
PORUMBUL cules

în cel mai scurt timp!
ecoltatu.1 porumbului a înce
put în cele mai multe regi
uni ale țării (București, Plo
iești, Galați, Banat. Crișana, 
Argeș, Dobrogea, 
Iași). Este lucrarea pentru 
executarea căreia

Oltenia.

J

oamenii 
muncii de la sate își mobilizează acum 
toate forțele. Obiectivul principal: scurta
rea duratei acestei campanii. Se știe că 
cu cît se strînae mai repede recolta de 
porumb, cu atit se pot executa mai din 
vreme arăturile pe suprafețele care ur
mează să fie însămințate cu griu, fapt 
care asigură o bună răsărire și dezvol
tare a acestei culturi.

O concentrare a eforturilor în această 
privință este cu atit mai necesară cu cît 
acum, in toamnă, sînt de făcut o mul
țime de lucrări care, fiecare in parte, nu 
îngăduie aminare. Trebuie strinse. trans
portate si depozitate porumbul, floarea- 
soarelui, sfecla de zahăr si alte culturi; 
trebuie pregătite furajele, culese viile, 
trebuie efectuate arăturile și vtsămință- 
rile, trebuie terminate construcțiile 200 ~ 
tehnice etc.

Ca si în celelalte cam
panii ale anului, ca și in 
anii trecuți, tineretul 
satelor răspunde chemă
rii de a fi si dc asta 
dată, alături de toți oa
menii muncii de oe o- 
goare, în primele rinduri 
la muncile din această 
complexă campanie.

Alături de tinerii satului, vin, ca fi In 
alte rinduri, tineri muncitori, studenți, 
elevi.

Sînt cunoscute de acum ca o tradiție 
acțiunile de muncă patriotică ale tinere
tului. întotdeauna, in perioadele munci
lor de vîrf în agricultură, tinerii munci
tori, studenți, elevi, organizați în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, au plecat 
cu entuziasm să muncească o parte din 
timpul lor liber alături de 
ogoarelor.

Si în anul acesta organizațiile U.T.M. 
din scoli din întreprinderi fi din facul
tăți Asociațiile studenților au inițiat no
țiuni valoroase în sprijinul urgentării 
muncilor agricole de toamnă.

Despre asemenea inițiative am primit 
recent vești la 
ale țării.

Sute si mii 
toată tara vor 
zenți pe ogoare la strînsul 
în special al porumbului. Este o initia
lled frumoasă, căreia in mod sigur ii vor 
răspunde alte *ute si mii d« tineri din 
întreaga țară.

Primele brigăzi de muncă patriotici au 
ji pornit.

Ieri, din fața Casei de cultură a stu
denților din București a plecat spre gos
podăriile de stat Țăndărei, Slobozia și Ro
stii primul grup de studenți de la Insti
tutul politehnic, Institutul pedagogic, 
Unwersitatea-București. Institutul de ar
hitectură ,Jon Mincu*, Institutul 
madico-farmaceutic. Cu gitva timp Ina-

Tineri de la sate! Partici
pați cu toate forțele voastre 
la întregul complex al lu»
crărilor agricole de toamnă! 
Fiți in primele rinduri Ia 
muncile care cer mai multa 
operativitate I Contribuit! 

activ la stnngerea Ia timp
și fără pierderi a recoltelor 
și in primul rind a porum-

bului!

trfe de plecare, studenții, pregătiți de 
drum, așteptau sosirea autobuzelor. Se 
întilne&u acum din nou după zilele va
canței si aveau multa de vorbit, dar su
biectul preferat răminea drumul ce a- 
veau să-l facă astăzi ji munca lor în

fprijinul canvpaniei.de recoltare a porunx- 
bului.

O simplă privire asupra bagajelor ta 
face sa înțelegi voia buna cu care au 
plecat studenții sâ muncecsca 3* să trii- 
iască, timp de mai multe zile, alături de 
muncitorii din G.A.S. Lingă rucsacuri, 
geamantane si sacose stau rezemate, din 
loc în loc, o chitară. un acordeon, o man
dolină.

O privire asupra ținutei: ,„la modă' 
e haina dc lucru. Deci, studenții au Ple
cat hotăriti să muncească serios. în tim
pul liber, cintecul si voia bună vor fi la 
ele acasă.

Au venit autobuzele. Pe grupe, așa 
cum s-au organizat, băieții ji fetele au 
urcat și— la drum.

Cale de aproape 150 de kilometri i-am 
însoțit pe studenții repartizați la gospo
dăria agricolă de stat Roseți din raionul 
Călărași. Timpul se scurg.-’ repede. Gt>s- 
podăria t-a uri mit cm uiile Și brațele des
chise.

M. CARANFIL 
V SIMIOXESCL
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Rezultatele celei de a Il-a etape 
a concursului organizat 
de „Scinteia tineretului" 

pentru corespondenții voluntari 
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Vin în sprijin și brigăzile utemiste de muncă patriotică

lucrătorii

multe ora?®

ți elevi din 
acestea pre- 
recolielor ri

Folosirea 
materialelor plastice 

în construcții 
de locuințe

Produsele din mase plastice an 
căpătat o largă extindere pe toa
te șantierele de locuințe. Ele se 
folosesc în acest an ]a finisarea 
a peste 5 000 de apartamente. în 
orașele București, Brașov, Galați 
ți Constanța. 30 Ia sută din apar- 
lamentele date în folosință sint 
finisate cu materiale plastice. 
Avantajele folosirii acestor mate
riale aiul multiple. Ele reduc 
timpul de finisare cu 20 Ja sută, 
iar locuințele pot fi date în fo
losință imediat ce ae realizează 
ultimele lucrări.

Pentru mărirea producției ma
terialelor de finisare. Fabrica 
„Horia, Cloșca și Crișsn" din 
Turda a foit dotată cu noi uti
laje ți dispozitive. Acest lucru a 
permis ca în acest an sa se pro
ducă peste 45 000 mp de tapete 
ți 170 000 rap de dale și covoare 
din policlorură de vinii. In ace
lași timp, întreprinderea din 
Turda a început să fabrice ți 
unele produse noi cum sînt ben
zile din policlorură de vinii, fo
losite la transportul materialelor.

(Ascrprea)
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Au placat grăbiți— ...și au sosit cu gtndui să s« apuce mai curing de treabă
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Pentru a «e crea studenților 
condiții cît tnai bune de viață ți 
învățătură, s-au dat în folosință 
■nul acesta noi spații dc învuță- 
mînt, cămine și cantine. Printre 
acestea sînt noile corpuri de clă
dire ale universităților din 
Timișoara, ale Institutului 
arhitectura din București, 
totalizează împreună 30 000 
construcție, uoilc cămine 
Brașov ți lași cu o capacitate dc 
aproximativ 1 600 locuri, canti
nele din Bacău și Tg. Mureș, 
care deservesc mai mult dc 600 
dc studenți, ți altele.

Dc asemenea, u deosebita a- 
tențift se acordă îmbunătățirii 
planurilor ți programelor de îo- 
vațăuiint superior, precum și 
elaborării dc noi cursuri și ma
nuale. Planul editorial pe anul 
în curs prevede tipărirea a 131 
titluri de cursuri și manuale 
pentru invățămîntul universitar.

(Agerpre»)

Operativ: 
transportul 

și depozitarea
Acțiunea de recoltare a po

rumbului a început. In raionul 
Timișoara, lanurile cu porumb 
ocupă peste 24 000 de hectare, 
adică 31 la sută din întreaga 
suprafață de teren arabil. Gri
ja pentru fiecare bob, pentru 
recoltarea și înmagazinarea lui 
în timpul optim, i-a făcut pe 
colectiviștii de aici să ia o serie 
de masuri, atit în ceea ce pri
vește transportul cît și în ceea 
ce privește depozitarea propriu 
zisă. Zilnic în gospodăriile co
lective și la bazele de recepție 
se renară magaziile și pătuiele 
vechi, sau se iau măsuri pen
tru asigurarea de construcții 
simple și pătule provizorii. 
Munca fiind bine organizată, 
în majoritatea gospodăriilor a- 
gricole colective, această acți
une se desfășoară din plin.

Colectiviștii din comuna 
Cărpiniș au de recoltat porum
bul de pe 590 de hectare. Re
coltatul propriu-zis îl în
cep în zilele acestea. Pre
gătirile pentru depozitarea 
și înmagazinarea știuleților, 
au început însă de acum o 
lună. Pe lingă cele 4 porum
bare mari pe care le-au repa
rat și lărgit, ci au luat o fierte 
de măsuri pentru asigurarea a 
încă 20 de pătule improvizate, 
cu plasă de sîrmă, cu o capa
citate de 100 de tone fiecare.

Ce au făcut tinerii în această 
direcție? In primul rînd orga
nizația U.T.M. i-a mobilizat 
la transportul materialului 
lemnos si la ridicarea construc
țiilor. Zece tineri au făcut par
te din brigada de construcții 
Iar alții au luat parte, prin 
muncă patriotică la diferite 
lucrări. Paralel cu asigurarea 
adăpostului pentru știuleți, se 
iau aici măsuri și pentru eșa
lonarea judicioasă a mijloace
lor de transport în asa fel, în- 
cît fiecare din cele 60 de atela
je proprietate obștească, să dea 
în această campanie randa
ment maxim. 40 de tineri .de
servesc în permanență atela
jele, aducînd și ei o contribuție 
însemnată la asigurarea trans

portului recoltei de porumb da 
pe cimp.

Acordînd o mare importanță 
transportului operativ si in 
bune condițiuui, multe G.A.C. 
au încheiat contracte cu 
I. R. T. A. La G. A. C. din 
Cenei, alături de cele 70 de 
atelaje, vor lucra la transpor
tul știuleților și trei mașini. 
Există in această gospodărie o 
preocupare bună și în mobili
zarea tineretului în această ac
țiune. Astfel, organizația 
U.T.M. a recomandat conduce
rii G.A.C., un număr de 30 de 
tineri, cei mai buni, ca încăr
cători și descărcători. Aseme
nea acțiuni bune există și in 
multe alte gospodării agricole 
colective din raion. La Checca, 
peste 40 de tineri, mobilizați 
de organizația U.T.M., iau par
te efectivă la repararea celor 6 
porumbare, cu o capacitate de 
180 tone și la confecționarea 
celor 23 de pătule improvizate. 
La Becicherecul Mare, Recaș, 
Sin Mihaiul German, aceste 
lucrări sînt pe punctul de a fi 
terminate.

Sînt însă posibilități ca în 
întregul raion, măsurile meni
te să asigure transportul și 
înmagazinarea porumbului să 
fia grabnic puse in aplicare, 
în întregul raion se repară 
cele 1 600 de pătule vechi 
și se lucrează intens la cele 
920 noi, din anul acesta. 
Se mai construiesc și 160 
de pătule metalice, meca
nizate. S-au luat măauri ca 
lucrările să fie terminate cît 
mai curind. Aceste lucrări au 
început în jurul datei de 15 
august Sintem în momentul 
începerii campaniei de recol
tare ți predare a obligațiilor 
contractuale.

Un ajutor prețios în această 
direcție au de dat și organi
zațiile U.T.M. din orașul Ti
mișoara. Ele au și inițiat mo
bilizarea unui mare număr de 
tineri muncitori, studenți și 
elevi la muncă patriotică în 
satele învecinate pentru a 
sprijini recoltarea porumbului.

ADRIAN MUNȚIU

I. ntr-o fabrică de 
I încălțăminte lupta 
II' pentru calitate in-

I cepe pe masa de 
I creație și e firesc 

ll'll- sâ fie așa. Atunci 
cînd realizezi mai 

multe modele ai desigur posi
bilitatea să asimilezi în pro
ducție pe cele mai izbutite. 
Tocmai de aceea colectivul de 
creație al Fabricii „Solidarita
tea* a proiectat în acest «n 
peste 200 de modele not 
Nouăzeci din ele, fiind ac
ceptate de comerț, se execută 
acum în producția de serie. 
Despre noile modele se poate 
spune că întrunesc în bună 
măsură cerințele unei înalte 
calități — pantofi flexibili, 
ușori și rezistenți.

Realizarea unor modele bune 
nu este însă totul. Important 
este că toate calitățile modelu
lui să se păstreze :7i în produ
sul finit, și chiar sâ fie îmbu
nătățite. Colectivul de aici' a 
avut în vedere și acest lucru. 
Calapoadele vechi nu cores
pundeau, de pildă, nivelului de 
calitate pe care-1 cereau pro- 
duseie noi. S-a trecut atunci 
Ia proiectarea și executarea a 
trei rinduri de modele noi de 
calapoade. Unele operații im
portante ale procesului de pro
ducție. care cereau precizie șl 
tehnicitate mare — lipirea tăl
pii, trasul vîrfului, egalizarea 
pieselor stanțate — au fost 
mecanizate. Controlul tehnic" 
de calitate a fost și el reorga
nizat. Pe întregul flux tehno
logic. la operațiile cheie, s-au 
stabilit posturi fixe de contro
lori tehnici între fazele de 
execuție.

