pregnantă și răscolitoare a luptei 
neînfricate a antifasciștilor, în 
frunte cu comuniștii, din mișca
rea olandeză de rezistență. Ero
ina cărții a existat în realitate. 
Numele ei adevărat a fost ]o- 
hanna Schaft, tînără comunistă, 
una dintre cele mai îndrăznețe 
și mai devotate fiice ale Olandei, 
asasinată de fasciști la vîrsta de 
24 ani, cu puține zile înaintea 
zdrobirii depline a Germaniei 
hitleriste.

Romanul „ Fata cu părul roșu“ 
ar» un puternic caracter demas
cator și este tocmai din această 
cauză foarte actual, cu toate că, 
de la evenimentele al căror ecou 
este, s-au scurs două decenii.

L. CRISTESCU

P. Kessel :

Inamicii publici
In cartea Iui Patrick 

Kessel — unul din cei 
mai tineri dramaturgi 
Irancezi — lumea pre
sei capitaliste apare 
în imaginile el reale ■ 
monstruoasă, viciată, 
înspăimintătoare pînă roți nu are puterea să 
la coșmar prin agresi
vitate, otrăvind opinia 
publică, ialsiiiclnd a- 
devărul, slujind capi
talismul. Imaginea 
prese! capitaliste vă
zută cîndva de Balzac, 
pare azi puerilă așa 
cum e ea surprinsă In 
paginile cărții „Inami
cii publici” : oiensiva 
ticăloșiei, a slujitori
lor locului cu bani a 
atins paroxismul.

Kessel zugrăvește cu 
finețe decăderea ine-

vitabilă căreia ii este 
supus un talent tinăr 
ca Pierre Décrié De- 
creux odată intrat în 
uriașul 
mașinii 
talistă

angrenaj al 
de presă capi
din ale cărei

se zmulgă.
Tragică, prin desti

nul eroilor săi lipsiți 
de perspectivă in so
cietatea în care tră
iesc și pe care o slu
jesc, cartea lui Kessel 
păstrează adincile tra
diții realiste ale lite
raturii clasice france
ze, ocolind eschibițiile 
gratuite.

Portrete psihologice 
dense, 
clteva

schițate din 
linii, conflicte

ce-și anunță premizele 
pentru a li continuate 
apoi ăe imaginați 
lectorului, pagini so
bre în imagini, dar 
mustind de o juveni
lă poezie, replici dra

matice (enunțind par
că un viitor drama
turg) și mai ales o 
tendință generală ide
ologică ce duce pînă 
la capăt demascarea 
unui sector al lumii 
capitaliste — sînt prin
cipalele merite ale 
cărții. Tînărul roman
cier Patrick Kessel 
ni-i arată în adevă
rata lor lumină pe 
„inamicii publici, pe 
scribii presei capita
liste”.

A. POPESCU

Cărți tehnice
A. P Guleaev

Al. Andrițoiu : Demostene Botez:

Tratamentul termic
al oțelului

Din istoria 
luptelor greviste 

ale proletariatului 
din Romînia

voi. II
Volumul al II-lea al cule

gerii de studii monografice 
„Din istoria luptelor greviste 
ale proletariatului din Romî- 
nia“ însumează 11 studii con
sacrate luptelor greviste care 
au avut loc în anii de cruntă 
exploatare ai regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Cea mai 
mare parte a studiilor cu
prinse în volum tratează ac
țiuni greviste desfășurate în 
perioada 
Partidului 
mînia.

Studiile 
volum 
terea bogatelor tradiții revo
luționare de luptă ale proleta
riatului din țara noastră, dez
văluie politica profund reac
ționară a claselor exploata
toare și linia reformistă, anti- 
muncitorească promovată de 
liderii de dreapta social-de- 
mocrați. El ne arată că, în po
fida greutăților uriașe provo
cate de către dușmanii clasei 
muncitoare din afara și din
ăuntrul. rîndurilor partidului 
comunist, organizațiile de 
partid au stat în fruntea 
luptei pentru unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare, 
pentru apărarea intereselor 
sale vitale.

Volumul de față ne pune la 
dispoziție un bogat material 
documentar monografic pri
vind Istoria Partidului Munci
toresc Romîn.

de după crearea 
Comunist din Ro-

prezente în acest 
contribuie la cunoaș-

File de cronică Sfredeluș

Andrifoiu și-a dedicat volumul său File deAl. 
cronică cititorilor pionieri și școlari.

Ceea ce e cu fotul remarcabil e faptul că citi
torul nu e de loc privif de la înălțimea unui matur, 
nu e infanfilizat, nici alintat Poezia lui Andrițoiu e 
accesibilă nu prin reducerea bogăției de imagini, 
ci prin sobrietatea, limpezimea acestora. Faptul de 
viață e făcut accesibil prin flacăra imaginei. Con
cludent în acest sens e poezia Lacătul. Cîndva :

celași titlu ; în cîfeva strofe se identifică „bătrînul 
steag” cu episoade ale mișcării muncitorești, foița 
de țigară pe care o fumează tata, cu manifestele 
tipărite și difuzate în închisori pe foițe de țigări.

E surprinzătoare forța de sugestie a poetului, a- 
sociațiile sale de imagini totdeauna revelatorii, vor
bind sensibilității lectorului.

O strofă surprinde frumusețea patriei, iarna :

„El prin Doftana afîrna la ușă
Și zornăia pe lanț sau pe cătușă”. 
Și azi :
„El stă greoi pe drugul de oțel 
Căci noi trecutul l-am închis în el".

„E-afîta strălucire-n jur, Incit,
Parcă a nins eu steie-întreaga seară, 
Sau parcă cineva s-a hotărî! 
Să-mbrace-n marmură această țară.

Tabloul pictorului Myklossy capătă semnificația 
unei secvențe cinematografice într-un poem cu a-

Versul bate cu o cadență amplă și citindu-l par- 
că-l și auzi recitat pe o scenă de un mic și avîn- 
taf pionier. în

■Tiberiu Utan :

C i o p î r ț i I ă

acest fel volumul împlinește încă o 
necesitate atît de importantă : 
»ceea de a oferi un valoros ma
terial liric serbărilor școlare. Prin 
File de cronică, micul cititor se 
apropie de poezia majoră contem
porană, căreia, Al. Andrițoiu i se 
arată slujitor credincios.

„SFREDELUȘ“, volum de versuri 
pentru preșcolari, cuprinde o su
ită de imagini din viața cotidiană 
a unui copil. Copilul e surprins în 
mijlocul colectivului, jucîndu-se, 
dînd o mină de ajutor bunicii, 
spăiîndu-se dimineața etc. Versul 
e limpede, curgător, copilul mic 
le poate lesne memora și apoi 
recita.

Cunoscînd puterea de înțele
gere a copilului, poetul Demos- 
lene Botez creează pentru el mici 
bijuterii poetice, bogate în ima
gini, de o mare forță de sugestie 
prin plasticitatea for (Cîrtifă, 
fă-mi un tunel, Melcul curier, Cu 
săniuța).

Un alt merit deosebit al volu
mului de poezii stă în aceea că 
Demostene Botez a dăruit copiilor 
un personaj înzestrat cu o su
medenie de calități demne de a 
fi luate model 
celor vîrstnici, 
nea eroi care 
buni șl dragi 
în jocurile și în activitatea lor co
tidiană sînf deosebit de necesari 
în literatura noastră pentru pre- 
școlari. A1(, POPOVICI

(curaj, ajutor dat 
inițiativă). Aseme- 
să devină prieteni 
copiilor, pomeniți

De 
brării 
termic 
Guleaev. 
rusă, după ediția a Il-a revă
zută și completată de autor, 
cartea vine să umple un gol 
existent în . literatura noastră 
tehnică, legată de acest do
meniu de specialitate.

In prima parte a cărții sînt 
tratate probleme legate de te
oria tratamentului termic, se 
arată care sînt principalele ti
puri de tratament termic, care 
este influența temperaturii și 
timpului asupra transformări
lor din structura oțelului, ro
lul centrelor de cristalizare 
existente etc. Sînt expuse apoi 
detailat cele patru transfor
mări principale ce au loc în 
timpul tratamentului termic : 
formarea austenitei, descom
punerea austenitei, transfor
marea austenitei în marten- 
sită, transformări la revenire. 
Partea â doua a lucrării inti
tulată, „Practica tratamentului 
termic“ îl introduce pe cititor 
în viața secțiilor și atelierelor, 
acolo unde se efectuează în 
mod practic tratamentul ter
mic al oțelului.

curînd, a apărut în li- 
cartea „Tratamentul 
al oțelului“ de A. P. 

Tradusă din limba

Scrisă la un înalt nivel ști
ințific, cuprinzînd tot ceea ce 
e mai notr în acest vast do
meniu de cercetare, cartea e 
de un real folos acelor care 
lucrează în domeniul metalur
giei fizice și al tratamentului 
termic, precum și studenților 
ce se specializează în metalur
gie fizică și tratament termic.

Ing. A. BRÎNZAN

MEMORATOR
DE METALURGIE

Tiberiu Utan, poet 
profund și discret, 
lipsit de ostentație, 
găsind mereu noi re
surse lirice, a dăruit 
recent celor mai mici 
dintre micii cititori 
volumul „CIOPIR- 
ȚILĂ“. Copilul e in
vitat să intuiască fru
musețea mediului în
conjurător, în caden
țe firești, îneîntătoa- 
re. Cuibul de pe casă 
c o poezie-joc, în 
care curgerea anotim
purilor e sugerată 
printr-un vers 
îngînă parcă 
gur melodia.

In egală măsură 
Tiberiu Utan se arată

ce-și 
sin-

familiar copilului a- 
tunci cînd abordează 
genul satiric.

Motocel e un pisoi 
lacom și neastîmpă- 
rat : „Eu mai mare 
zurbagiu / între mițe 
nici nu știu“.

„Viteazul” e un 
copil care: „Ce-i lip
sește și ce vrea / de 
tot smiorcăie așa ?“ 
iar Ciopîrțilă e un : 
„Meșter de-a strica 
ce drege, i Umblă-n- 
tr-una cu bricege“.

Versul Bună sprin
țar, plin de haz, 
mustrător, cu un tîlc 
ușor de identificat 
de copilnl căreia i 
te adresează poezia.

de ver- 
Tiberiu 

un semn 
ți

cu
se

care

Volumașul 
suri al lui 
Utan e încă 
al dragostei 
riozității
se apropie scriitorii 
noștri fruntași de li
teratura pentru copii.

Dincolo de calită
țile ei artistice 
educative, 
lui Tiberiu Utan ne 
întregește 
formată cu privire la 
personalitatea tînăru- 
lui poet al cărui li
rism sună cu ace
eași pregnanță pen
tru toți cititorii săi, 
căreia le descoperă 
imagini și frumuseți 
noi.

cărticica

imaginea
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In fața unui inginer sau 
tehnician metalurgist, indife
rent dacă lucrează în exploa
tare sau într-un institut de 
proiectări, se ivesc deseori si
tuații tind îi sînt necesare o 
serie de date centralizate, 
care, de cele mai multe ori se 
găsesc răspândite prin diferite 
cărți de specialitate.

Editarea „memoratoarelor" 
are tocmai scopul de a centra
liza prin formule și tabele 
principalele noțiuni, date Și 
metode de determinare a unor 
caracteristici legate de speci
ficul produselor ce întră în 
procesul de producție.

Memoratorul de metalurgie, 
editat sub îngrijirea ing. B. 
Nachbar, conține noțiuni de 
bază despre fonte, oțeluri, 
metale și aliaje neferoase, 
materiale refractare și com
bustibili, date cu privire la 
felul cum se execută diferite 
analize și încercări mecanice 
și tehnologice. Sînt arătate de 
asemenea, pe scurt, dar pe în
țelesul tuturor, noțiuni de me
talurgie fizică, tratamente ter
mice etc.

Lucrarea, editată într-un ti
raj de masă, nu trebuie să 
lipsească din biblioteca perso
nală a tinerilor ingineri sau 
tehnicieni metalurgiști.



Pe teren,
cu instructorul 

raional
Numele : Nagy Francisc.
Funcția: instructor al Co

mitetului raional U.T.M. O- 
dorhei.

Sectorul lui de activitate se 
întinde acolo unde lumea stîn- 
cilor aride își domolește cres
tele în văi largi, unde pădurile 
de brazi cedează dominația 
coastelor plantate cu vii. Cînd 
are vreo sarcină urgentă de 
îndeplinit parcurge „cu ce 
poate“ drumul de la Secuieni 
la Soimoșul Mare și de acolo 
mai departe, pînă la Andreeni. 
Dacă-1 întrebi de greutăți, fața 
i se luminează, în ochii de cu
loare închisă se aprind licăriri 
jucăușe : — Le învingem noi
— răspunde și schimbă pe loc 
tema discuției. Vorbele sale 
bine gîndite, modestia sa, 
munca lui făcută cu pasiune, 
creează parcă în jurul său un 
cîmp magnetic.

Cum își petrece zilele pe te
ren, cum își folosește timpul ? 
Răspunsul nu-i ușor de dat. 
Mii de fapte în aparență ne
însemnate, îți aduc în față ta
bloul muncii zilnice a instruc
torului Nagy Francisc. Să luăm 
la întîmplare cîteva dintre ele.

★
...Soimoșul Mic. Instructorul, 

cîțiva membri ai comitetului 
și un soț tînăr, D. Iosif, cu 
mentalități învechite. Se dis
cută :

— Dacă-i nevastă apoi să 
stea acasă — spunea Iosif. Cît 
a fost fată a avut vreme să 
se plimbe, să se ducă la șe
dințe, la repetiție de dans. A- 
cum o țin acasă, că are 
face...

— Vasăzică așa gîndești tu 1
— se dumiri instructorul. " 
convins că femeia îi este dra
gă băiatului. Dar nu este oare 
aceasta o dragoste egoistă ? 
Cu ce se deosebește o a- 
semenea concepție despre căs
nicie cu aceea de acum 200 de 
ani, de pildă ? Dar cum să-i 
explici toate acestea omului pe 
care-1 ai în față, cum să-i ex
plice că cea mai bună dansa
toare din sat, cea mai veselă 
fată a echipei culturale, nu se 
va putea lipsi multă vreme 
de colectivul în mijlocul că
ruia s-a dezvoltat, care a a- 
jutat-o să crească, să înțeleagă 
viața în toată plinătatea și fru
musețea ei ?

— Și ce se va întîmpla dacă 
peste cîțiva ani nevasta dumi- 
tale își va da seama că în a- 
fara de griji și muncă, căsni
cia nu prea i-a adus mare lu
cru ? — îi spuse instructorul. 
Și crezi oare că îi va trebui 
chiar cîțiva ani ca să gîn- 
dească așa ? Și instructorul se 
uită calm în ochii omului.

La despărțire bărbatul i-a 
promis că o să reflecteze asu
pra celor discutate.

După plecarea bărbatului se
cretarul U.T.M., Pavel BentS, 
își frecă mîinile mulțumit.

— L-am lămuri. De acum...
— N-am lămurit nimic, 

spuse instructorul. Nu este 
singurul care gîndește așa.

— Asta-i drept, dar o sâ 
discutăm cu fiecare în parte...

★
— Nu-i rea ideea să discu

tăm cu tinerii despre gospodă
ria colectivă, despre perspec
tivele satului 
instructorului 
G.A.C., Emeric 
promis și lui Benko, secretarul 
U.T.M., că voi veni neapărat la 
adunare. Ar fi bine să discu
tăm aici și cum învață tine
rii agrotehnica, ce mai ci
tesc ei.

Și înainte de a se despărți, 
l-a rugat pe instructor ceva :

— N-ar strica dacă ai 
schimba cîteva vorbe cu ti
nerii îngrijitori de animale. 
După cum am observat, sînt 
cam supărați. Ar fi bine să or-

ce

Era

- îi spune 
președintele 
Polko. I-am

ganizăm și cu ei studiul bro
șurilor de specialitate.

„E foarte bine că președin
tele a amintit de lectură — 
și-a spus instructorul. Ia să 
vedem cum stau eu în această 
privință. în ultimul timp, 
în afară de presa cotidiană, 
am citit foarte puțin“.

Adîncit în asemenea soco
teli, ajunse la grajd.

Băieții erau acolo. Schimbau 
tocmai așternutul vitelor. Ma
joritatea din ei veniseră aici 
abia în primăvară. Se plîn- 
geau că au foarte puțin timp 
liber la dispoziție pentru a 
citi. Instructorul i-a ascultat 
cu atenție. Discuția a conti
nuat apoi în legătură cu o 
problemă care-i interesa pe 
toți în cel mai înalt grad : 
producția de lapte, modul în 
care ar putea obține cu toții 
rezultate asemănătoare tînă- 
rului Imre Domoloș. Vacile 
îngrijite de el sînt atît de fru
moase încît ți-e mai mare 
dragul să le privești. Unele 
vor da peste 2 500 litri lapte 
pînă la sfîrșitul anului.