Mulți dintre muncitorii de 
la ..Solidaritatea” sint tineri. 
Se poale spune că aportul lor 
la realizarea unor produse de 
calitate este hotărîtor. Iată de 
ce măsurile luate de conducere 
au fost întregite cu altele sta
bilite de organizația U.T.M. 
După cum se știe, lupta pentru 
calitate se desăvârșește în în-

Î Fotografia alăturată re
prezintă o imagine obișnui
tă la cabinetul tehnic al 
Uzinelor „Timpuri noi“ din 
Capitală: mal mulți tineri 
inovatori (Marin Mâlăieru, 
Gh. Ion, S. Bttșcd și A. Dra- 
gomir) cercetează, în pre
zența inginerului Maier Ma- 
nole, posibilitățile de redu
cere a consumului de metal 
la unele repere ale motoru
lui Diesel.

Foto : O. PLECAM

Calitatea acestui produs 
ponte fi îmbunătățită

trecerea socialistă. Una din 
preocupările de seamă ale or
ganizației U.T.M. a fost antre
narea â cît mai mulți tineri în 
întrecere. Aici s-a încetățenit 
o practică foarte bună. înain
tea fiecărei consfătuiri de pro
ducție,-grupele U.T.M. discută 
cu tinerii, ii ajută să-și fixeze 
angajamentele, stabilesc — 
împreună cu maiștrii — și ce 
anume trebuie să facă tinerii 
pentru' a le putea îndeplini. In 
acest fel s-a reușit ca peste 400 
de tineri să fie antrenați în 
lupta pentru îmbunătățirea ca
lității produselor pe bază de 
angajamente concrete: De fapt 
aici, prin grija comitetului 
sindicatului, toți muncitorii 
cuprinși în întrecere au ase
menea angajamente. înde
plinirea acestora lună de lună 
a dus la obținerea unor reali
zări însemnate. Fabrica și-a 

îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan la toți indicii pe cele 
opt juni din acest an. 97.2 Ia 
sută din produsele confecțio
nate au primit la recepție cer
tificatul de ..foarte bir.e* la ca
litatea I.

ÎNCĂLȚĂMINTEA PRODUSĂ
J

LA FABRICA „SOLIDARITATEA' 
DIN ORADEA

Rezultatele obținute nu 
pot decît să bucure. Fap
tele arată însă că în activitatea 
acestui colec'.iv exig-.ă loc și 
pentru mai bine. Este un lucru 
de cinste pentru întreprinderea 
oradeanâ că la încălțămintea 

cu ramă și cea pentru copii nu 
s-a primit în acest an nici o 
reciamație din partea benefi
ciarilor. Aceasta arată că co
lectivele secțiilor unde se exe
cută aceste produse au acordat 
toată atenția calității lor. In 

schimb la încălțămintea lipită 
s-au primi: și se mai primesc 
încă refuzuri și reclamați!. E 
adevărat că modelele care se 
execută în această secție sînt 
foarte fine, și, deci, pretențios 
de executat Dar tocmai aceas

ta impune ca grija pentru ca
litate să se manifeste pînă în 
cel mai mic amănunt. în reali
tate la aceste produse se mai 
întilnesc încă deficiențe. Se 
mai produc pantofi cu crețuri 
împrejurul conturului, cu piele 
curgătoare în părțile rigide, cu 
tălpi incorect lipite etc. Or, la 
un pantof, acestea sînt defecte 
care-i diminuează calitatea.

Maistrul șef al secției încăl
țăminte lipită ne-a asigurat că 
aceste produse nu merg în co
merț cu asemenea defecte în- 
trucît ele se remediază imediat 
ce apar. Se remediază — nimic 
de zis. Dar calitatea unui pan
tof la care se fac mai multe re
tușuri nu este aceeași cu aceea 
a unuia care este executat de 
la început corect. Uneori pan
tofii ajung la capătul fluxului 
tehnologic cu mici defecte de 
finisai — fețe lovite, zgirieturi

Economii suplimentare 
în valoare 

de 3oooooo lei
Colectivul Fabricii 

de antibiotice din 
Iași valorifică noi 
rezerve interne, ob- 
ținînd astfel impor
tante economii pes
te plan.

Pentru înlătura
rea pierderilor în 
faza de purificare a 
eritromicinei, a fost 
modificat procesul 
tehnologic întrebu- 

ințindu-se la extrac
ție, acetatul de bu
tii în locul butano- 
Juluî. în acest mod, 
pe lingă evitarea 

etc. Retușurile slnt, în această 
situație, absolut necesare. Si, 
pentru remedierea defectelor 
se recurge la vopsire. Dar la 
scurt timp, după ce vopseaua 
se va șterge, defectele apar din 
nou și pielea capătă încreți
turi. iată de ce este necesar ca 
astfel de defecte să fie preîn- 
timpinate pe întregul parcurs 
al fluxului tehnologic.

Multe din defectele care 
apar frecvent sînt rezultatul 
neatenției, al nerespectării dis
ciplinei tehnologice. Intrucit 
maiștrii și controlorii tehnici 
de calitate n-au manifestat 
exigența cuvenită față de așa 
zisele greșeli mici, s-a ajuns la 
crearea unui regim ,,normal“ 
de retușuri și recondiționări.

Asemenea tendințe trebuie 
combătute. înregistrarea în 
graficele de calitate a tuturor 
defectelor și analizarea siste
matică a cauzelor care le ge
nerează va crea o opinie de 
masă împotriva retușurilor, va 
duce la îmbunătățirea calității 
produselor.

Organizația U.T.M. are dato. 
ria sâ sprijine mai activ con
ducerea fabricii și comitetul 
sindicatului centru transpune
rea în viață a unei inițiative 
prețioase pornite la începutul

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

pierderilor, randa
mentul planificat la 
această operație a 
crescut cu 5 la sută.

La subsecția de 
regenerare a sol- 
venților, prin redu
cerea consumului 
specific de ace- 
tat de butii, s-a ob
ținut de la începu
tul anului o econo
mie de 500 000 lei 
peste angajamentul 
inițial, iar colecti
vul stației de însă- 
mînțărl a realizat 
un inocul de cali

tate superioară, care 
a determinat o cre
ștere în fermentație 
a penicilinei G cu 
16.3 la sută, rezul
ți nd astfel economii 
de 1 264 000 Iei.

Valorificarea re
zervelor interne a 
făcut ca de la în
ceputul anului și 
pînă acum colecti
vul Fabricii de an
tibiotice din Iași să 
înregistreze econo
mii suplimentare în 
valoare de 3 milioa
ne de lei.

(Ag-rprea)
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>!ta pi actuali ■ dez
voltării tehnicii se 
caracterizează prin
tr-o maiivă folosire 
a energiei electrice 
|i este do presupus 
că |î î* viitorul, cel 

puțin nu prea îndepărtat, ea va 
fi forma de energie cea mai frec
vent folosită.

în prezent rezerva d* energie 
primară a omenirii o conitituie 
în cea mai mare parte combusti
bilul fosil, cărbunele |î petrolul.

După cum ae știe, în termo
centralele claiice energia electri
că Be obține ca stadiu final *1 
unui ciclu de tranaforipâri, fie
care etapă energetică interme
diara realizîndu-se cu un anamit 
randament. Altfel, în cele mai 
perfecționate termocentrale func- 
ționînd cu turbina de aburi iu- 
praîncălziți, s-a reușit aă ie 
transforme în energie electrici 
numai 30—35 la suta din energia 
termică consumată.

Știind că rezervele de combu
stibil fosil actuale ale planetei 
noastre sînt limitate, urmînd a fi 
epuizate, conform calculelor ef
fectuate în cea mal mare parte 
în următoarele două secole fi. de 
asemenea, faptul că ele sînt folo
site în măsură din ca în ce mai 
mare în industria chimică, pro
blema energeticii viitorului are 
în prezent următoarele două la
turi fundamentale :

1) Găsirea unor noi surse de 
energie primară. Cercetările prin
cipale din această direcție ic 
realizează urmărind aducerea 
plasmei — o stare specială a ga
zului, — la temperaturi foar
te mari, de 350 milioane de gra
de, cîud este posibilă declanța- 
rea reacției termonucleare diri
jate. in aceailă direcție trebuie 
considerată fi folosirea combusti
bilului nuclear.

2) Stabilirea metodelor ears 
permit transformarea energiei 
surselor primare, în general * 
căldurii, in energie electrică, eu 
randament maxim, metoda care 
interesează atîf exploatarea sur
selor de energie existente in pre
sent cit fi a celor viitoare.

Deoarece randamentul global 
scăzut în procesul clasic de 
transformare a căldurii în energie 
electrică este deter mis at și de 
faptul ca se utilizează 
siune de transformări, 
etapă necesitind in plus 
lății speciale, în prezent 
să se elaborez» metoda 
să permită transformarea directă 
a căldurii în energia electrica, 
excluzi nd fazele intermediare.

Unul din dispozitivele cele mai 
noi care permite realizarea unei 
astfel de transformări este gene
ratorul termoionic.

Principial da fnnețianara 
unui utfal de generator Mta 
• impla fi cunoscut da malta vre
me. Dac! într-un recipient din 
care a foit evacnat aerul ae în
călzește un electrod (emiter), el 
va emite el oct răni, cara daci aî*t 
colectați, !■ condiții <onveaabi
le, ia «condensează** pa an alt 
electred (colector), pot străbat* 
un circuit exterior, caBținină 
diapozitivul de alimentare cu e- 
■ergio electrici ți revin la ami« 
ter. Aștfal »e poate realifa trana-« 
formarea căldării, cedați 
Irodului 
electrica 
exterior, cn ajutorul anei limpla 
diode.

Pentru ea proceiul da ««•■- 
denaire” pe colector a electro
nilor emili ii fie cit mai înmu
iat, este necesari realizarea ața- 
lisei diferențe de potențial d« 
contact între cei doi electrozi. 
Aceasta ie defiaașta ca fiind pro
porționali eu diferența 
lor necesare extragerii 
ni lor din materialele

elec- 
cald, direct în energie 

obținut! în circuital

energii- 
eleetre- 

din cari

Bitfel • variantă a term o ele
mentului •* vid.

Deși randament»! abțimit I* 
aeeit «ae a f»at e* mnlt «p^rit, 
im to di ■■ ■ aatiafăost, tatndt 
distanța ear« trebuia realizați 
latre electro»! ■** de rfteva 
miimi da milimetru- Dlflcnhlțila 
tehnica legat* da realizarea ace- 
Itei distanța, ținînd cont de de
formările materialului emitemlni 
li temperaturi înalte, a* lipeit 
de la începnt această metodă da 
înterea aplicativ.

O modificare aduiă a situat 
fosă repede aeeat transformator 
da energie pe petițiile unui dii- 
paaitiv de mari perspective prac
tice.

Penlr* Îndepărtarea sarcinii 
apațîale negativ* a electronilor 
a foit folontă proprietatea pe 
•ar* • an atomii mataleiar alca
line, în particular a ceaiului, da 
a ae ieniza în contact cn mpra- 
fetele încălzite. Astfel, cînd un 
ntțmăr de atomi de ceiiu te cioc
nea* tu ■ auprafațl încălzită la 
temperaturi mai mari de 1 000° 
C, « mare parte diu ei pierd 
electroni, datorit! procesului de
numit ioaix&re termică, ia apro
pierea suprafeței încălzite răjnî- 
nlnd atomii de cesiu lipsiți de 
electroni, deci încăreați cn elec
tricitate pesitivă. denumiți ioni 
pozitivi. în urma «celtui procea, 
fo dioda în care au foit intro
duși vaperi da eeii* la var forma

HKJRICIIAir
u

^•0

o tucce- 
f iecar a 

și insta
te cauți 
noi care

lini confecționați electrozii. Ast
fel, randamentul diapozitivului 
va fi cu atât mai mare cu cit 
energia de extragere a electroni
lor din emiter va fi mai mare, 
iar a colectorului va fi mai mica. 
Pentru materialele mai de» folo
site, de exemplu, wolframul pen
tru emiter ți argintul pentru co
lector, această diferență de po
tențial eate de 2,5—3 Voi ți.

Metoda na a putut fi mult 
timp realizată din cauza unor di
ficultăți, care păreau ■! • lip
sească da orice perspectivă prac
tică. Din cauza electronilor emiți, 
în spațiul din apropierea elec
trodului cald se formează an 
nor de electroni, care creează o 
sarcină spațială negativă puter
nică. Datorită forței de respin
gere intre particolele încărcate 
cu electricitate de același lemn, 
electronii acumulați îp fața emi
ter ului îngreunează în foarte 
mare mături ieșirea iu continuare 
a electronilor fi ca rezultat fi
șai, sa abține în circuital exte
rior al diodei un curent foarte 
■Iah.

Prima soluție propus! pentru 
îndepărtarea influenței negative 
a sarcinii spațiale a electronilor 
a foit apropierea colectorului da 
emiter la distanțe suficient de 
mici, incit să nu poată avea loe 
formarea în volumul diodei a 
norului electronic, realizîndu-se

numeroși ioni pozitivi, care vor 
neutraliza sarcina spațiali nega
tiva a electronilor. Din cauza 
prezenței în diodă a electronilor 
fi a ionilor pozitivi, acesta dis
pozitive au primit denumirea de 
termoelemente cu plasmă de ce
siu.