— Vitele prost îngrijite 
nu rezistă tîrgului — ziceau 
îngrijitorii cu mai multă ex
periență, repetînd un vechi 
proverb. — E nevoie de fura
jare științifică, iar pentru a- 
ceasta tinerii trebuie să ci
tească, să învețe mult.

După discuții lungi, după 
punerea la punct a chestiuni
lor de detaliu au stabilit cu 
toții că vor participa la cursul 
zootehnic ce va începe curînd.

★
Noaptea se lăsase pe neob

servate. în orășelul vecin o 
femeie tînără strînge la obra
zul cald receptorul telefonului.

— Dacă ai ști cît de mult te 
așteptăm... Așa-i că te-ntorci 
acasă mîine ? Milica noastră 
mă întreabă zilnic de tine.

Instructorul fu cuprins de un 
val de duioșie. Cum să-i spună 
soției că abia peste 10 zile se 
vor revedea, că aici îl așteap
tă încă multe treburi, sar
cini...

Și cîte zile de așteptări au 
trecut pînă acum...

★
Cîmpul lucește palid în vă

lul său de rouă. Pala roșietică 
din spre răsărit mîngîie co
roanele foșninde ale pomilor. 
Pe drumul ce duce spre Via- 
ducta pășește agale un bărbat. 
Nagy Francisc a început o 
nouă zi de muncă.

Se construiește cea de a doua puierniță cu o capacitate de 5.000 de pui la gospodăria colectivă din 
comuna Pietrele, raionul Giurgiu. Foto . AGERPRES

Fier vechi
Zilnic sosesc Ia redacția noastră scrisori prin care cores

pondenții voluntari ne informează despre contribuția ce și-o 
aduc tinerii Ia colectarea unor cît mai mari cantități de fier 
vechi.

Redăm mai jos cîteva asemenea scrisori.

In raionul Sînnicolau Mare
De la începutul anului și pină 

în prezent, în raionul Sinnicolaw 
Mare a fost colectată cantitatea 
de aproape 820 de tone de fier 
vechi, care a fost expediat, prin 
I.C.M., oțelăriilor din regiunea Ba
nat.

Numai în orașul Sînnicolau 
Mare a fost colectată cantitatea de 
peste 214 tone de fier vechi. O 
situației întocmită de către Sfatul 
popular raional Sînnicolau Mare 
arată că fruntașe în această acțiu
ne sînt comunele Beșenova Veche 
(65.000 de 
(52 230 de

(42 349 kg), Lovrin (30 000 kg) și 
altele.

Peste 40 000 kg de fier vechi au 
fost colectate de către pionieri și 
elevi, restul fiind rezultatul unei 
intense activități desfășurate de 
către comitetul executiv al Sfatu
lui popular raional Sînnicolau 
Mare, în colaborare cu comitetul 
raional U.T.M., sub conducerea 
comitetului raional de partid, pri
vind mobilizarea tuturor cetățeni
lor din raion, îndeosebi a tinerilor, 
la colectarea fierului vechi.

kg fier vechi), Varia? 
kg fier vechi), Periam ION SBÎRCIOG

„Darul
cuvinte au fost scrise pe patru

tinerilor din
Aceste

plăci care au fost prinse pe cele patru vagoa
ne, încărcate pină la refuz cu fierul vechi co
lectat de către tinerii din orașul Moreni șt 
expediat oțelăriilor cu cîteva zile în urmă. 
Numai după ce trenul a părărsit stația Mo
reni, ducînd cu el „Darul tineretului din Mo
reni“, cei care au colectat și au încărcat în 
vagoane cele 40 de tone de fier vechi, au por-

------------•------------

ZÖLD LUDOVIC

15 ani de
ziarului

Se împlineso astăzi 15 ani de 
la apariția ziarului „Elore”.

In tot acest timp, ziarul „E- 
lSre“ și-a adus, sub conducerea 
partidului, contribuția Ia lupta 
pentru consolidarea puterii popu
lare, pentru mobilizarea ener
giilor creatoare ale poporului în 
opera de construire a socialis
mului.

Cu prilejul acestei aniversări, 
colectivul redacțional al ziarului

Ia apariția
Elöre“99

„Scînteia tineretului”, adresează 
colectivului redacțional al ziaru
lui „Elore”, un călduros salut 
tovărășesc, urîndu-i să obțină noi 
și importante succese pe calea 
arătată de partid pentru întă
rirea frăției dintre poporul ro- 
mîn și minoritățile naționale, 
pentru desăvîrșirea construcției 
socialismului în scumpa noastră 
patrie — Republica Populară 
Romînă.

R. D. Vietnam
la București

Plecarea delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romînă

dimineața a părăsit 
delegația Asociației 

sovieto-romînă, 
V. I. Konotop, 

supleant al C.C. al

Vineri
Capitala 
de prietenie 
condusă de 
membru
P.C.U.S., președintele Sovietu
lui regional — Moscova, care 
ne-a vizitat țara la invitația 
Consiliului general A.R.L.U.S.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația sovietică a

fost condusă de academicienii 
P. Constantinescu-Iași și Iorgu 
Iordan, Marin Florea Ionescu 
— vicepreședinți ai Consiliu
lui general A.R.L.U.S., Ștefan 
Bălan, adjunct al ministrului 
învățământului, Vasile Matees- 
cu, președintele Sfatului popu
lar regional București, Ale
xandru Buican, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., de membri al 
Consiliului și activiști «1 
A.R.L.U.S.-ului.

Au fost de față G. E. Cebo- 
tariov, consilier, și A. M. Ale
xeev, secretar al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Vietnam 
vineri seara, ambasadorul Re
publicii Democrate Vietnam la 
București, Dinh Van Duc, a 
oferit o recepție la restauran
tul „Pescăruș“.

La recepție au luat parte to
varășii : Gheorghe Apostol, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Ilie Murgu- 
lescu, Ioan Constant Mano 
liu, Voinea Marinescu, miniș
tri, Ștefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

Din incinta fabricii
Tinerii de la Fabrica de ci

ment din Medgidia au observat 
că în incinta fabricii lor stau 
nefolosite diferite piese meta
lice vechi.

— Acestea ar putea fi tri
mise oțelăriilor — au spus ei.

Astfel, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. a format 
două echipe. în fruntea lor 
au fost numiți utemiștii Pet- 
cu Ematnoil și Mocanu Ion. în- 
tr-o singură zi cele două echi
pe au colectat aproape 15 tone 
de fier vechi.

A doua zi, la gazeta de pe
rete din incinta fabricii, la

rubrica „Cinste lor" a apărut 
un articol. Tinerii Penu Pe
tre, Frîncu Ion, Ciucă Dumi
tru, Moise Aurica, Iorgu Mir
cea, Kallay Mircea, Eneica 
Marin, Zamfir Mihalache, Zăi- 
nescu Nicolae, Nițulescu Ma
rin și alții, erau evidențiați 
pentru fapta lor.

MIHALACHE ZAMFIR
«

Institutul 
politehnic 
din Galați

Moreni” (Urmare din pag. I)

Combinatul petrochimic de la Brazi —

Nou obiectiv al industriei noastre petroliere
(Urmare din pag. I)

cuiul sintetic, a maselor plastica, 
firelor și fibrelor sintetice etc.

Instalațiile moderne cu caro este 
Înzestrat acest obiectiv industrial, 
funcționează pe baza unor proce
dee tehnologice corespunzătoare 
nivelului actual al tehnicii din a- 
cest domeniu.

Pentru a se asigura energia e- 
lectrică și aburul necesar funcțio
nării acestor instalații și altor uni
tăți industriale din Ploiești, a fost 
construită și dată In funcțiune la

Brazi o centrală electrică 
moficare.

Noul obiectiv industrial

de

cu

fer*

o 
capacitate da prelucrare de un 
milion de tone pe an, prevăzut 
în documentele celui de-al lll.lea 
Congres a| partidului, aduce o 
contribuție importantă la creșterea 
valorii produselor obținute din 
fiecare tonă de țiței supusă pre
lucrării, îmbunătățește calitatea 
benzinei și motorinei șl asigură 
producerea unei game variate de 
alte produse.

(Agerpres)

INFOR MÂȚII

nit mulțumiți spre casele lor. Erau tineri de 
la Uzina mecanică-Moreni, de la Uzina elec
trică, de la I.G.O. și de la alte întreprinderi. 
Printre aceștia se găseau Frangulea Stelian, 
Ardeleanu Alexandru, Andreescu Constantin, 
Alexdndrescu Maria, Pavel Ion, Băjenaru 
Constantin, Grigorescu Mihai și mulți alții.

CEAUȘU CONSTANTIN

Ns înfrumusețăm clase I La școala de 8 ani nr. 4 din B-dol Ilio Piotili«

tate ce se poate duce în 
drul cercurilor științifice 
funcționează pe lingă un nu
măr de 14 catedre. în Institu
tul politehnic Galați au învă
țat în anul școlar 1961/62 
1164 de studenți veniți de pe 
tot întinsul patriei noastr.e și 
din alte țări ale lumii. Mulți 
au venit din școala uzinelor, a 
gospodăriilor agricole colec
tive sau de stat, aducînd cu ei 
o bogată experiență practică.

După însușirea cunoștințe
lor teoretice, urmează verifi
carea lor în practică. Prac
tica studenților se desfășoară 
la întreprinderile de industrie 
alimentară cele mai moderne: 
la Luduș, Bucecea, Livezi, 
București, Dîrste, Brașov, T1+ 
mișoara etc., la Uzinele ds u- 
tilaj greu „Progresul“ “-Brăila, 
la șantierul naval Galați, U- 
zina mecanică Galați. Deosebit 
de atractivă li s-a părut stu
denților practica de la unită
țile piscicole și stuficole.

Institutul politehnic Ga
lați, care pregătește ingineri 
pentru ramuri deosebit de 
portante, îi revin sarcini 
seamă. Marea amploare 
dezvoltarea multilaterală
care o va lua orașul Galați în 
anii planului de 6 ani și a 
programului de perspectivă 
stabilit de Congresul al IlI-lea 
al P.M.R., în legătură cu con
struirea giganticului combinat 
siderurgic, va determina tot
odată lărgirea continuă și 
consolidarea centrului univer
sitar Galați, inclusiv a Insti-< 
lutului politehnic.

ca
care

im- 
de 
și 

pe

Ridicarea calificării tinerilor chimisti/

Urmare din pag. 1

asemenea, sîut orga
nizate două cursuri 
de limbi străine (rusă 
și germană) care au 
mare eficacitate, per- 
mițînd 
șurință 
străină 
tate.

Organizația U.T.M., 
comitetul U.T.M. pe 
uzină propunîndu-și 
să antreneze cadrele 
tehnice tinere la ac
țiunea de specializa-

accesul cu u- 
la literatura 
de speciali-

re și pregătire pro
fesională a colaborat 
în permanență cu 
conducerea tehnico- 
administrativă a uzi
nei. Prin resortul 
său cu problemele 
producției și califică
rii, comitetul U.T.M. 
a desfășurat în rîn
dul inginerilor, mai
ștrilor și tehnicieni
lor o intensă muncă 
politică în scopul 
dezvoltării pe mai 
departe la cadrele

de

bune

tehnice a dorinței 
a învăța continuu, 
de a-și însuși o înaltă 
cultură tehnică.

Rezultatele
obținute pînă acum 
trebuie să fie însă 
un imbold pentru ca 
activitatea de viitor a 
organizației U. T. M. 
de aici, privind spe
cializarea și perfec
ționarea profesională 
a cadrelor tehnice, să 
se ridice la un ni
vel și mai înalt.

RME N LUATE

Participanții la cursurile de 
vară de limbă și literatură, 
istorie și artă a poporului ro- 
mîn, care s-au ținut la Sinaia 
sub auspiciile Universității 
București, și-au încheiat vizi
tele în țara noastră. Cei 137 
de oaspeți din 25 de țări — 
profesori, cercetători științi
fici, studenți, care se specia
lizează în filologie romînă — 
au participat la excursiile or-

ganizate în Moldova și regiu
nile Brașov și Dobrogea și au 
vizitat orașul București.

★
Ansamblul de cîntece și dan

suri populare al tinerilor ar
tiști amatori din R. P. Mongo
lă a prezentat vineri seara un 
spectacol în sala Teatrului 
C.C.S. din Capitală.

(Agerpres)

Chipul îndrăznelii
(Urmare din pag. I)

construcții, a doua zi s-au și 
prezentat tinerii. Pînă acum 
împreună cu vîrstnici ei ne-au 
ajutat să facem economii de 
mai bine de o mie de zile 
muncă. Să-i spun pe nume ? 
Cum să-i țin minte pe toți!

Ce-au zis oamenii cînd con
siliul de conducere a propus 
în plan construcția asta 7 Păi, 
s-au ridicat și au cerut lămu
riri. Că doar era vorba de ban 
muncit. „A mai făcut cineva 
treaba asta 7 — Da. — Unde 7 
— La Rușețu, în Bărăgan, li 
s-a răspuns- — Păi să trimi
tem un om de-al nostru acolo 
să vadă ce și cum“.

Și așa a ajuns Vasile Cuptor, 
șef de echipă la construcții, 
pe Bărăgan, la Rușețu. Rezul
tatul 7 Iată-l, l-au văzut ce 
frumos e! Numai despre una 
n-am spus și asta-i mai impor
tant decât construcția. Sigur 
nu pe planul veniturilor gos
podăriei. E vorba de ce s-a pe
trecut cu oamenii după ce au 
avut „îndrăzneala" să aprobe 
propunerea construirii com
plexului. La început, dte unul 
se mira: adică aici la noi, la 
Goșmani, n-am mai crescut 
porci și fără să le turnăm ci
ment pe jos 7 Atunci i-a ve-

nit rîndul zootehnistului nos
tru — că avem inginer, pe to
varășul Morur — să le explice. 
Inginerul nostru a făcut trea
ba asta cu atâta convingere, că 
urmările au și început să se a- 
rate. Să înțelegi: vine într-o 
bună zi la mine Savinoiu, care 
răspunde de vechea materni
tate de scroafe pe care o avem 
jos, lîngă iaz. Vine la mine 
și-mi spune că el și alții ca 
el s-au săturat de năsîcheală. 
Asta, la crescătoriile de porci, 
e pămîntul 
bibat cu tot 
dușumele.

Mai trece 
iar și mă întreabă dacă 
că șobolanii sînt agenți purtă
tori de microbi. Da 7 Păi ma
ternitatea de jos are dușumele 
de lemn și prăsește șobolanii. 
Și uite așa nu s-a lăsat pînă 
nu ne-a convins pe toți să fa
cem și „jos“ lîngă iaz podea 
de cărămidă dată cu bitum...

Te uiți la oameni și îi vezi 
cum capătă mai mult curaj, 
mai multă îndrăzneală. Încep 
oamenii să nu se mai mulțu
mească cu ce au apucat. Avem 
mulți „nemulțumiți“ ca Savi
noiu. Eu zic că e bine așa. Nu 
e bine 7 Ba pot să zic că e 
chiar foarte bine l

de dedesubt 
ce se scurge

un timp și

îm- 
prin

vine 
știu

...Era la începutul lunii mai. 
Intr-una din zile, sala clubu
lui Combinatului chimic Fă
găraș cunoștea o animație 
deosebită. Din toate sectoarele 
de producție au venit tineri 
să asiste la concursul „Cine 
știe meserie, cîștigă“ organizat 
de comitetul U.T.M. pe tema : 
„Importanta respectării para
metrilor tehnici la presarea 
maselor plastice“. Răspunsuri
le la întrebările comisiei erau 
clare si cuprinzătoare. Ioan 
Suciu. Aurica Blendea. Lazăr 
Bucur, trei din cei sase ti
neri care s-au prezentat în 
fata comisiei de examinare, 
dovedeau, cu fiecare răspuns 
dat o temeinică pregătire. Ele 
constituiau în același timp un 
bun prilej pentru cei prezenti 
în sală de a-si îmbogăți cu
noștințele profesionale, de a 
pătrunde tot mai mult în tai
nele meseriei de operator chi
mist, presator de mase plas
tice.