Cn ajutorul lor au fast obți
nute randamente privind trans
formarea directă a căldurii 
energie electrică de 25—35 
aută.

Interesa] deosebit acordat 
prezent pe plan mondial studiu
lui foloairii plasmei de cesiu în 
transformatoarele termoionice 
eate înaa datorit perspectivelor 
pe care le an aceate diapozitive. 
Astfel, randamentul teoretic de
pășește cu mult randamentele 
obținute pînă în prezent, iar di
feritele modificări constructive 
fac să se întrevadă da pe acum 
măriri radicale ale randamentu- 
lui,cara depășește cu mult randa
mentul celor mai perfecționate 
turbine sau pe acela al dispoziti
velor similare pe bază de semi
conductor!. In prezent se studia
ză posibilitățile asocierii directe 
a termoelemenlelor cu plasmă, cu 
reactoarele nucleare, pentru pre
luarea căldurii dezvoltate da 
reactor direct de emiterii termo- 
elementelor, montați in cămașa 
reactorului.

Pînă ]a realizarea definitivă,

in 
li

în

d« leorio rai.Ia laboratorul 
canismeloz a Institutului de 
Mecanică Aplicată al Aca
demiei R.P.R. cercetătorii 
Paraschiv Constantin șl 
Hunker Tudor lucrează la 
instalația mecano-electro
nică pentru studiul cinema

tic al mecanismelor.

foto: O. PLECAN

Gata pentru 
însămînțările 

de toamnă
Lucrătorii gospodăriilor agri

cole de itat din întreaga țară tini 
gata >ă înceapă însămi nț arii* da 
toamnă. Suprafețele de teren da 
pe care a-au recoltat culturile 
păioase fi urmează a fi îesănaîn- 
țate cu grîu au foit arata fi no 
executat fi celelalte lucrări da 
pregătire : gripat, tăvălugit, în
corporarea în boJ a îngrițâmin- 
țelor chimica fi naturale. In pre- 
lent, aceate țucrări ae execută ai 
pe terenurile de d« care ie re
coltează porumbul fi urmează a 
M îniămînța griul.

Anu) acesta goipadăriile agri
cole de Itat și-au asigurat griul 
pentru lămînța din loiarile cela 
mai productive, care în eaudițiila 
de climă din țara noaitr», an dat 
rezultate bune. întreaga cantitate 
de icmințc a foit condiționată. 
Iar La 70 Ia aută au foit făcuta 
probele de laborator.

în vederea bunel deifăfurări a 
lucrărilor, aemănătorile, grapele 
și celelalte utilaje au fost revi
zuite fi reparate.

(Agerpres)

In forma tranaformatoralul tar- 
moionia a* plaamă foloait î> e- 
sargotic!, mai «înt însă da re- 
■ olvat numeroaxo probleme. Ait- 
foi, temperatura da funcționaro 
ridloatl a o*rit*raJ*l, oara ari* 
f*rl randament* •onvonabilo, 
riind !a jural a S 000* C, h pune 
problem* matarialolor aaro 
reziste la vid ți Ia acțiune» 
mică * vaporilor de cesiu, 
asemenea, pentru ridicare» 
carității acestor dbpozitive, 
te rialul colectorului trebnia 
fie astfel incit aă aibă 
de extragere a electronilor 
mai joasă.

Cercetările în prezent se det- 
fățoară pe direcția găsirii mate
rialelor de performanță maximă 
ți a elaborării unor procedee m- 
plimentare de ridicare a randa
mentului.

Importante lucrări în aceat do
meniu ae efectuează în eadrul 
Institutului de fizică al Acade
miei R.P.R., unde cîteva colecti
ve, sub conducerea academicia
nului Eugen Bădăran, directorul 
institutului, m ahordat direcții 
noi de studiu în problema trans
formatorilor termoionici. Astfel, 
de eurtnd, a fost încheiat în 
prima etapă studiul influentei 
geometriei emiteruiui asupra cu
rentului termoelementului, obți- 
nindu-se rezultate importanta 
pruind folosirea catodului dublu 
incandescent. Rezultate de mart 
interes au fost obținute utili- 
zind amestecul de cesiu cu gaza 
inerte și mercur, studii care au 
pus în evidență proprietăți neaș
teptate *1* plasmei ternsoele- 
mentuLui in aceste condiții. Da 
asemenea, în prezent se studiază 
oscilațiile proprii ale plasmei da 
cesiu, în condițiile termoele- 
mentului, aspect deosebit de im
portant, în ce pricește funcțio
narea acestui dispozitiv ca osci
lator.

Lucrările care ie referă la 
transformarea direct! a căldurii 
în energie electrica folosind ge
neratorii termoionici. încadrîn- 
du-se printre direcțiile de bază 
ale cercetărilor actuale diu do
meniul galelor ionizate, vor tre
bui aă cunoască în viitor o largă 
dezvoltare în cadrul Institutului 
de fizică *1 Academiei R.P.R., 
datorită marii ]or importanțe ști- 
ințifico-tehnice.

ehl-
h. 
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CONSTANTIN POPOVICI 
cercetător științific principal 

la Institutul de fizică 
al Academiei R.P.R.

Ultimul tren din Gun Hill: 
Patria (bd. Magheru 12—14), 
București (bd. 6 Martie 6), Gh. 
Doja (Cal. Griviței 80), Gră
dina cinematografului 13 Sep
tembrie (str. Doamnei 9), Sta
dionul G iul ești. Stadionul Di
namo. Marele drum : rulează 
la cinematografele Republica 
(bd. Magheru 2), Elena Pavel 
(bd. 6 Martie 14). 1 Mai (bd. 
1 Mai 322). Grădina Progresul 
(str. Ion Vidu nr. 5). Escondi
da : rulează la cinematografe
le Magheru (bd. Magheru 29), 
I. C. Frtmu (bd. 6 Martie 16), 
înfrățire* Intre popoare (bd. 
Bucureștii-Noi). Ștefan cel 
Mare (șos. Ștefan cel Mare — 
colț cu Lizeanu). Nori albi — 
cinemascop: V. Alecsandri
(str. Grigcrescu 24), Victoria 
(bd. 6 Martie 7). Adorabile șl 
mincinoase : Tineretului (cal. 
Victoriei 48). Generalul: Cen
tral (bd. 6 Martie 2), Gîulești

învăță

I
Vcder* din portul Constanța

ACTIVITATE BOGATALA CLUBUL INTERNATIONALAL MARINARILORDE LA CONSTANTA
Numărul mare de vase romînești 

și străine aflate în această perioadă 
tn portul Constanța prilejuiește des
fășurarea unei vii activități la clu
bul internațional al marinarilor din 
localitate. Acum cîteva zile, de 
pildă, marinarii de pe vasul sue
dez „Sagoland" au susținut un 
meci amical de tenis de masă cu 
marinarii rominl. Numeroși mari
nari greci, italieni, spanioli, tovie- 
tici, suedezi, turci șl d« pe alt* 
vasa străine aflate in port parti
cipi la alte activități organizata 
da club. Marinarii sovietici d® V* 
vasul „Pojaxski” au vizitat acva-

riul, muzeul regional de arheologie 
și artă plastică, moscheea ele., 
iar marinarii de pe vasul japonez 
„Nagara Maru“ au vizionat opere* 
ta „Vînzătorul de păsări” prezen
tată de colectivul Teatrului de 
stat din localitate.

în ultimele zile, in sălile clubu
lui au fost prezentate pentru mari
narii străini mai multa filme, pre
cum Și o seria de spectacol* de 
teatru, și programe da muzică 
populară romînească imtinuta da 
formații de amatori din oraș.

(Agexpres)

In excursie
prin București

Peste 100 de pionieri și 
elevi fruntași la învățătură 
din regiunea Galați au fost zi
lele trecute oaspeții orașului 
București. Aici ei au vizitat 
Muzeul de Istorie a Partidului, 
Muzeul de istorie a orașului 
București, Muzeul Antipa, 
Grădina Botanică. Palatul pio
nierilor, Sala Palatului R.P.R. 
Cele cîteva zile petrecute de 
ei în Capitala țării noastre, 
le-a permis micilor vizitatori 
■să cunoască cîteva din minu
natele realizării ale oamenilor 
muncii din București.

CONSTANTIN UNGUREANU

maistru

La noi, la depoul de locomo
tive din Timișoara putem spu
ne că toți muncitorii învață. 
Mecanicii și fochiștii de loco
motive, mecanici și însoțitorii 
de automotoare, montatorii, 
strungarii, electricienii parti
cipa cu toții la cursurile de ri
dicare a calificării, lată-ne la 
cursul de ridicare a calificării 
profesionale a personalului de 
exploatare. Deși este diminea
ță, fochiștii care nu sint in 
tură, au luat loc în bănci. Lec
torul, tovarășul Petre Nicolae, 
le vorbește despre „Aparatele 
de siguranță și control ale ca
zanului de locomotivă.' E ade
vărat, fochiștii le cunosc, că 
doar lucrează cu ele, dar aici 
aprofundează unele cunoștințe, 
discută despre unele dificultăți 
întîlnite, despre noile realizări 
ale tehnicii in acest domeniu, 
în sală au aparatele respective 
cit și machete ale diferitelor 
părți de locomotivă.

în curtea depoului în fața 
unui automotor un grup de ti
neri discută cu însuflețire. 
Sint montatorii de automotoare 
care în cadrul cursurilor de ri
dicare a calificării participă la 
o lecție practică. împreună cu 
lectorul Senic Eustafe, urmă
resc funcționarea triplei valve.

în atelierul de strungărie 
din cadrul remizei de locomo
tive privirea ne-a fost atrasă 
de o schemă desenată curat pe 
o tablă. Schema reprezenta a- 
paratul de alimentare cu apă a 
cazanului de locomotivă. La 
prima vedere ți s-ar părea că 
lecția nu ar avea o mare le
gătură cu ei care sînt lăcătuși, 
strungari, montatori. Dar nu e 
așa. Ei sînt aceia care execută 
diferite piese pentru locomo
tivă, Or, dacă cunoști părțile 
componente ale locomotivei, 
felul cum funcționează, la ce 
ajută piesa executată de tine 
îți dai mai bine seama de im
portanța lucrării ce o fad. La 
remiza de automotoare, la nec
tarul de instalații și construc
ții, de asemenea, toți tinerii 
învață, fși ridică necontenit 
calificarea profesională.

(calea Giuleștl 56), Alex. Sa- 
hia (cal. Văcăreși 21). Dintele 
de aur : Lumina (bd. 6 Martie 
12), Moșilor (Cal. Moșilor 221). 
Program special pentru copil 
— dimineața la cinematogra
ful 13 Septembrie (str. Doam
nei 0). Gangsteri și filantropi:

13 Septembrie (după-amiază), 
Unirea (bd. 1 Mai 143), Die 
Pintilie (șos. Colentlna 84). 
Meșter la toate : rulează la 
cinematograful Timpuri Noi 
(bd. 8 Martie 18). Tăunul: ru
lează Ia cinematograful Ma
xim Gorki (str. 13 Decembrie 
5—7). Culisele varieteului ! 
Cultural (Piața Ilie Pintilie 2).

Luna do miere fără bărbat j 
rulează la cinematografele 
Alex. Popov (Cal. Griviței 137), 
Aurel Vlaicu (șos. Cotroceni 
fl). Oameni de afaceri • 8 Mar
tie (str. Buzești 9—11) ; 23
August (bd. Dimitrov 118), 
Olga Banele (cal. 13 Septem
brie 196). O fi asta dragoste? ; 
Grivița (Calea Griviței — lin
gă podul Basarab). Căpitanul 
Fracas se — cinemascop — ru
lează la cinematograful C-tin 
David (șos. Crîngași 42). Veniți 
mi ine ♦ rulează la cinemato
grafele V. Boaită (bd. 1 Mai 
57), Libertății (str. 11 Iunie 
75). Războiul vesel : Arenele 
Libertății (str. 11 Iunie). Po
vestea unei veri: Flacăra (Cal. 
Dudești 22), G. Coșbuc (Piața 
G. Coșbuc 1). Cumpără ți un 
balon : rulează la cinemato
graful T. Vladimirescu (Cal. 
Dudești 97). Moby Dick : Mio
rița (Cal. Moșilor 127). Regina

t tătici dc 
(șos. Mihai 
fârul (Cal. 
din alte lumi:
(bd. 30 Decembrie 89), B. Dela- 
vrancea (bd. Libertății 70—72). 
Cel mai mare spectacol: Arta 
(Cal. Călărași 153). Misterele 
Parisului — cinemascop : ru
lează la cinematograful M. 
Eminescu (str. M. Eminescu 
127). Elena din Troia — cine
mascop : Floreasca (str. I. S. 
Bach 2). Podul rupt — cine
mascop : Drumul serii (str. 
Drumul serii 30).