După felul cum s-a desfășu
rat concursul, după interesul 
manifestat de tinerii prezenti 
în sală, era de așteptat ca a- 
cest început bun să fi fost 
continuat. Dar... comitetul 
U.T.M. a „scăpat“ din vedere 
această formă de îmboaltire 
a cunoștințelor profesionale, 
ca si alte acțiuni. Schimburi
le de experiență, de pildă, sînt 
organizate sporadic. Comitetul 
U.T.M. din combinat nu a des
fășurat o muncă de perspec
tivă prin care 
atragerea unui 
mare de tineri 
cipe la această 
care a calificării. De 
nea, considerăm greșit și fap
tul că n-au fost organizate 
schimburi de experiență în 
cadrul combinatului si s-a aș
teptat organizarea unor astfel 
de acțiuni numai cu colective 
din alte întreprinderi cu ace-

să fi urmărit 
număr cit mai 
care să parti- 
formă de ridi- 

aseme-

lași specific sau specific ase
mănător.

In combinat, de exemplu, 
se puteau organiza asemenea 
lucruri între tinerii din cele 
trei schimburi din aceeași 
secție sau între cei din secțiile 
cu același specific. Aceasta se 
impune cu atît mai mult cu 
cît în unele sectoare de pro
ducție există decalaj între re
zultatele obținute pe schim
buri. Organizarea unor schim
buri de experiență în care ti
neri ca Ioan Lascu, Elena Pal. 
Ecaterina Liss, Aurel Stoica. 
Adalbert Tompos. Mihai Ola- 
ru și alții, care obțin rezulta
te importante în producție, să 
fi vorbit despre felul cum 
muncesc, ar fi fost foarte uti
le. Cu acest prilej s-ar fi 
popularizat metodele înaintate 
de muncă ale acestora. Schim
burile de experiență ar fi con
stituit totodată o scoală a 
înaltei calificări, dezvoltând la 
tineri gustul pentru studiu 
sistematic.

Una din formele de ridicare 
a calificării muncitorilor fo
losită cu deplin succes în mul
te fabrici și uzine o constituie 
răspîndirea și studierea cărții 
tehnice de specialitate.

Nici în această privință nu 
se pot spune lucruri îmbucu
rătoare la Combinatul chimic 
Făgăraș. Modul cum se face 
popularizarea cărții tehnice 
este încă rămas în urma ce
rințelor. Cei aproape 30 de ti
neri 
cărți 
lîngă 
zintă
numărul celor peste 1400 de 
tineri cîți lucrează în combi
nat. Comitetul U.T.M. si orga
nizațiile de bază U.T.M. nu 
s-au ocupat în suficientă mă
sură de această problemă.

cîti împrumută lunar 
de la biblioteca de pe 
cabinetul tehnic, repre- 
o cifră infimă fată de

CINE RĂSPUNDE?...
La Fabrica de mase plastice 

„București“ sîntem puși repe
de în temă de către tovarășul 
director Vasile Gheorghiță :

— Pentru ridicarea califi
cării este organizat un curs de 
specializare. Participă 30 de 
muncitori ce se pregătesc pen
tru meseria de operatori 
mase 
atît...

Să 
acest 
de muncitori calificați, cîti lu
crează în fabrică ? Cu acest 
lucru nu este de acord nici to
varășul director. Și totuși cum 
s-a ajuns la o situație atît de 
neplăcută ? Părerile sînt îm
părțite. Tovarășa Nistor, care 
răspunde în cadrul serviciului 
personal si învătămînt de pro
blema... învățămintului, susți
ne că nu ar fi primit indicații 
pentru organizarea formelor 
de ridicarea calificării din

C î T

în
plastice. în rest... cam

fie oare suficient numai 
curs pentru cei peste 700

partea direcției tutelare din 
M.I.P.C.

Tovarășul director este cu 
totul de altă părere :

— Instrucțiuni si recoman
dări au existat. însă măsurile 
luate nu au fost urmărite cu 
destulă insistentă. Am lăsat 
această problemă în seama to
varășilor care răspund ..di
rect“.

Să analizăm puțin lucrurile, 
în primele 6 luni ale anului, 

colectivul acestei fabrici a 
rămas dator prin nerealizarea 
unor importanți indici de 
plan : productivitatea muncii, 
preț de cost, calitate. Numai 
rebuturile înregistrate în pri
mul semestru au adus un mi
nus în bugetul fabricii în va
loare de peste 250 000 lei. Des
pre aceste lipsuri s-a discutat 
în numeroase rînduri, în con
sfătuirile de producție, în di
ferite adunări.

cEV A
De cela mai

O NCLU

multe ori s-a arătat că una 
din cauzele principale o con
stituie și slaba pregătire pro
fesională a unor muncitori.

Numai că una s-a spus si 
alta s-a făcut. Iar rezultatul...

Conducerea fabricii, comite
tul sindicatului, comitetul 
U.T.M., trebuiau să găsească 
cele mai potrivite măsuri 
care să asigure buna organi
zare și desfășurare a formelor 
de ridicare a calificării.

Este adevărat că această ac
țiune nu a fost înțeleasă cum 
trebuie nici de către comite
tul U.T.M. A existat și aici o 
părere greșită. La Fabrica de 
mase plastice „București“ sînt 
toate condițiile pentru organi
zarea celor mai diferite forme 
de ridicare a calificării mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor.

Z I I

Săptămîna viitoare pe ecranele Capitalei

Soare și umbră
O producție a studiourilor bulgare

. > , . . . . ■ . Ï

Scenariul: Valeri Petrov; Regia : Ranghel Vîlceanov; 
Imaginea: Dimo Kolarov; Muzica: Simeon Pironkov.

organizat tu 
a-

u prilejul raidului 
unitățile aparținînd M.I.P.C., 
mintite mai sus, ca și în altele, 
s-a constatat o îmbunătățire a 
procesului de ridicare a califi
cării tinerilor muncitori. Minis
terul de resort a trasat sarcini 

directe conducerilor întreprinderilor pentru a 
asigura condițiile materiale necesare unei 
bune desfășurări a învățămintului profesio
nal și, drept urmare, în multe din întreprin
deri s-au obținut rezultate bune;

Se observă însă că necesitatea ridicării ca
lificării profesionale a tinerilor muncitori este 
în multe locuri înțeleasă formal. Sînt astfel 
întreprinderi unde, deși la început au fost 
cuprinși, în această acțiune, toți tinerii, pu
țini au terminat pînă la sfîrșit cursurile. Fi
rește, că în acest caz, o mare răspundere 
revine organizațiilor, birourilor și comitetelor 
U-T.M. Datoria lor cea mal de seamă in

această privință este să asigure mobilizarea 
tuturor tinerilor în formele existente privind 
îmbogățirea cunoștințelor tehnice.

O înțelegere, de asemenea formală a necesi
tății ridicării calificării este faptul că. în 
unele întreprinderi, cursurile au fost înfiin
țate numai pe criteriul meseriei, neținîndu-se 
seama că în cadrul aceleiași meserii există 
diferențe de pregătire, de nivel profesional.

Ridicarea calificării profesionale a tinerilor 
muncitori este un proces complex. Conduce
rile tehnice ale întreprinderilor trebuie, de 
aceea, să găsească mijloacele și formele cele 
mai potrivite pentru ca tinerii cuprinși în 
acest proces să tragă maximum de foloase. 
Organizațiile U.T.M. au sarcina să se ocupe 
pe viitor cu mai mnltă grijă de mobilizarea 
și urmărirea frecvenței tinerilor la diferi
tele forme de ridicare a calificării, de modul 
în care-șl îmbogățeso tinerii cunoștințele 
tehnica.

în rolurile principale :
ANNA PRUCNAL și GHEORGHI NAUMOV

Poem cinematografic distins cu Medalia pentru regie și Pre
miul Federației internaționale a presei cinematografice la 
Festivalul internațional al filmului de la Karlovy-Vary 

din 1962

Destăinuiri
O producție a studioului „Mosfilm"

Regia : Boris Barnet

Film — itinerar, dezvăluind în limitele unei proiecții cine
matografice obișnuite, un întreg mănunchi de destine umane



INDUSTRIEITratativele pentru dezarmare
de la Geneva

LINGVISTICA DE LA

GENEVA 31 (Agerpres) 
TASS transmite: In cadrul 
ședinței plenare din 31 au
gust a Comitetului celor 18 
țări pentru dezarmare, repre
zentanții statelor neutre au 
subliniat din nou caracterul 
deosebit de urgent al proble
mei încetării experiențelor cu 
arma nucleară. Delegatul 
Braziliei, De Araujo Castro, și 
delegatul Suediei, R. Edberg, 
au vorbit despre necesitatea 
încetării exploziilor nucleare 
experimentale în toate mediile 
— în atmosferă, în Cosmos* 
sub apă și sub pămînt — și 
au cerut să se continue trata
tivele pentru a se atinge acest 
obiectiv. Atît reprezentantul 
Braziliei, cît și reprezentantul 
Suediei au atras încă o dată 
atenția Comitetului asupra 
faptului că memorandumul ce
lor opt state neutre este o 
bază pentru un asemenea 
acord. Edberg și-a exprimat 
părerea că acest memorandum 
este cea mai bună bază pen
tru un acord, un pod pentru 
realizarea compromisului.

Conducătorul delegației Sta
telor Unite ale Americii. A. 
Dean, a supus examinării co
mitetului, în numele S.U.A. și 
Angliei, propunerea ca subco
mitetul celor trei puteri 
(U.R.S.S., S.U.A. și Anglia), 
care examinează problema în
cetării experiențelor nucleare, 
să-și continue ședințele și în 
timpul suspendării lucrărilor 
Comitetului celor 18. Imediat 
însă A. Dean a adăugat că 
la baza discuțiilor subcomite
tului trebuie să se afle cele 
două proiecte de tratate an- 
glo-americane, prezentate la 
27 august, adică aceleași do-

-----------•-----------

Provocări împotriva 
R. D. Germane

BERLIN 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : Pe linia fe
rată orășenească din Berlinul 
occidental, care aparține 
R.D.G., se țin lanț acțiunile 
banditești săvîrșite, cu spriji
nul Senatului vest-berlinez, de 
diferite elemente dubioase ale 
„orașului de front". Potrivit 
relatărilor presei democrati
ce berlineze, numai în ulti
mele patru săptămîni pe linia 
de cale ferată orășenească au 
avut loc 930 de cazuri de de
teriorări, de jaf și acțiuni di
versioniste.

cumente, din care unul, dato
rită clauzei neîntemeiate pri
vind inspecția obligatorie, blo
chează căile spre o înțelegere 
cu privire la încetarea tuturor 
experiențelor, iar celălalt ur
mărește legalizarea experien
țelor subterane.

Conducătorul delegației U- 
niunii Sovietice, V. V. Kuzne- 
țov, a declarat că delegația 
sovietică va studia expunerile 
reprezentanților Braziliei și 
Suediei, care prezintă interes 
pentru problema aflată în dis
cuția comitetului.

El a spus, de asemenea, că 
delegația sovietică va exami
na propunerea anglo-america- 
nă cu privire la continuarea

fără întrerupere a lucrărilor 
subcomitetului. Totodată, re
prezentantul sovietic a subli
niat că după cum rezultă din 
această propunere, S. U. A. 
și Anglia nu intenționează ca 
și pînă acum să ducă tratati
ve pe baza memorandumului 
celor opt țări și nu intențio
nează să caute o rezolvare de 
compromis așa cum propun 
țările neutre.

în ședința din 31 august 
participanții la lucrările co
mitetului au continuat de a- 
semenea discuțiile asupra pro
blemei de pe ordinea de zi cu 
privire la reducerea în prima 
etapă a armamentelor clasice 
și a producției lor.

Havana : La expozijia prospecțiunilor geologice a fost instalată o 
sondă fabricată în fara noastră. In fologratia de mai sus — sonda 
instalată pe platforma din fața clădirii Ministerului Comerțului 

Exterior al Cubei.
Foto : PRENSA LATINA-HAVANA

Prezente rominești peste fiotarèl

DELEGAȚIA ECONOMICĂ GUVERNAMENTALĂ
A R. P. R. A VIZITAT PE MINISTRUL

PARIS 31 (Agerpres). — La 
30 august, Al. Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne 
— conducătorul delegației e- 
conomice guvernamentale a 
R.P. Romîne care se află în 
Franța în drum spre Japonia, 
Gheorghe Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și Gogu 
Rădulescu, ministrul Comer
țului Exterior — membri ai 
delegației, au făcut o vizită 
lui Michel Maurice Boka- 
nowski, ministrul industriei

FRANCEZE
franceze, cu care au avut 
convorbire.
au mai participat 
tanți ai Ministerului Finanțe
lor și Afacerilor Economice al 
Franței, precum și Constan
tin Nicuță, ministrul R.P. Ro- 
mîne la Paris.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordiali
tate.

Ministerul Finanțelor șl A- 
facerilor Economice al Fran
ței a oferit un prînz în cinstea 
delegației economice guver
namentale a R.P. Romîne.

o
La această vizită 

reprezen-

CONFERINȚA 
ȘTIINȚIFICA CU PRIVIRE 

LA PROBLEMELE 
CAPITALISMULUI 
CONTEMPORAN

Ceremonia independenței 
statului Trinidad și Tobago

PORT OF SPAIN 31 (Ager
pres). — La 31 august, la „Casa 
Roșie" din Port of Spain a 
avut loc ceremonia proclamă
rii noului stat Trinidad și To
bago. La miezul nopții a fost 
coborît drapelul englez și în 
locul lui a fost ridicat drape
lul cu culorile roș-alb-negru. 
Astfel a luat sfîrșit domina
ția colonială de 165 de ani a 
Marii Britanii asupra acestor 
două insule din marea Carai
bilor, care au hotărît să creeze 
o federație. Noul stat rămâ
ne membru al Commonwealth
ului.

Festivitățile organizate cu 
prilejul independenței insule
lor Trinidad și Tobago au în
ceput încă în după-amiaza zi
lei de 30 august cu un ma,re 
miting al tineretului și o gală

folclorică. La aceste festivități, 
la care ia parte 
celor 830 000 de 
insulelor, participă, de 
nea, reprezentanți ai 
țări.

Trinidad și Tobago 
cel al 15-lea stat membru al 
Commonwealthului și cel mai 
mic stat independent din 
America.

majoritatea 
locuitori ai 

aseme- 
51 de

devine

★
MOSCOVA 31 (Agerpres).— 

TASS transmite : N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri ai U.R.S.S., 
a adresat lui Eric Williams, 
primul ministru al statului 
Trinidad și Tobago, o telegra
mă în care se spune că gu
vernul sovietic a recunoscut 
Trinidadul și Tobago și este 
gata să stabilească relații di
plomatice cu acest stat.

După discursul televizat al
Bonn-ul încearcă

conflictului
BONN 31 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Bonn și 
la Londra s-au aprins patimi
le politice în legătură cu scan
dalosul discurs rostit de can
celarul Adenauer la 
televiziune.

Ziarul „Die Welt“

postul de

sublima

ti Impie-Cancelarul 'Adenauer depune eforturi disperate pentru 
dica soluționarea pașnică, a problemei Berlinului occidental.

(ZIARELE)

Iui Adenauer

Evenimentele din Algeria

cu
atenuarea
Londra
„în ultimul timp, d-1 

federal a provocat

COMUNICĂRILE UNOR OAMENI DE ȘTIINȚA DIN 
R. P. ROMINA LA CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE 

-------- ---------------------- CAMBRIDGE (S.U.A.)
sacrate cercetărilor în proble
mă de fonetică, la 30 august 
prof. universitar Emanuel Va- 
siliu a prezentat o comunica
re cu privire la anumite as
pecte ale foneticii limbii ro
mîne. La 31 august sînt pro
gramate, de asemenea, comu
nicări de acad. prof. Alexan
dru Graur, cu privir-e la 
probleme ale evoluției ling
visticii și acad. Alexandru Ro- 
setti despre genul neutru în 
gramatica limbii romîne.

MOSCOVA 31 — (Agerpres). 
— La Moscova își continuă lu
crările conferința științifică 
consacrată problemelor capita
lismului contemporan, la care 
participă oameni de știință 
dintr-o serie de țări din 
Europa. Asia și America.

In cadrul discuțiilor din șe
dința de vineri dimineața 
printre alții a luat cuvîntul 
tov. Tudor Postolache, candi
dat în științe economice, mem
bru al delegației țării noastre. 
Referatul său a fost consacrat 
situației actuale a clasei mun
citoare din țările capitaliste.

PARTICIPAREA 
R. P. ROMÎNE LA TIRGUL 

INTERNAȚIONAL 
ALIMENTAR DE LA 

LONDRA

NEW YORK 31 (Agerpres). 
— După cum relatează agen
ția United Press Internațio
nal, la Cambridge în statul 
Massachusetts are loc sub 
auspiciile Institutului de teh
nologie din statul Massachu
setts și al Universității Har- 
vard cel de-al IX-lea Congres
internațional de lingvistică. 
La congres participă și oa
meni de știință din R. P. Ro
mînă care au prezentat co
municări.

în cadrul unei ședințe con-

LONDRA 31 (Agerpres). — 
La 29 august s-a deschis la 
Londra Tîrgul internațional 
alimentar, la care R. P. Româ
nă este prezentă cu um stand 
de specialitate.