Televiziune

benzluA i Munca 
Bravu 221), Lucea- 
Rahovei 118). Doi 

16 Februarie

Vineri 0 septembrie
19.00 : Jurnalul televiziunii;

19.15 ; Ora veseliei —
20.15 : Un înaintaș de 
al muzicii romînești ; 
Emisiune de ^știință ;

„Săptămîna Crucii
Săptamîna Crucii Roșii se 

desfășoară în întreaga țară 
printr-o serie de manifestații 
de educație sanitară și acțiuni 
de profilaxie. In primele trei 
zile ale săptămînii, medicii au 
ținut peste 5 000 conferințe cu 
caracter educativ-sanitar, la 
care au luat parte circa 
550 000 de ascultători. Alți a- 
proaDe 100 000 de cetățeni au 
participat la concursurile „Sa
nitarii pricepuți* și la serile 
de întrebări și răspunsuri or
ganizate în întreprinderi și in
stituții. în cartiere și la sate.

132 caravane sanitare cu 600 
de medici specialiști însoțiți 
de cadre medii sanitare și mii 
de activiști voluntari de cruce 
roșie au pătruns pînă în cele 
mai îndepărtate sate, acardînd 
aproape 12 000 consultații.

In acesta zile au mal avut 
loc alte acțiuni. S-au prezentat 
filma de educați* sanitară, 
programe artistice ale formați
ilor de amatori, s-au recrutat 
donatori de strige, s-au orga
nizat întilnirl Intre donatori șiURMĂRI DIN

încălțămintea 
produsă 

la Fabrica 
,. Solidaritatea" 
din Oradea

asului. Este vorba de acțiunea 
ca fiecare muncitor să devină 
un exigent controlor nu numai 
al operațiilor pe care le 
execută el. ci și al operațiilor 
anterioare. Posturile utemiste 
de control ar putea să facă din 
aceasta un obiectiv permanen: 
al activității l°r- Este cert că 
atunci cind fiecare tinăr va 
urmări ca toate operațiile — 
de la începutul și pini la sfîr- 
șitul fluxului tehnologic — să 
fie făcute corect, și produsul 
finit va fi de cea mai bună 
calitate.

Va trebui insă ca și efortu
rile secției de confecționat aă 
fie sprijinite mai susținut de 
colectivele de la croire și ștan- 
țare. Se impune în primul 
rînd, să se acorde o mai mare 
atenție controlului pielei îna
inte de croire. Aceasta deoare
ce multe din viciile ascunse 
ale pielei apar abia la confec
ționat. Atunci însă, numai cu 
mare greutate mai pot fi înlă
turate. Muncitorii secției de 
croit au cerut să ce studieze 
posibilitatea confecționării unei 
rampe de control preventiv sau

a unul *lt aixtem car* xă per
mită O Întindere corespunză
toare a pielei în timpul croirii. 
Acestei propuneri 
serviciului tehnic 
să-i rtioundă pnn 
mai lepede * unei 
respunzătoare.

în secția croit lucreazâ și 
foarte mul ți uneri Unele de
fecte țin direct de munca lor. 
Ei nu acordă întotdeauna aten
ție alegerii «uprafețe! de hwa- 
drare a tiparelor. Uneori, din 
aceasîA ci se mai taie pn*- 
*■ principale ale pas’^kir — 
carâmbi șt clp-’.e — din znn* 

Autoare ale p'r’-: ; 
alte or., jcesile nu s'-at :i_aîe 
esal și neur..!■*; aț*
d® c*ri*3re. Aceasiu s® dau>- 
ragie și faptului că am șiro
iul de calitate se face pnn son
daj. Efectuarea mk: contrei 
permanent. taxeăA r.’J bucată, 
ar duce la imbur ciârirea cali
tății pieselor croite, ar Întări 
exigența muncitorilor față de 
propria lor activitate. In secția 
croire există muncitori care 
lucrează de 15—20 ani In a- 
ceastă meserie.

Experiența lor îsi spune cu
vin tul si în rezultatele pe care 
ei le obțin în producție. Dacă 
fwnîtotul sindicatului împre
ună cu organizația U.T.M. ar 
iniția demonstrații practice, 
schimburi de experiență, me
todele lor de muncă ar deveni 
un bun al întregului colectiv. 
Acest lucru ar contribui, fire
ște. la obținerea unor noi 
succese în muncă.

Una din verlgele calității ae 
găsește fără îndoială în nivelul

colectivul 
va trebui 
găsirea cit 
soluții eo

de pregătire profesională al 
muncitorilor. La Începutul a- 
nului au foit organizate în fa
brică trei cursuri de ridicare a 
calificării. Durata lor de func
ționare a fost numai de două 
luni. Efite clar că a fost un 
timp foarte acurt pentru ca ti
nerii lă aibă posibilitatea sâ-șl 
insugeafică cunoștințe cit mai 
necesar* perfecționării pregă
tirii lor profesionale. In schimb 
..vacanța** care a urmat după 
Închiderea acestor cursuri a 
fost destul de lungă — cinci 
luni. Din cei 500 de tineri care 
lucrează In fabrică cel puțin 
tot atîția ar fi avut multe de 
dștîgat dacă ar fi existat o 
cor.-.^uitate in Taxarea califi
cării, dară ii s-ar fi creat con
diții aâ învețe permanent. lata 
încă una din c*uz<4e care fac 
ca la irXe operat:: să mai fie 
ireșeii d- execuție, ca volumul 
remazuenior că fie inc! mare 
(in priznui semestru valoarea 
acestora s-a ricbcaî la aproape 
80 000 lefi.

Conducerea inirejriDderii și 
organizația U.T.M. au datoria 
să deschidă cit mai repede 
noile cursuri. Și acestea să nu 
mai fie organizate fără să ae 
țină seamă de pregătirea 
cursanților. E adevăr-it, orga
nizarea cursurilor diferențiat, 
pe specialități și grade de pre
gătire, cere mai multe eforturi. 
Dar și rezultatele abținute vor 
fi, fără îndoială, pe măsura 
lor: calitatea produselor ce 
poartă marca „Solidaritatea** 
va fi și mai bună.

a

primitori. Propaganda sanitară 
a fost susținută prin articole 
tn presă, emisiuni radiofonice, 
vitrine, fotogazete. fotomon
taje. panouri de onoare.

In cadrul unor festivități, 
447 de activiști voluntari da 
cruce roșie, care au dus o ac
tivitate deosebită, au fost dis
tinși cu „Insigna de evidențiat 
In munca de cruce roșie”.

(Agerpres)PAG
Vin în sprijin 

și brigăzile 
utemiste 

de muncă 
patriotică

Tovarășul Marian Dine seu, 
directorul gospodăriei i-a in- 
tîmpinat fi le-a urai bun sosit; 
apoi, c* gazdd bund, împreună 
cu responsabili dc grup* a 
început să se ocupe de chestiu
nile practic* ale găzduirii. 
Donutoarela curate, cu cear- 
șafori imaculata, fi așteptau 
primitoare. !n apropiere, clu
bul cu o biblioteci bogată și 
cu diferite jocuri distractive le 
va oferi posibilitatea organi
zării î*. mod plăcut fi iiutruc- 
tio • timpului liber. Baia, eu 
molie dușuri, la va sta, de a- 
semenea, la dispoziția.

Ei, dar timpul trece și este 
bine si știm ce rom face înce- 
pînd de mit** di* zori. Ris- 
punzind cerințelor lor. tovară
șul director le-a explicat că 
gospodăria ara da strins in
tr-un timp foarte scurt recolta 
de porumb boaba de pe o su
prafață de peste 1 CM de hec
tare, al lucrarea trebuia fă
cută repede și că la imprima
rea UMâi ritm rtu da muncă o 
eo«i^5sfție imperiastă i* aș
teaptă și di* parte* lor. I-a a- 
siguraZ, de asemenea, cd pen
tru fiecare brigadă d* muucd 
patriotică * itudenților exis

I
este asigurată detehnică

un tovarăș din conduce- 
ajutat de un

tenta 
către 
rea gospodăriei, 
brigadier de timp.

Nu-i agronomi, sînt viitori 
ingineri electrotehnici, meca
nici, viitori profesori, arhitecți. 
Totuși, au dovedit multă pri
cepere ci nd, pe loc, s-au stabi
lit punctele principale ale unui 
plan concret de muncă. Con
ducerea gospodăriei le-a arătat 
punctele de lucru și modul de 
organizare a transportului lor 
la locul de muncă și al produ
selor spre baza de recepție și 
spre pat u le. Pentru ca tot pro
cesul să se desfășoare cit mai 
simplu și mai operativ, brigă
zile de muncă patriotică au 
fost cazate grupat, pe dormi
toare, și tot astfel vor pleca la 
lucru. S-au făcut propuneri 
pentru organizarea unei însu
flețite întreceri între bripăzi 
și în cadrul acestora. Cițiva, 
cu mai multe cunoștințe în 
ceea ce privește despănușarea 
ți ruperea mai rapidă a șttule- 
jilar, s-au angajai să fe „pra- 
fe sorii* celorlalți. Bineînțeles 
cd brigadierii de timp ai gos
podăriei vor completa, la ne
voie, aceste lecții teoretice și 
practice șt treaba va fi spor
nică.

Azi, în zori, primele camioa
ne și remorci s-au umplut cu 
știuleții recoltați prin muncă 
patriotică de studenții bucu- 
reștenî. Mi ine și tn zilele ur
mătoare, alte sute și mii de 
siudenți și elevi din întreaga 
țară se vor alătura acestei ini
țiative patriotice.

PINTER IULIAN — montator 
BURUIANA ION — electrician 

Din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii tineretu

lui" de la Depoul C.F.R.
Timișoara

In sprijinul 
îmbunătățirii 

calității

filme ; 
frunte 
21.05 : 

xjiiiiaiuiic uc șuiu^a , 21.25 t
bîntă Interpreta de muzică 
ușoară Lili Ivanova și Cvinte

tul instrumental „Amigo1'.» în 
Încheiere : Buletin de știri,

La Atelierele Nlcolin* din 
Iași recent a fost dat în func
țiune un laborator modem 
pentru încercări mecanice și 
analize chimice dotate cu apă
rata je din cele mal moderne. 
Printre aparatele și instru
mentele cu care este înzestrat 
noul laborator se numără apa
ratele pendulă pentru încer
cări mecanice de rezistență, 
mașini pentru încercări la 
tracțiune, a par a ta je pentru 
analize chimice etc. Laborato
rul va contribui la îmbunătă
țirea calității pieselor turnate 
si a lucrărilor de cazangerle 
sub presiune,

C. STURZII

ANUNȚ
Școala tehnică de metrologie din București, str. Alex. Po

pov nr. 24 aduce la cunoștința celor interesați că se primesc 
înscrieri pentru concursul de admitere în anul I, pînă la 28 
septembrie a.c.

Concursul va avea loc la data de 30 septembrie ac. ora 8 
și constă din următoarele probe :

— matematici scris și oral
— fizică — oral

Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cultură gene
rală cu diplomă de maturitate sau certificat de absolvire.

Elevii din provincie primesc locuință în cămin și cantină 
contra cost.

Informații suplimentare se dau la secretariatul școlii — te
lefon 15.59.90.

M. I. C.
FABRICA DE CIMENT MEDGIDIA 

REGIUNEA DOBROGEA 

ANGAJEAZĂ INGINERI

— energeticieni
—• chimiști
— mecanici

Stagiul minim de trei ani in producție.
Cererile se vor depune direct la secretariatul fabrieii de 

ciment din orașul Medgidia.



41-ginea dezbaterii

a tineretului
colii noastre îi revin sar- 

cini importante în jor- 
* marea viitorilor specia

liști, printre care și aceea de a 
asigura o temeinică -pregătire 
tehnică, a elevilor. De aici și 
prioritatea desenului tehnic in 
școala medie — menit să ușu
reze activitatea viitoare a tine
retului studios, în institute și 
facultăți.

In aceeași măsură însă școa
la are datoria să se preocupe 
de formarea unei culturi arti
stice — absolut necesară înțe
legerii creației plastice, arhi
tectonice, să-i învețe pe elevi 
cum să privească un tablou 
sau o sculptură.

Cum contribuie școala la 
formarea unui tinăr cu solide 
cunoștințe în domeniul artelor 
plastice ? — a fost tema dis
cuției noastre, organizată la 
Sibiu, cu profesori de desen 
și elevi ai școlilor medii. Re
latăm citeva din propunerile 
și sugestiile făcute in discuții.

posibilități de instruire a ele
vilor în acest domeniu. Cînd 
predau de exemplu la clasa a 
Vil-a construcția bolților — le 
vorbesc tinerilor și despre arta 
bizantină-goticâ. Dar nu toa
te temele 
se pretează

de desen tehnic 
la analogii, la in-

zitele la muzeu le vom orga
niza în așa fel incit elevilor să 
le fie de un real folos. în acest 
scop Ie vom însoți de acțiuni 
pregătitoare pentru ca elevii 
sd vadă și să înțeleagă, Ne-ar 
putea ajuta și Muzeul și Filia
la Uniunii artiștilor plastici 
prin organizarea unor expozi
ții retrospective, a unui 
de expuneri pe teme de 
— pornind de la ceea ce 
stituie minimul necesar 
tru cunoașterea, dar mai 
îndrăgi rea artei.