Datorită calității produselor 
expuse și a prezentării lor, 
standul R. P. Romîne s-a bucu
rat încă din prima zi de un 
interes deosebit atât din partea 
cercurilor de afaceri cit și dan 
partea presei londoneze.
IN U.R.S.S. A APĂRUT 

UN CURS PRACTIC 
DE LIMBA ROMÎNĂ

Franta: Atentate ale bandelor

ză că, 
cancelar 
mereu iritarea serioasă a alia- 
ților — nu numai englezi dar 
și americani“.

„Cancelarul a provocat con
flictul cu Londra“ — este 
titlul din ziarul „Neue Rhein 
Zeitung“ care subliniază că 
Adenauer nu face un secret 
din atitudinea sa negativă față 
de aderarea Angliei la Comu
nitatea Economică Europeană.

Ziarul „Westfalische Rund
schau“ consideră că niciodată 
Bonn-ul nu s-a aflat într-o 
situație atît de neplăcută ca 
aceea pe care a creat-o în 
prezent Adenauer.

In același timp cercurile 
oficiale de la Bonn 
cări disperate de 
consecințele discursului 
Adenauer. Presa proguvema- 
mentală încearcă să demon
streze, în spiritul menționate
lor „modificări" la discursul 
cancelarului, că între Bonn și 
Londra nu 
serioase.

ALGER 31 (Agerpres). — Din 
relatările corespondenților de 
presă reiese că în orașul Al
ger domnește o atmosferă de 
așteptare încordată. Militarii 
din districtul militar nr. 4 (al 
cărui comandament a refuzat 
să se supună Biroului Politic 
al F.N.L.), patrulează în car
tierul Casbah.

Intr-un comunicat dat pu
blicității de comandamentul 
districtului militar nr. 4 se 
spune că trupele care sprijină 
Biroul Politic al F.L.N. au 
efectuat o manevră de încer
cuire și ocupă în prezent po
ziții în jurul teritoriului dis
trictului militar nr. 4.

Agențiile de presă anunță 
că în tot cursul zilei de vineri 
la Alger au avut loc manifes
tații ale populației în care se 
cerea preîntîmpinarea războiu
lui civil.

Biroul Politic al Frontului 
de Eliberare Națională din Al
geria a dat publicității un co
municat. Subliniind că Biroul 
Politic este organul puterii 
centrale, în comunicat se arată 
că „pe o parte a teritoriului 
național această putere a fost 
uzurpată de un grup de ofi
țeri din districtul militar nr. 
4“. în continuare se spune că 
„demonstrațiile care se desfă
șoară în prezent dovedesc că

sapoporul 
Biroului

Biroul 
de asemenea ostașilor din dis
trictul militar nr. 4 cu chema
rea „de a izola ofițerii rebeli 
și complicii lor“.

Totodată, după cum comu
nică din Alger agenția Reu
ter, trupe din districtul mili
tar nr. 4 au ocupat la 31 au
gust sediul Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Na
țională.

La 30 august Ben Bella, 
vicepreședinte al Guvernului 
Provizoriu, s-a înapoiat la 
Oran după o vizită de cinci 
zile în nordul Algeriei.

acordă încrederea 
Politic“.

Politic s-a adresat

studii in U.R.S.Sla

există divergențe

Tragedia unei familii
Turcia

Din

sau

liber-democrat 
guvern dacă 

Ia demisia lui 
îndeplinit pînă

ieftini sint 
copiii născuți 

culoare —

trei copii mi-
pe

fac încer- 
a atenua 

lui

femei.
vieții grele 
acestei fami- 
sinucis. Soția

★
(Agerpres). — Dis- 

al cancelarului

Tineri cubani

Bătrînul cancelar ține pe... picioare I
Desen de ST. COCIOABĂ

BONN 31 
cursul televizat 
Adenauer, în care a făcut obser
vații antiengleze vehemente, a 
stîrnit o critică aspră Ia adresa lui 
din partea unui număr de lideri 
ai partidului liber-democrat, care 
face parte, împreună cu U.C.D— 
U.C.S., din coaliția guvernamenta
lă de la Bonn. într-o telegramă 
adresată președintelui partidului, 
Mende, Kochut, deputat în Bun
destag din partea partidului liber- 
democrat, a cerut ca acest partid 
să înceapă imediat tratative cu 
U.C.D. cu privire la demiterea lui 
Adenauer din funcția de cancelar. 
La o conferință de presă, care a 
avut loc la Arensburg, Lewerenz, 
vicepreședinte al partidului, a de
clarat că partidul 
se va retrage din 
acordul cu privire 
Adenauer nu va fi 
la mijlocul perioadei de activitate 
a Bundestagului actualei legisla
turi. Lewerenz a cerut ca ,în a- 
ceastă toamnă să înceapă trata
tive în această chestiune.

In R. F. Germană

Negoțul cu copii
• •

fasciste din O. A» S.

MOSCOVA 31. “ Corespon
dentul Agerpres transmite: In 
editura Institutului de relații 
internaționale a apărut, pen
tru prima oară în Uniunea 
Sovietică, un curs practic de 
limba romînă pentru studenți 
și profesori.

ISTANBUL 31 (A- 
gerpres). — Ziarul 
„Akșam” a publicat 
în numărul său din 
30 august fotogra
fiile a trei copii și a 
unei 
cauza 
capul 
Iii s-a

PARIS 31 (Agerpres). — în 
ultima vreme, în diferite de
partamente din Franța ban
dele fasciste din O.A.S. își re
iau atentatele.

După cum relatează ziarul 
„Liberation“, în localitatea 
Tarbes un grup de fasciști au 
aruncat o grenadă asupra 
unei mașini aparținînd orga
nizației locale a partidului co
munist.

O situație și mai alarmantă, 
subliniază „Liberation“, a fost 
semnalată în localitățile La- 
louberes și Odos, situate în 
apropiere de Tarbes, unde

bande de fasciști au tras în 
timpul nopții mai multe sal
ve, provocînd panică în rîndul 
locuitorilor și au jefuit nu
meroase ferme țărănești.

PARIS 31 (Agerpres). — In 
ajunul atentatului săvîrșit la 
viața lui de Gaulle, scrie agen
ția France Presse referindu-se 
la „surse demne de încredere", 
Jacques Soustelle, căpetenia ul- 
tracolonialiștilor, se găsea la Pa
ris. După aceea, el s-a înapoiat 
pe teritoriul R.F.G., unde, după 
cum au anunțat agențiile de in
formații, și-a stabilit „cartierul 
general“.

Cui servește 
„apartheid-ul ii

■
 a și alte țări a'e lu

mii, Africa de Sud 
și-a adus contribuția 
de cuvinte la voca
bularul internațional. 
Cel mai curtoscut 
dintre acestea este 

„apartheid“ care a devenit sino
nim cu sistemul de discriminare 
rasială practicat în această țară.

Ad-literam „apartheid" înseam
nă „segregație“ sau „separație“. 
„Apartheid-ul" — declară rasiștii 
sud-africani — este natural și 
drept. El este o problemă de 
principii și nu se pretează la 
concesii. Să fie oare așa î. Cî- 
teva exemple recente demon
strează că acolo unde intervin și 
anumite interese, mai ales finan
ciare, guvernul d-lui Verwoerd știe 
să... închidă ochii.

Nu de mult, la Johannesburg a 
sosit o delegație comercială ja
poneză. Fiind asiatici, japonezii 
intră în categoria ne-albilor că
rora le este interzisă folosirea 
mijloacelor de transport „rezer
vate numai albilor“, frecventarea 
teatrelor, cinematografelor și a 

numai 
în joc erau 

așa îneît 
a anunțat 

japonezii sînt considerați... 
O metamorfoză care

deschise 
Dar 

profituri

HAVANA 31 (Agerpres). 
TASS transmite: La 30 august, 
pe bordul motonavei „Gruzia" 
au plecat în Uniunea Sovietică 
pentru studii 700 de tineri ță
rani din Cuba. Peste un an, ei 
vor deveni agrotehnicieni, culti
vatori de orez, cultivatori de 
bumbac și mecanizatori calificați. 
Cu aceeași motonavă, în Uniu
nea Sovietică au plecat 200 de 
muncitori din Cuba. Ei vor face 
practică la uzine constructoare 
de mașini de transport din Uniu
nea Sovietică.

dm

Italia : Tineri muncitori agricoli în timpul unei manifestații pe stră
zile orașului Florența pentru condiții mai bune de muncă, pentru 
asistență socială, împotriva samavolniciilor și discriminărilor, cu privire 

la retribuția muncii lor.

e Itor instituții 
pentru albi, 
afaceri și 
guvernul sud-african 
că ' 
albi. O metamorfoză care în 
aceeași fc’ră nu a fost aplicată 
populafiei de origină indiană sau 
chineză...

Cu totul altfel operează însă 
politica de „apartheid" cînd nu mai 
este vorba despre afaceri și pro
fituri. Exemple sint cu duiumul.

Intre anii 1951-1960, un număr 
de 3 511 151 africani au fost tri
miși în judecată și mulfi dintre ei 
condamna}i pentru că nu aveau 
asupra lor documente de circula
ție în cartierele albilor și pentru 
alte „crime“ asemănătoare.

lată deci adevăratei fajă hidoasă 
a „apartheid-ului”. Scopul lui este 
menținerea privilegiilor și profitu
rilor unei minorități asupra majo
rității poporului. El este un sistem 
crud, barbar care privează de 
toate drepturile majoritatea lo
cuitorilor Africii de Sud.

și cei 
nori au rămas 
drumuri.

Luni de-a rîndul 
Mehmet Mizrak a 
căutat de lucru. Fa
milia îndura foa
mea întreținîndu-se 
din cîștigul mizer 
al mamei. Tatăl nu

a putut găsi de 
cru. Ajuns la 
perare, Mehmet 
sinucis.

Presa turcă 
ascunde faptul 
viața grea și șoma
jul sint motivele si
nuciderilor din ce 
în ce mai dese.

MOSCOVA. — La 31 august 
a părăsit Moscova, plecînd 
spre patrie, Walter UIbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., care 
și-a petrecut vacanța în 
Uniunea Sovietică.

LISABONA. — Autoritățile 
fasciste din Portugalia inten
sifică represiunile împotriva 
forțelor democratice din țară. 
După cum anunță agențiile 
de presă, 
Lisabona, 
și Setubal au avut loc nume
roase arestări.

universitățile din țările euro
pene, conferință care se desfă
șoară la Belgrad.

în ultimele zile la 
Coimbra, Barreiro

ecent, ziarul „DER 
MITTAG“ din 
Dusseldorf a pu
blicat un articol 
în care dezvăluie 
o serie de fapte 
cu privire la co

merțul cu copii care se prac
tică în Germania Occidentală.

Din cele publicate reiese că 
in R.F. Germană există o pia
ță în toată regula cu negus
tori și cumpărători, unde se 
fac tranzacții cu copii, așa 
cum se procedează cu o marfă 
oarecare. Astfel, copiii sint sor
tați în trei categorii, după pă
rinți. Cei mai scumpi sint cei • 
din clasa S, ai căror tați sint 
albi și cunoscuți. In ordinea 
valorii, vin copiii albi de clasa 
A, ai căror tați sînt necunos- 
cuți. Cei mai 
cei din clasa B, 
dintr-un tată de 
adică metișii.

Aceste date, cuprinse în

facsimilul alăturat, sînt com
pletate de informația referi
toare la prețul la care se vând, 
și care este de circa 420 de 
mărci. In schimbul acestei 
sume poți obține un copil. 
Majoritatea COvîrșitoare a a- 
celora care cumpără copii sînt 
americani care staționează în 
R.F. Germană sau care o vizi
tează. Așa cum, vizitând 
de exemplu o țară din Africa, 
își iau cu ei, ca suvenir, o 
maimuță sau un papagal, tot 
așa din Germania Occidentală 
pot să-și procure o „amintire“ 
cu ochii albaștri și păr 
blond... Credeți ,că pentru 
astfel de achiziții este nevoie 
de alergătură ? Cîtuși de pu
țin. Sistemul care se practică 
este simplu și ingenios. Ridici 
telefonul și-ți comanzi un co
pil după cum îți place. Con
tra 
un
un

unui onorariu substanțial, 
intermediar — de regulă 
„avocat“ w ia copilul de

la mama lui și-l livrează soli
citantului. Simplu, nu ?

După datele publicate în 
ziarul „DER MITTAG“, apro
ximativ 2.500 de copii din 
R. F. Germană împărtășesc 
trista soartă de-a deveni „a- 
mintiri“ — fapt care situează 
Germania Occidentală pe pri
mul loc in lume în ceea ce 
privește negustoria cu copii1 
Toate aceste vicțime, toți a- 
cești copii, se procură de că
tre organizatorii murdarei ne
gustorii pe calea unui odios 
șantaj, speculîndu-se faptul 
că în cele mai dese cazuri ma
mele tinere sint silite să-și 
vîndă copiii pe care nu-i pot 
crește datorită lipsurilor ma
teriale, lipsei de creșe 
cămine. In Germania Occi
dentală, autoritățile se îngri
jesc de construirea cazărmilor, 
nu de acutele nevoi sociale...

GH. GHIDU

HAVANA. — După cum re
latează agenția Prensa Latina 
în întreaga Cubă continuă a- 
dunările și demonstrațiile de 
protest împotriva ultimelor 
acțiuni criminale comise de 
contrarevoluționari cubani. A- 
ceeași indignare au stîrnit ul
timele provocări împotriva 
Cubei în întreaga Americă 
Latină.

JOHANNESBURG. — Ziarul 
„Star" care apare la Johan- 
nesburg, a publicat o știre în 
care se spune că în Katanga 
au reînceput ciocnirile între 
trupele guvernului central 
congolez și jandarmeria ka- 
tangheză.

VARȘOVIA — După cum 
transmite agenția P.A.P., Wla
dyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și Jo
sef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri 
l-au primit Ia 31 august pe 
U Thant, secretarul general 
provizoriu al O.N.U. și s-au 
întreținut cu el.

RANGOON. — In regiunea 
Chemoltau din Birmania se 
va construi cu ajutorul Uniu
nii Sovietice o instalație de 
irigație care va permite iri
garea a 30 000 de acri de su
prafețe fertile din partea cen
trală a Birmaniei. Totodată 
guvernul sovietic va acorda 
în acest scop Birmaniei un 
credit de aproximativ de 3,5 
milioane ruble. în Birmania 
au mai fost construite cu a- 
jutorul Uniunii Sovietice un 
institut tehnologic, un spital 
la Rangoon și altul în orașul 
Taung.

PNOM Penh. — Comanda
mentul suprem al forțelor ar
mate cambodgiene a dat pu
blicității un comunicat în 
care se spune că toate unită
țile forțelor armate ale Cam- 
bodgiei „au primit ordinul să 
deschidă focul asupra oricărui 
avion care va viola spațiul ae
rian al țării”.
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PRAGA'. — La 30 august au 
început la 
Congresului Federației inter
naționale a filateliștilor. Con
gresul are loc cu prilejul Ex
poziției mondiale de filatelie 
„Praga 1962“. La lucrările 
congresului participă circa 50 
de delegați din 24 de 
printre care și delegați 
R. P. Romînă.

Praga lucrările

țări, 
din

in-CAIRO. — Comitetul 
ternațional pentru ajutorarea 
Congoului și Algeriei a adre
sat o telegramă guvernului 
Republicii Congo în care pro
testează împotriva deținerii 
ilegale a lui Antoine Gizen- 
ga și cere admiterea accesu
lui avocaților.

BELGRAD — La 30 august, 
președintele Iugoslaviei, Iosip 
Broz Tito, a primit o delegație 
a primei conferințe a studen
ților africani care studiază Ia

NEW YORK — „Cea mai 
mare grevă feroviară din 
S.U.A. din ultimii 16 ani a 
paralizat la 30 august toate 
trenurile pe o rețea de 10 565 
de mile în nouă state“, rela
tează agenția United Press 
international, referindu-se la 
greva feroviarilor societății 
„Chicago and North Western 
System".

BUENOS AIRES — Agenția 
France Presse anunță că la 31 
august s-a produs un accident 
neobișnuit: o stewardesă a 
companiei „Aerolinas Argen- 
tinas“ a murit după ce 
zut de la înălțimea de 
metri 
efectua
orașele Montecaseros și Resis- 
tencia. Avionul se afla în plin 
zbor la 4 000 metri înălțime 
cînd una din ușile aparatului 
s-a deschis 
nic de aer 
simplu pe 
Gomez.

dintr-un avion 
cursa regulată

a că- 
4 000 
care 

între

și curentul puter- 
a „aspirat“ pur și 

stewardesa Olga