Am încercat cu elevii de 
clasa a Vl-a alcătuirea unor 
albume personale (cu decupări 
de reproduceri și scurte notări 
asupra biografiei artistului, a

ciclu 
artă 
con- 
pen- 
ales

ria, cu literatura. De altfel, ma
nualele acestor discipline cu
prind referiri și la arta plasti
că ; în capitolele care se ocupă 
de dezvoltarea culturii în di
verse secole și perioade se vor
bește alături de creația litera
ră, muzicală și de cea plastică, 
în manuale există și reprodu
ceri. Ar fi bine dacă notele 
explicative care le însoțesc ar 
fi mai cuprinzătoare, mai si
stematizate științific pentru a 
da și pe această cale elevilor 
posibilitatea să se apropie de 
înțelegerea operei de artă.

Un schimb de experiență în
tre profesorii de desen asupra 
celor mai eficiente metode fo
losite in predarea la oră dar și

meniul artelor plastice cuno
ștințele mele sînt sărace. Am 
avut ocazia să însoțesc la Mu
zeul .BrukenthaP un grup de 
colegi de la Școala medie „M. 
Basarab" din București, veniți 
în excursie în orașul nostru. 
Deși cunosc bine muzeul (am 
fost de foarte multe ori și cu 
școala și singur) n-am putut să 
le spun decit citeva generali
tăți (nume de artiști, epocă de 
creație, titluri de lucrări etc.). 
Nici o apreciere de valoare 
n-am putut formula, deși mul
te tablouri îmi plac și cred că 
înțeleg ce-a vrut să exprime 
artistul.

E adevărat că în timpul 
cursului mediu învăț desen

Arfa plastică în școala
de cultură generală

ROLUL PROFESORULUI 
DE DESEN

MARIA SION, profesoară de 
desen la Școala medie nr. 3 — 
Sibiu :

Felul în care era concepută 
pînă nu de mult programa a- 
nalîtieă nu ne dădea prea, mari

curaiuni în 
bine venită 
lui învățămîntului — de care 
am luat cunoștință prin „Scin- 
teia tineretului" — de a mâri 
numărul orelor de „convorbiri 
despre artă". Aș sugera repar
tizarea a 5 ore pe trimestru la 
clasele V—VII. Do asemenea, 
aș propune un ciclu de con
vorbiri despre istoria artelor 
— pe bază do curs — pentru 
toate clasele. Aceste convor
biri fă fie însoțite de proiect :i 
de diafilme și vizite cu carac
ter de lecție la muzee și expo
ziții.

în apropiatul an școlar v:-

istoria artei. Este 
măsura Ministeru-

creației sale). I-am ajutat în 
sistematizarea maMr.Llu’uL 
Rezultatul a fost ImbvC-ribtor 
pentru că elevii au început să 
caute, să cerceteze. Reorgani- 
zind in noul an școlar cercu
rile de artă plastică vom cău
ta să desfășurăm o ^iritate 
La nivelul claselor șl nu nur.vs. 
cu elevii care au l-s
desen, ci antrenindu-i -•? 
într-un curs de xaițtere >??*:- 
cd.

Apropierea ties .lor o* .r.;c- 
Icgerea fenomenului artistic - 
se pare o a L-yr».
cadru dwiac. Pentru că 
p.ast:că e-- * "îi cu 1=

in activitatea extra școlară 
?-aj vedea util încă de la În
ceputul anul-j;. Și in această 
direcție presa ne-ar putea veni 

uj_‘.cr pub'.icina experiența 
valoroasă.

ORE DE „CONVORBIRI 
DESPRE ARTA”

IVAN NICOLAE. cier. clua 
a X-a. Școala medic „Gh. La 
zir“-Sibiu : — Peste un an vor 
îritfîs: scoaba med». Constat 
J. dară orele <ie muzică rr.-au 

In alfabet .zarea muzica
la. 'n'.esnindn-m primii pași 
spre înțelegerea muzicii, în do

tehnic. îmi este necesar pregă
tirii mele viitoare. Dar in pr.- 
mele clase, cînd se preda dese
nul artistic, în afara noțiuni
lor legate de tehnica desenu
lui nu ni s-a mai spus nimic 
altceva. Includerea unor -rre 
de „convorbiri despre artă- in 
programa analitică ne-ar f: 
necesare, chiar acum. în ultima 
clasă. Mai ales că in 'cadrai 
ailor discipline — istorie, .i- 
teraturâ etc. — tangențial ■- 
fîăm. de pildă, despre curente 
artistice, opere de ană celebre. 
Asemenea convorbiri speea’.e 
ne-ar fi de folos. Tozodatâ or
ganizarea unor cicluri de

zite-lecții la muzeu, urmate de 
dezbateri, concursuri pe teme 
de artă, simpozioane etc.

în organizarea și desfășu
rarea acestor activități cred că 
o contribuție poate să aducă 
și organizația noastră U.T.M. 
Ar fi bine ca, chiar de la des
chiderea școlii, comitetul 
U.T.M. eă alcătuiască, cu aju
torul cadrelor didactice, un 
plan cu activitățile sugerate, și 
altele. Ia care să participăm 
toți elevii clasei noastre.

CIRC DE ARTA PLASTICA 
— IN FIECARE CLASA

VALERICA OLARESCU, e- 
levă claia a VIII-a C, Școala 
medie nr. 3 Sîhiu : — Pentru 
a avea încă din școală solide 
cunoștințe in domeniul artelor 
plastice cred că e necesar să se 
creeze pe clase cercuri de artă 
plastică. Activitatea acestora, 
bineînțeles, nu trebuie să se a- 
dreseze numai celor cu aptitu
dini la desen, cu talent. Ci tu
turor elevilor. Am putea dez
bate. cu ajutorai tovarășului 
profesor de desen, cu al tnv?~ 
rășilor artiști plastici din oraș 
— p seamă de probleme de ar
tă. De pildă, pornind de la un 
tablou — sa discutăm conți
nutul lui de idei, forma artis
tică, locul pe care-1 ocupă în 
CTeația generală a pictorului. 
Alcătuind un ciclu tematic de 
Aetbatere asupra unor capodo
pere ale artei plastice univer
sale și contemporane — cu a- 

torul specialiștilor am putea 
sâ r.e însușim.
■ irea. KO&- tm 
:sto~a arte’.cr.

Rezultatele celei de a H-a etape 
a concursului organizat 

de „Scinteia tineretului^ 
pentru corespondenții voluntari

PE TEMA:
[ MtdetiUW/ !

• • •

I
I
I

PREMIUL I

Dumitru Constantin, 
mecanic, Depoul C.F.R. 
șov.

PREMIUL II

IGheorghe 1 Negrea, 
C. S- Hunedoara.

I
PREMIUL III

Alexandru Macovel, 
| țicnar, București. 
I 

I 

i tehnician
Urși, ra

MENȚ1UNI

Mușaț Ghcorghe,
C.C.H.-Brăila ; Culeci 

i sanitar, 
raionul Rm.

Ancheta
FLORICA POPA

realizată de

* rre tv» -

+-
ițF ? I i

SUGESTII LA PROGRAMUL I n

UNEI CASE RE CULTURA împlini.

REFREN

soare zhurXm, 
«oare.

Mereu către zarea albxstră 
Să-nălțăm tinerețea noastră 
Și visele-1 aurii
Vom

Spre
Spre 
Cu el inima
Ari va cînta.

din 
Pa- 

poariă

Versurile de 
ANGEL GRIGORIU 

fi ROMEO 1ORGULESCU

Afuacc de

ajutor 
Bra-

oțel ar,

func-

GEORGE GRGORIV

asa de cultură 
Piatra Neamț, 
latul care 
aces! nume a tost 
înălțat foarte re
cent. Deschiderea 
festivă s-a tăcut 

la 15 iunie 1963. Ar ti prematur 
deci de a se trage concluzii d« 
ansamblu asupra activității Ca
sei doar pe baza a trei luni de 
experiență. Și totuși in de
cursul celor trei luni de 
activitate a Casei de cultură 
din Piatra Neamț s-au realizat 
lucruri frumoase. E suficient «ă 
răsfoim programul manifestări
lor ce au avut loc, să urmărim 
realizările celor citeva cercuri 
de amatori (de balet, de artă 
plastică, teatru) pentru a ne da 
seama de aceasta. Au avut l°c 
spectacole de estradă, de tea
tru, conferințe, medalioane mu
zicale, Joi ale tineretului orga
nizate foarte interesant, lecții- 
concert de muzică, seri de 
dans, proiecții. Iată citeva acți
uni foarte reușite : spectacolul 
dat la 18 iunie de către cercul 
dramatic al Fabricii de ciment 
din Bicaz, spectacolele de 
estradă susținute de formațiile 
artistice de amatori de la Fa
brica .,8 Martie" din localitate, 
simpozionul „Impresii de călă
torie”, medalionul muzical „Ci- 
prian Porumbescu", două expo
ziții de pictură, concursurile 
„Cine știe, cîștigă" etc. Pentru 
viitor există posibilitatea des
chiderii unei Universități popu_ 
laze, a măririi numărului cercu
rilor de amatori prin crearea 
unor cercuri de prieteni ai Ul
mului, de muzică.

Trebuie spus, insă, că la Casa 
de cultură se puteau organiza 
mai multe lucruri interesante, 
conform varietății dorințelor 
tinerilor dacă exista o mai 
str însă legătură a acesteia, o le
gătură sistematică cu cluburile 
întreprinderilor dțn localitate. 
Această legătură se realizează 
doar sporadic, „în funcție de 
circumstanțe". Dacă se nimere
ște cineva de la club pe la 
„Casă" e rugat să anunțe to
varășii... E cazul ca pe măsură 
ce acriPiulează experiență nouă 
în munca sa. Casa de cultură 
sd manifeste mal multă consec
ventă și continuitate în orga
nizarea programului său cultu
ral, nelăsînd ca după o confe
rință bine organizată sau un 
spectacol reușit, toata săptă- 
mîna să nu fie decîl cel mult 
o seară de dans.

Casa de cultură din Piatra 
Neamț este una dintre cele 
mai frumoase și încăpătoare 
construcții de acest gen din 
țară, oferind astfel posibilitatea

măsură lipsit de varie-
Se organizează, de areme. 

prea 
felul 
sălile, 
de

des ședințe de 
care ocupă de

Privind planu- 
aclivitate ale Ca-

organizării unor activități va
riole.

Cu toate aceslea programul 
zilnic al Casei este intr-o oare
care 
late.
nea, 
10! 
fapt 
rile
aei poți constata că ele erau 
mai bogate și mai variate acum 
două luni decit în piezent. Că
rui fapt se datorește, cum se 
explică asemenea lenomene 1 
De bună seama. Iu primal find, 
prinlr-o animutâ delăsare si 
lipsa de orizont In munca con
ți țiului de conducere al Casei 
de cultură. Pe lista Coasilrului 
figurează numele unor tovarăși 
care nu dau nici măcar cu !z- 
nile pe la Casa de cultură. 
Trebuie arătat că i.i ge
neral comitetul orășenesc 
U.T24. nu i-a preocupct decit 
In foarte mică măsură de con
ținutul manifestărilor tineretu
lui în cadrul Casei de cultură. 
Aportul organizațiilor U.T.M. Ia 
activitatea Casei de cutlură a 
fost înțeles doar In sensul par
ticipării utemiștilot la specta
cole. In Piatra Neamț există 
un teatru, o ifiarmonicâ și oițe 
instituții de cultură in cadrul 
cărora activează tineri artiști. 
Ei ar putea ajuta în organizarea 
unor activități la Ca«a de 
cultură. De asemenea aici 
pol fi antrenați profesorii 
din oraș. Pe lingă spectacolele 
muzicale, coregrafice, teatrale 
se pot organiza la Casa de cul
tură seri de poezie. întîlruri cu 
scriitorii, simpozioane, con
cur suri-ghicitoare pe teme lite
rare, conierințe privind educa
ția estetică, audiții muzicale 
etc. Pentru aceasta se cere să 
fie atrași tofi tinerii dornici să 
participe la aceste activități, să 
fie descoperite și promovate 
elementele talentate. Fără In. 
doiaiă că sarcina principală în 
acest sens revine tot organiza
țiilor U.T.M.

Este insuficient și numărul 
cercurilor de amatori prevăzut 
pentru acest an. Alături de 
cercurile de teatru, muzică, ba
let. artă plastică, nuinj îndeml- 
natice — ar pulea funcționa și 
un cerc de prieteni ai filmului, 
un altul de folclor, un altul li
terar. Pe lingă Casa de
cultură ar putea lua ființă o
brigadă artistică de agitație.

Casa de cultură din Piatra
Neamț are menirea de a con
tribui la satisfacerea unora din
tre cele mai mari centre indu
striale din Moldova : Săvinești, 
Roznov, Piatra Neamț. Aflată 
în preajma marilor construcții 
socialiste, sarcinile ei deci, sini

* « i mm7T»• <<4

Cintec distins cu premiul Uniunii Tineretului Mtiftcitor la Festivalul de 
muzică ușoară romînească fi concursul național de creație muzicală.

Cînd «oarde răsare to prag de dimineață, 
Din aurul luminii natura prinde vi a ți. 
Si cintal prinde aripi,
Prind florile coloare...
Cu brațe deschise aoi doi pornim.

REFREN

sporite. 'Afluența mare de 
nerl muncitori la Casa de cul
tură din Piatra Neamț obligă, la 
alcătuirea unui program care 
să reflecte preocupările tinere
tului muncitor: spectacole tea
trale cu tematica din viața 
muncitorească, spectacole c’e 
brigăzilor artistice de agi'.ape. 
cîr.tece de masd. Or, tocnrai 
asemenea producții deocamdată 
lipsesc pe scena Casei de cul
tură din Piatra Neamț. $i In a- 
ceastă direcție trebuie dală 
prin urmare mai mu’td atenție. 
E necesară și organizarea unor 
schimburi de eipenemd cu tffe 
Case de cui fură MoMova. 
Se impune ca neapărat Comi
tetul orășenesc U.T.M.-Piar:a 
Neamț să fe în drscupe noda- 
lJ.ățife de «ri'u!o’are eticienfă a 
Casei de culori, să cocirAture 
mai zubstcr'.cl Ie as.gurarea 
unul program cit mc; bogat in 
conținu; s: el! mar variat, in 
așa ie! Incit, prin varietafe fi 
continuitate. prin con;.r.z- 
tul ș: forma de prerer.- 
tere, mar.;:eslăzile ce se orga
nizează să f.e model per tru 
toate organizațiile dm ores. •— 
Casa de cultură si dev r.t un 
adevărat centru cui turn.

G. ACHIȚEl

Noi aparate pentru măsurarea presiunii
de adlncime la sonde

In sprijinul directorilorde Cămine culturale

ghiesi Adriana, studentă, Cluj;! 
Preda luliu, C.I.L. Gherla ; I 
Serghei Iosif, tehnician. Tul
cea ; Bodea Dumitru, elev, co
muna Doba, raionul Slatina ;
Fetean Ilie, metodist U.C.F.S. _ 
Pitești ; Ghiță Procopie, elev, I 
Rm. Vîlcea; Momete Alexandru, | 
U.C.F.S. Pitești ; Marina Nico- - 
lae, comuna Făgețel, raionul! 
Vedea ; Popescu Maria, colec- | 
tivista, comuna Miroși, Surdu- - 
Iești, raionul Costești ; Panaite 1 
Țopa, strungar, U.M. Muscel, | 
Radu Titi, învățător, comuna - 
Tătulești raionul Vedea ; Șcr- 1 
bănoiu Elena, comuna Rîurenî, | 
raionul Hînmicu Vîlcea ; Ma- _ 
rin Tănase, electrician, între-1 
prinderea industrială „Oltul*-1 
Slatina ; Voicu Gh. Ion, croi- - 
tor, Pitești; Badea Ion, mun-1 
citor, I.C.M. „7 Noiembrie" 1 
București; Iriza Ion, elev, _ 
București; Morman Corneliu, I 
tehnician, Uzinele Semănătoa-| 
rea București; Ion Malancu _ 
cizmar, Cooperativa „Stăruin
ța" București; Ștefan Traian, 
conducător auto, întreprinde
rea de prefabricate din beton 
„Progresul" București ; Chirea 
Alexandru, maistru viticol, 
G.A.S. Mavrodin, raionul Ale
xandria ; Garoafă Marin, co
lectivist, comuna Atîrnațl, ra
ionul Alexandria ; Gosman 
S te Han, mecanizator, S.M.T. 
Căzăneștl, raionul Slobozia;
Gheorghe Movilă, 1
Școala media Comănești, — 
ionul Moineștl; Bîr Florîeel, 
mecanic, G.A.S. Cenad, raio
nul Sînnioolau Mare; Coroin 
Victor, comuna Brebu, raionul. 
Reșița ; Ghineț Ion, mecanic 1 
de locomotivă, mina Anina, B 
raionul Reșița ^Pîriea Nicolae. 
comuna Periam, raionul Sînni- 
colau Mare; Păcala Dumitru, 
lăcătuș, Uzina constructoare de 
mașini Reșița ; Sitaru Vasile, 
lăcătuș, Uzina Maghenu To- 
pleț ; Wolner Francisc, econo
mist, Uzina C ’ ' “ —
nea Florin, ______ ____
nlst, comuna Luncolul de Jos, 
raionul Brad ; Simandl loan 
mecanic auto, Petroșeni ; Țic 
Miron, comuna Branis<oa-Boz, 
raionul lila ; Ursu Vasile, tur
nător, Uzina „Victoria" Că- 
lap; Apostolache Dumitru, 
student, Iași; 
colac, student, 
gronomic Iași;
fin, profesor,

I

lăcătuș, 
Nicolae, 
comuna 
Vîlcea ; 

Bnicu Dumitru, laminorul €50 
mm Hunedoara ; Corneliu Re
begea, colectivist, comuna Cor- 
besca, 
Smeu, tehnician, 
utilaj 
Theodor, elev, 
nr. 2, Fălticeni ; Biduță Con
stantin. muncitor, preparația 
cărbunelui — Petrila ; Marin 
Virdol, sudor, C. S. Hunedoa
ra ; Nicu Bon cotă, Casa de 
cultură, Cernavodă ; Ion Du- 
tăețcscu, economist, Uzina 
Electroputere — Craiova ; Va- 

Isile Ispășoiu, comuna Tutana, 
raionul Curtea de Argeș ; Ilie 
Sîrghie, lăcătuș, Fabrica de I rulmenți, Bîriad. Postul de co
respondenți voluntari ai »,Scîn- 
teii tineretului" do la Uzinele 
sodice Govora — (responsabil 
Ion Băitan — Inginer); Do- 
brea I. Petru, muncitor, Uzi
nele textile ..30 Decembrie" 
Arad ; Dumitru Laurențiu, 
Fetești, regiunea București ; 
Mir ea Ion, tehnician, ateliere
le de reparat material rulant- 
Ploiești : Ion V. Marin, teh- 

Inician. -Brăila ; Țaga Florin, 
ajustor. Fabrica de rulmenți, 
Bîriad ; Chipriotîs Cos tin, teh- 

IniCLan, Uzina „Rulmentul" 
Brașov ; Ion Moldoveanu, me
canic, Schela Gura Ocniței, S raionul Tîrgoviște ; Ion Fera- 
ru. fierar betonist, întreprin
derea de prefabricate din be- 

Iton „Progresur-București; 
Gheorghe Gheorghiu, profesor, 

IUrziceni ; Ion Frotopopescu, 
activist cultural, comuna Ro- 
lintinul din Vale, raionul Titu.

(URMĂTORILOR PARTI
CIPANT! LA CONCURS LI 
IS-A ACORDAT ~

ARONAMENT 
£A HFARUL

. TINERETULUI1

I Bălărie Gherghina, colectl- 
Ivista, comuna Atîrnați, raion. 

Alexandria Gheorghe Ungu- 
reanu, profesor, București ; Ji- 

Ilăvcanu Radu, controlor teh
nic, Băicoi; Cofol Ion, îndru
mător cultural, comuna Chiși- 

ineu Crdș. regiunea Crișana ;
Veronel Porumboiu, tehnician 
agronom, comuna Băltită, ra- I ionul Ploiești; Zamfir Podari- 
ță, mecanic, C.I.L. Tg. Jiu ; 
Istrate Steiian, mecanizator, I G.A.S. Baruch Berea' raionul 
Făurei ;Motrici Vasile. munci
tor, I.P.R.O.F.I.L. Balta Săra- 

!tâ — Caransebeș ; Bercea Si- 
mion, colectivist, comuna Sin
ger, raionul Luduș ; Nicolae C.

■ Marin, funcționar. Tr. Severin; 
| Verigă Petru, comuna Băile, 
■ raionul Făurei; Susan Mihai, 
I maistru, str. Decebal nr. 30 

Brad, reg. Hunedoara ; Mihăi
lescu Corneliu, centrul de ra- 

Idiofîcare — Panciu ; Luca Mi
hai, colectivist, comuna Bivo
lari, raionul Iași ;

ILeon, tehnician
Gherla ; Ion Olteanu, colecti
vist, comuna Ciofrîngeni. ra-

I ionul Curtea de Argeș ; Mari- muna Telcîu, satul Fiad, raio- 
nescu Ion. conducător auto, nul Năsăud ; Ivan Alexandrov, 
Autobaza Filipeștii de Pădure, ~ .

I raionul Cîmpina ; Uță Vasile, 
profesor. Școala medie „Al. 
Vlahută"-Rm. Sărat; Mitu Ion I comuna Mioarele, raionul Mus
cel : Iosif Doman, electrician. 
I. F. Nehoiu, raionul Cislău ;

IDr3ghia Ștefan, profesor, Școa
la medie mixtă Găiești; Dinu 
St. Anghel, elev.

Im «veni Vața. rateul Vedea; 
r Ghrwgbe. StaUa 

C. F. JU *Axuk*ll. raionul

raionul Adjud ; Ion 
Uzinele de 

greu-Brăila ; Mancaș 
Școala medie

I
I
I
I

siooozia ; _ 
profesor, I 
ne$ti, ra-| 

’’ ’ I

I
r rr ane isc, econo- -
Oțelul Roșu ; Be-1 
tehnician zooteh- |

>s,-
“Iic|

II
□e vuimuu, _ 
Popovici Ni- I 
Institutul a- I

Tri
ll -I 
ași: I

Ioan Tri- —
... r__... comuna 1

gîța, . raionul Negrești-Iași; . 
Chlra Nl^tor, funcționar. Ban- - 
ca de Stat, Tg. Lăpuș ; Ion | 

'Cruceană, economist, sfatulS-A ACORDAT CITE UN
n PE 3 J ( VI irrntur regional Argeș ; Ratz 

,SCINTEIA Atolt? șofer, >Sighet i-Cîrstocea 
Nicolae, profesor, U.C.F.S. 
Filial Celea Virgil, elev, 
Centrul Școlar Agricol Malu 
Mare, raionul Craiova ; Rădu- 
lescu Emil, " 
ju Mare, Oltenia ; Dumitrașcu 
Draga, colectivistă, comuna 
Ulmeni raionul Mizil ; Mitroi 
Traian, frezor, comuna Poie- 
nari Burchi, raionul Ploiești ; 
Mines Vasile, I.R.A. < 
Musiăfea M. Constantin, lăcă
tuș, Ploiești ; Dragu N. Con
stantin, colectivist, comuna 
Cioranil de Sus, raionul Mi
zil ; Goia Constantin, electri
cian, Cîmpina; Naicu Ion, 
tractorist, G.A.S. Rîșnov, raio
nul Brașov; Mircea Catarig, 
elev, Școala medie nr. 1 
Beiuș ; Iosif Fabian, Centrul 
de radioficare, comuna Ținea, 
raionul Salonta ; I- 
colectivist, G.A.C. mj~___
Nou" comuna Eeznea, raio
nul Alejd ; Turuo € 
profesor, Școala profesională 
agricolă Hălmagiu, raionul 
Gurahouț ; Iosif Barb, Sfatul 

Soreann popular comunal Ponor, raio- 
agronom,

I
I

inui craiova ; itauu- _ 
I, Școala medie Vin- I 
Dltenia ; Dumitrașcu I

I
. i-iuieșn , ■ 
Cîmpina ; I 
itin, lăcă- I

I
I
I

Manea Ion, | 
„C. „Drum |

Octavian, I 
ofesională | 

I 
I 
I 

redacție al I 
iii ui “ a mal I 

I
Bișag Vasile, colectivist, co- I 

St Anghel, ®lev. Școala de muna Mihăești de Sus, raio- 1 
"MBBll VMa. rUQCXal • r*ul Drăgănești-Olt; Ion Boț-

tinaru, elev. Școala de mese- 
— -. ~ raionul rii Vața, raionul Vedea ; Abel
Curtea de Argeș ; Hîrtugeanu Daraban, tehnician —— 
Ion, pedagog, comuna Poenari, < 
raionul Muscel ; Popescu Vio- 1_____ |
ret asistent medical, str. Ne- langa, raionul Costești; Lun- ■ 
gru Vodă nr. 94. Cîmpulung- ceanu Paul, . ~ ' H
Muscel; Velcu Tndor, elev, die T. Viadimirescu, Slatina ; I Școala medie Horezu : Sandu Ion Mărgescu, tehnician ’
Dumitru, strungar, str. 7 Dru- ncr, mina 1 
muri nr. 13. raionul T. Vladi- Muscel; l._,____  ___ , __

cretarul comitetului comunal 
U.T.M. r
Tisiulcasa ____ _
mentist, C.I.L. Pitești; Frîncu

............. , comu- 
raionul Fetești;

Constantin, 
dent, Institutul Petrol, 
și Geologie București; 
descu Iacob. electrician. Uzi
nele de sodă Govora ; F 

Radomirești. raionul Dragă- Mihai, montor, Uzinele de ma- 
nești-Olt; Olaru Constantin, 
colectivist, comuna Vărăști, 
raionul Oltenița ; Șerban Ilie, 
montor, Atelierele de zonă 
C.F.R. Titu ; P • — * 
student, Timișoara ; Dunajecz G.A.S.

ILadislau, profesor, Timișoara ; 
Pădureami Arou, elev, comu
na Lăpugiu, satul Ohaba, ra- I ionul Iha ; Tăbaranu Dumitru,
colectivist, comuna Bivolari, 
satul Silinești, raionul Iași ; 
Filip Augustin, electrician,

CLUJ. — (de la corespondentul 
jtestru).

Din inițiativa Comitetului reglar
ea! pentru cultură tl arid se des- 
idjoard zilele acestea la Cluț o 
uuiruire cu tO de directori de cd- 

r.:re c^^rrc.'e din regiune. în ca
drai cur mirilor de con-
teresoart. lectcri universitari ti 
acthrigU caliaf^țl O mare atente 
&g arerii culturale In ca
dril ec'.ijrn c'lectiV'.zaî. Ia înche
ierea cz. t-’-Ioc la c^.~:r.e'e culrj- 

r-— Cc/oc.ia
•aiart.r.it 1
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Aspect din biblioteca clubului muncitorilor Uzinei de utilaj greu „Progresul"- Brăila
Foto : AGERPRES

nul Aiud ; Iloaie Ilie, colecti
vist, comuna Feldru, raionul 
Năsăud ; Vlasin Nicolae, co

Șantierul naval Tulcea.

Colegiuî de i 
„Scînteîi tineretului1 « 
premiat cu acest prilej pe ur
mătorii corespondenți volun
tari activi :

I
Daraban, tehnician agronom, ■ 
Cluj; Dobrescu Gheorghe, co- g 
lectivist, comuna "Popești Pa- I

I, elev, Școala me- I 
dimirescu, Slatina ; I 

îscu, tehnician mi- ■ 
Pescăreasa, raionul I 
Nițuiescu Gicu, se- ■ 

. comitetului comunal h 
Țițești, raionul Pitești;! 

isa Florea, trata- ■ 
Ielev. comuna Drăgănești, sa- mentist, C.I.L. Pitești; Frîncu H 

tul Văcărești, raionul Roșiorii Constantin, colectivist, cornu- I 
de _Vede ; Coman Tudor, na Făcăieni, raionul Fetești ; |
S.M.T.
Maria, 
de vată

Itimplar, Tg. Măgurc 
vrilă Nicolae, elev, 
RadomirestL raionul

Lehliu; Dobrogeanu Arambașa 
muncitoare, Fabrica
Buftea ; Iana Mihai,

Tg. Măgurele ; Ga-
?, comuna

stu- B 
Gaze H
Vlă- ■ 

, Uzi- ■ 
Petre I 
e ma- ■

șini electrice București; lor- o 
dăncscu Ion, secretarul Sfatu-1 
lui popular comunal „Gheor- ®

Ig’ne Lazăr“, raionul Slobozia ; 
BogluțJSiicolae, Mihăilescu Grigore, tehnician, 

» - Mărculești, raionul
Slobozia ; Sisilică Ion, colecti
vist, comuna 
Alexandria ; '.
fesor, comuna Smîrdioasa, ra- ■ 
ionul Zîmnicea ; Arhire Ion, | 
electrician, I.R.E. Bacău ; Chi- ■ 
riao Mihai, strungar, Fabrica ■ 

Satu Mare ; Ion Andrei, Cen- de postav Buhuși ; Titi Go- I 
trul de radioficare, Agnita ; doci, colectivist, comuna Bu- " 

ILlbirța Florian, fochist, De
poul C.F.R, Oradea ; Gheor-

«Mica ion, colecti- ■
Frăsinet, raionul H
Trifu Ionel, pro- ®

•, Fabrica ■
Titi Go- I

(Continuare în pag. a IV-a)
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proaspete
Din fructe

Să Moșim mai muît piani-
Inainte 

toamnei, 
factorii

Colectivul de muncitori de 
la secția Gurahonț a Fabricii 
nAvîntul“ din Oradea se gă
sește în aceste zile în plină ac
tivitate de prelucrare gi con
servare a fructelor.

Astfel, de la 15 iunie, a.c. 
fost fabricate din fructe 

proaspete 58 tone, marmeladă, 
265 tone compoturi, gemuri, 
dulcețuri și siropuri. Produse
le secției sînt apreciate atît în 
țară cît și peste hotare.

Paralel cu realizarea sarci
nilor de plan, colectivul sec
ției a obținut importante eco
nomii. Pe primele 7 luni ale 
anului au fost realizate econo
mii de 115 060 lei față de 
100 000 lei cît era angajamen
tul anual.

I. LUPEI
corespondent voluntar

In aurind o nouă instalație 
de foraj 4 LD, construită ia 
Uzinele „1 Moi’ din Ploiești, 
va pleca spre timpurile pe
trolifere. J^hnicianul Cai- 
boș Mihai; dă ultimele indi
cații pentru montarea podu

lui de pe instalație.
Foto Nr STELORIAN
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DIN POȘTA DE
La însilozatul furajelor

Experiența anilor trecuțl a 
dovedit cît de necesară «sta 
Insilozaren furajelor verzi pen
tru ca oi în lunile de iarnă aă 
du tem hrăni animalele cu fu
raje suculente, bogata tn sub- 
atante nutritive. In Drimăvară, 
colectiviștii din comuna Gur- 
băneeti. aatul Valea Presurel, 
raionul au Insămînțat
a «uprafată Însemnată cu po
rumb Dentru masă verde. Cu o 
lăDtămînă în urmă ei au în- 
ceDut tăiatul și însilozatul a- 
cestuia.

Folosind tocă toa rea meca-

nici 
echipele de colectiviști conduse 
de Stoian Grigore, Talâ Ghe- 
orghe, Cristea Drăgan și alții 
au însilozat Dînă
150 de tone.

Tinînd seama 
de animale este 
creștere, consiliul de condu
cere a luat măsura de a fi în- 
«Dozate si frunzele de sfeclă 
Si cele rezultate din grădina 
de legume și zarzavat a gospo
dăriei.

RADUCANU TUDOR
colectivist

de la S-M.T. Frăsinet,

acum peste

ci efectivul 
în continuă

IERI
Excursie științifică

StrăhătSnd locurile da o neasa* 
■mitl frumusețe din partea de sus 
• Moldovei ajungi în satul In care 
a trăit si creat Ciprian Ponunbescu. 
Satul Stupea, azi Ciprian Porum- 
bescn este o așezare veche, dar 
In același timp atît de nouă.

Vizitatorul sosit aci se intere
sează In primul rind de casa me
morials „Ciprian Porumbescu'* re
construită șl organizată cu cîțiva 
ani in urmă. Reconstruirea casei 
memoriale constituie expresia înal
tei prețuiri pe care regimul nostru 
democrat-popular o dă celor care 
li-an pus talentul în slujba poporu
lui.

Intr-una din camere slnt expusa 
fotografii care redau viața de fa-

dealurile în- 
lui Ciprian, 

tensiune, care 
noi, acorduri

Dupi 
practicii 
G.A.C. Feîdioura 
Stațiunii Experimen
tale Brașov, studenții 
anului II ai Facultății 
de științe naturale a 
Institutului pedagogic 
de 3 ani din Brașov 
■u făcut, nu de mult, 
o interesantă excursie 
științifica. Profesorii 
au dat studenților ex
plicații amănunțite cu 
privire ia flora, fau
na și constituția geo
logica a solului.

Slrăbătînd Carpații 
Răsăriteni, 
au fost 
de noul 
trial al 
măreția 
de Ia Borzești și 0' 
nești. Itinerariul ex
cursiei a cuprins și 
munții Dobrogei și a- 
nume unul din coi

•fectuarea 
pe ogoarele

studenții 
impresionați 

peisaj indus- 
Moldovei, de 
combinatelor

mai vechi munți din 
țara noastră, Bcștcpe, 
— cu o altitudine de 
aproximativ 244 m 
unde studenții au as
cultat cu interes ex
plicațiile lectorului I. 
Soneriu, au colectat 
mostre de numeroase 
roci metamorfîce (lă
țind din era paleo- 
zoica, care vor îmbo
găți colecțiile proprii 

și ale Institutului.
în Delta Dunării, 

în împărăția stufului, 
a păsărilor și a pește
lui, studenții au fă
cut numeroase in
cursiuni pe bordul 
vaselor fluviale «Zi- 
zin” și „Independen
ța”. în una din zile 
au pornit eu burcile 
pescărești în inima 
Deltei. Pătrunzînd 
prin rețeaua de ca
nale, pe sub bolta

sălciilor pletoase cam 
însoțesc pe alocuri 

podoaba apelor — 
bogăția dc nuferi albi 
ți galbeni — sau prin 
galeriile de Bluf, 
plaur, în împărăția 
apelor, ei și-au com
pletat colecțiile zoo
logice ți botanice,

Studenții au făcut 
cunoștință cu cel mai 
de seama centru pis
cicol, orașul și portul 
Tul cea, cu noile sale 
construcții.

La Constanța au vi
zitat: „Acvariul”, Mu
zeul de arheologie și 
alte monumente, iar 
la Agigea, Stațiunea 
zoologică maritimă 
„I. Borcea” „Muzeul 
Mării Negre” și re
zervația naturală.

TAUS IULIAN A
studentă
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cat să construiască în acest an 35 de 
grajduri pentru taurine, 15 materni
tăți pentru scroafe, 21 Ingrășătorii, 9 
saivane și două cotețe pentru pasări. 
O buRă parte din aceste ohîectiva 
sînt gala iar alte lucrări sini avan
sate. Sînt terminate și date in iolosin- 
ță 5 grajduri, 5 maternități, 3 îngră- 
șătorii, 2 saivane, 8 cotețe pentru pă
sări, iar la alte 18 obiective mai sînt 
de făcut doar lucrările de finisare. 
In multe gospodării munca a fost bin& 
organizată și lucrările s-au desfășu
rat intr-un ritm rapid. Friă folosirea 
pe scară latgă a resurselor locale 
noile construcții sini realizate la un 
preț de cost redus și sînt trainice. In 
gospodăriile colective din comunele 
Bălceșii, Grădiște, Gharoiu și altele 
unde resursele de materiale au iost 
bine valoriiicate, cea mai mare paria 
din obiectivele zootehnice au fost 
construite.

O experiență bună am găsii hi co
muna Țepești. Aici, la construirea co
lor 4 obiective zootehnice prevăzute 
pentru anul acesta, s-au falastl In 
cea mai mare parte materiale prove
nite din resursele proprii ale gospodă
riei. De la început a-a stabilit ia mod 
precis necesarul Ua materiale și posi
bilității^ existente pe pkm local. S-au 
fixat sarcini pe brigăzi cu privita la 
caiililalea de cftrăm;d5 oe

' dOMiefipbHhW: tin metri ci*i de 
de conșiruAPC trebuie, de unde fi 
cum vor fi procurate.

Organizația (J.TJM. d« aici a acor
dat un spijin elechv ia ridicarea coa 
struCUiior zaolehntce. Mai inlir s-au 
staiSdit turcim precise iair-o ^diață 
a cnmiteiuiui UJ-M. pe gonDodarie. 
apoi au iosî precizate obiectivele 
muncii la adunări generale p« brigăzL 
S-a trecui la lucru. Uscarea cărămizii 
așeiarea ei Ln banchete, transportul 
acesleiu cuplond de ardere, de la 
cuplaj la punctele de lucru, preaăti- 
rea mortaridui, transportul oceeluia 
la Zidărie s-an făcut numai cu tor- 
Je’s tinere tuluL Pentru că perei ii ce-. 
Iar două saivane s-au iăcui din chir
pici, a rost nevoie de o mere eonii 
tale ds pămint argilaa. Organizației 
Lj.TJA. a canxidergl că aici tinerii pol 
aduce o contribuție înșeninală. la 
mai multe duminici la rind s au az- 
qaruzat cu tinerii acțiuni de muncă 
patriotică, transpaitindu-sa in felul 
acesta peste cinci vagoane de balax- 
iru. nirip și pămtnl Tavaiășul Ion 
Musidtiia. președintei* gospodăriri 
aprecia mult contnbuda adusă de ti
neri la procurarea materialului lem
nos prm defrișarea arha- 
retului râzleL
Riciu, 
Marin 
lovan. iată rtnar cHava 

nume din rîndul tinerilor 
care s-au evidential fa 
procurarea acestor uc

sursele locale, colectiviștii din fa- 
pești au terminal construcțiile zooteh
nice din acest an, realizînd, față de 
deviz, economii de peste 150 000 iei.

Așa au organizat munca la lucrări
le de construcții și colectiviștii din 
comunele Roșiile, Văleni. Tina, TăJ- 
pașu șj altele, care se apropie de siir- 
șit cu toate obiectivele planificate. 
Construcțiile sînt trainice și ieitine. 
Exemplul acestor gospodării fruntașe 
arată că in jaionul Ollețti alnl /posi
bilități mari pentru ca toate construc
țiile zootehnice să fie terminale ur
gent. Dar din cele 02 d* obiective 
zootehnice prevăzute pentru anul 
acesta doar la 55 au începui lucrările 
la fundații. Sini unele gospodării co
lective, cum ar fi cele dm comunele 
Locuateni, Balota, Plruerti, unde lu
crările nici n-au fast hicepule- Una 
din camsale rdmineni în urmă constă 
în aceea că în acexfa G.A.C. sa to- 
kmesc ioarte puțin resursele locale.

Timpul este înaintat. Piuă la încă
perea recoltării porumbului o paria 
însemnară a torței de muncă trebuie 
dirijată sA procure in Întregime ma
terialele de pe pkm local, id aducă si 
să depaiileie maUnainle de riu. aă 
fasoneze la diifiensianiie accesare 
iemadl de corutmcne ele. Frocedlnd 
o4mi umptri de exeadre ei
iar m u cctuide/abil redus. Seivane- 
■b jMBMrj o» se «■aeru. J r.urr.a: cu raa- 
ternA praveacte din resuae iocaie 
ușor da procurat.

Biroul camitetului raional U.T.M. 
analizind recent felul In care parti
cipa iinerelul la efectuarea lucrărilor 
de construcții in G.A.C. a stabilit o 
serie de aqiuni pentru organizațiile 
de benă V.TJ^. in acest sens. S-a ho- 
kuit cq In această perioadă acțiunile 
de JMunfiă patriotică ale tineretului 
da la sate aă fie Îndreptate spre obiec- 
tivale construcțiilor zootehnice. Tine
rii din G.A.C. fiâleeyti au și Inițiat 
importante acțiuni de muncă patrioti
că. Ei au transportat la șantierele de 
lucru 50000 bucăți cărămidă, peste 
7Q metri cgbi de balaslru și nisip și 
aa săpat arca 400 metri liniari de 
șanț pentru timtațn. Organizația 
i* TX. din comuna Roșiile a reco
mandat ui perioada aceasta încă 7 ti
neri dintre cei mai buni care eă lu
creze in echipele de construcții. Ase
menea acțiuni trebuie aă ia deaiațoa- 
ie peale loL

V. BABAC 
corespondentul .Scînteti tinereliilui‘ 

pentru tegiunea Oltenia

Eleoao^a
Plena Sahunan,
DumAiana. Ion

Ml*

rgeșul, ți«Mt ol «ochilor co
tați domMjfl fi «oiacodala. 
Locurile m nuwto da poem. 
Intre muscelele cu dulci pod
gorii auzi parcă prm trmp 
tropotul oștirilor celor driilîi 
domnilari «floți cu cmste io

faceputuriic istoriei voastre. Cetățile 
domnești da la Curtea de Argeș șa Ctm- 
pulungul Muscelului, stau mărturie «nul 
trecut glorios fi tbuaxuat Legende fi 
fantasticul au urcat piftii la noi prin vre
me. De regiunea aceasta, străjuită tn 
miazănoaptea încununată de neguri, da 
munți tolăniți ca niște urși la hotarele 
ei, sa teapă povestea acelui neintserrut 
meșter Manole care ți-a îngropat la zid 
dragostea fi lumina sufletului. In aceste 
lacuri unda £n amurg plopii țes povești 
nemaiauzite, au gludit fi au scris Li rin 
Rebreanu și Ion PiUat. In urmă cu nu mai 
mult de treizeci de ani, Argeșul și Musce
lul — și de la Cîmpulung se păstrează cea 
dinții scriere in grai romtnesc 1 — erau

I nul trecut an termi
nai ennJtrucțiile

i zootehnica 
' ficata încă 
- de venirea 
I Unul din

care au concurat a- 
tnuci la acest succes a fost huna 
organizare a maneii pa faaiienls 
de construcții Experiența eîțli- 
gată ne-a fost de folos ți in »- 
cest an. Mărindu-sa numărul 4a 
animale, noi ne-am propus aă 
mai ridicăm un grajd pentru 100 
de capete taurine și a crescătoria 
pentru 4 000 de păsări. Firește 
ca mai întîi ne-am acapat de 
amplasarea lor ți da pracnrazea 
materialelor. Treaba asta am iar 
ceput-o încă din timpul iernii.

După ampla
sarea «onslrue- 
țiilor, am în* 
ceput acțiunea 
de procurare a 
materialelor. Am 
trimis delegați in 
diferite 
pentru a 
teresa de 
materiala 
nu le avem 
pla. 
ment

Atunci am început din plin zidă
riile. Echipa de construcții și-a 
împărțit oamenii : o parte din 
zidari fi dulgheri — la construc
ția grajdului, alții la cea a cres
cătoriei ; alții la grupul de ate
liere ți remize ce ocupă peste 
300 de metri pătrați. Din. nou 
organizația U.T.M. a mobilizat 
tinerii pe toate cele 3 șantiere. 
Am putea apune că tineri ea Ion 
Stanca, Lazăr Tudor, Maria Ne
oala |i alții i-au specializat în 
prepararea mortarului, în orga
nizarea lucrului în preajma locu
lui de muncă a! constructorilor. 
De altfel, la toate lucrările ne
calificate tinerii au dat un spri
jin efectiv. în felul acesta cei 
12 co na true! ori au ajuna repede

milie a compozitorului, anii da 
gimnaziu de la Suceava și anii de 
studenție. De asemenea, sînt expuse 
lucrări de-ale compozitorului, cărți 
din diferite perioade care vorbesc 
despre viața lui Ciprian Porum
bescu, diploma de absolvire a gim
naziului etc. Pa 
sorite, peste aatu] 
trece linia de Înaltă 
fredonează melodii
ale miilor de kilowați care străbat 
drumul de la Bicaz pînă In Dorohoi 
apoi mal departe spre Darabani.

Satul Iul Ciprian Porumbescu a 
fost șl el electrificat. In aat există 
cinematograf sătesc, a fost con
struit un cămin cultural, o școală 
da 8 ani nouă, clădirea sfatului 
popular. Țăranii au unit pămîntu- 
xile In gospodăria colectivă care 
totalizează 1 800 ha teren. Satul In 
caia a trăit Ciprian Porumbescu 
este vizitat în permanență de 
numeroși turiști din tntreaqa Ură.

THEODOR MANCAȘ

Un ibou complex al cooperației
meșteșugărești

In centrul comunei Roznov, 
raionul Btihuși, în preajma 
blocurilor de locuințe, a fost 
dat tn folosință zilele acestea 
un complex al cooperației 
meșteșugărești. Localul — cu 
parter fi etaj — cuprinde sec
ții de croitorie pentru bărbați 
si femei, cizmărie, un studio

Pe șantiere
^organizare bună 

?■ 
local - ci
ti plici 

azb«ciaicat-
C«ncfiaaife«t 
porul ■ largă 
■cțin&c da descoperire ■ re- 
ineaalar locala- Orguriațu da 
h*xi U.T.M. Aia șo^iodărie «e-a 
dat ui aprijia prețioa.

D« exrupla, da pa nișta tere- 
■«ri pa e>r« k-m redat cireai- 
tidai a^rieoL s« fost «ca si a citeri 

da ciexta fi Jlalnruji. 
E]-t ■■ li «nul ■
MÎ de cÂrâxjM făesla in 
•a^vdine. flpaî. aditi cn pn- 
■ ale sila da priuavxră, tinarii 
«•ndwtori da atelaje an în
ceput transportul bilsiîrului ți 
□isisulni din rîul Ialomița. Pini 
ia înceapă im enunțările de pri
măvară noi aveam deja 100 de 
metri cubi de nisip ți pietriș. Tot 
pînă atunci am procurat ți circa 
15 metri cubi de lemn. Dc pe 
malul Ialomiței <m tăiat- niște 
pluta ți aalcîmi pentru atîlpi, 

ȘÎJici. muncă pa
triotică ei an recoltat aproape 
1 000 de snopi.

Pracqriod aepste materiale, 
echiga de gonttțțțcțji — în care 
lucrează, de aaemtuca, ți tineri 
— a încăput munca. Era Sa pe
rioada însămi nț arii or — primă
vara. Deci nu puteam mobiliza 
prea unite brațe da muncă. Am 
găsit totali ■ aoluție bună. Zil
nic, fiecare brigadă repartiza Ia 
săpatul ți turnatul fundațiilor 
câte 3—4 oameni, de obicei ti
neri cn multă putere de muncă. 
Am asigurat astfel continuita
tea lucrărilor piuă a-au ivit „fe
restrele" dinaintea secerișului.

a muncii
ea construcțiile la centuri, 
parcurs a-a ivit un neajuns. Dul
gherii puneau căpriorii pentru •- 
coperiț, zidarii începuseră ten- 
cuielila. Se terminase însă ni
sipul. Ce era do făcut pentrn ci 
îa toiul secerișului nu pățeam să 
micșorăm numărul da atelaje ne- 
eesara transportului cerealelor. 
Organizația de partid «—a afilsnl 
CB brigadierii ți-a (asii a aol«- 
ție jndicioik. Șațexii de pe ca
mioane «i co aJ actorii de atelaje 
care transportau griul la baza de 
recepție treceau, în drumnl lor, 
pe lingă malurile rîurilor Pra
hova ți Ialomița. Am repartizat 
pe mașini cite doi oameni în piua 
iar pe atelaje cjțț uupl. Aceștia 
trebuiau aă ajuta la încărcarea 
urgentă a camioanelor și căruțe
lor care se întorceau goale da 
la baza, cu nisip din balastrierele 
rîurilor. în felul acesta construc
torii au dat „bătaie” luerărilor 
fără întrerupere. în ațeste sile 
zorul a și mai mare. Treaba 
merge bine. Puernița a gata, 
grajdul are „căciula” pusă pe ju
mătate, atelierele sînt Ia centură. 
Grăbim mai întîi construcțiile 
zootehnice, în așa fel ca la 15 
septembrie aă fim gaia. 
Pentrn că alunei vom fi 
recoltării porumbului 
boabe.

La culesul strugurilor^.
Fota : M. CARANFIL

Expoziția gazetelor

De oa ? 
în toiul 

pentru

ȚOALA POPA
președintele G.A.C. Ciolpani, 

regiunea București

BRAȘOV (de la 
corespondentul nos
tru).

Recent s-a deschis 
la Teatrul de stat o 
expoziție a gazete
lor de perete, la 
care participă 112 
gazete de perete 
din aproximativ 90 
de întreprinderi, 
G.A.C. și școli din 
regiune.

Expoziția s-.a des-

chie în urma con
cursului gazetelor 
de perete organizat 
de Comitetul regio
nal P.M.R. încă la 
începutul anului. A- 
cest concurs a avut 
două etape. Prima 

etapă s-a încheiat 
la 1 Mai, iar a doua 
la 23 August.

Expoziția dovede
ște preocupare pen
tru prezentarea gra-

de perete
fiică, pentru o te
matică variată. în 
gazetela da perete 

, .Tipograful' -Sibiu, 
sau G.A.C. „Vorum- 
loc" se poate ur
mări preocuparea 
pentru urmărirea e- 
ficacității materia
lelor critice apăru
te. Zilnic expoziția 
este vizitată de sute 
de oameni ai mun
cii din oraș.

fotografic, saloane de frizerie 
și coafură ți un atelier bine 
utilat pentru reparat aparate 
de radio si televizoare.

întreg complexul este înze
strat cu aparate, mașini $i mo
bilier din cele mai noi tipuri.

TEODORSTAVAR 
corespondent

Rezultatele
celei de a ll-a etape 

a concursului organizat 
de ..Scinteia tineretului** 
pentru corespondenții 

voluntari
pe tema :

Din îndemnul
conștiinței socialiste"
(Urmam din pag. a III-a)

hoci) raionul Bacău ; Iordache 
Mihail, tehnician, Săvinești ; 
Stavăr Teodor, operator chi
mist, Săvinești ; Smerea Con
stantin, lăcătuș, Fabrica da 
țevi Roman ; Tache Vasilache, 
colectivist, comuna Cîndaști, 
raionul Buhuși; Bozu Gheor- 
fhe. tehnician, C. S. Reșița ; 
Călin Năstase, lăcătuș, C. S. 
Reșița ; Nicolae Fîrvu, func- 
Îionar, Caransebeș; Fillp Ște
fan, strungar, C. S. Hune

doara ; Chiraș Ion, tipograf. 
Petroșani ; Ungureanu Teo
dor, profesor, comuna Cordă- 
reni, raionul Dorohoi; Gheor- 
ghe Ion, tehnician, Uzina 
„Unio” Sațiu Mare; Mocanu Ion, 
muncitor, C.I.L, Vișeul de Suaț 
Constantin Bcrescu, colecti
vist, comuna Smeeni, raionul 
Buzău ; Cristoloveanu Florica, 
comuna Valea Călugărească 
raionul Ploiești; Abrudean Pe
tre, colectivist, comuna Răp- 
eig, raionul Gurahonț; Cri- 
șan Teodor, colectivist, comu
na Răpsig, raionul Gurahonț; 
D o Ini ce an u Constantin, Cen
trul de radioficare, Babadag; 
Donică Ion, funcționar, S.M.S. 
Năvodari; Avram Gheorghe, 
colectivist, comuna Cireșu, 
satul Scărlătești, raionul Fău- 
rei; Barao Ion, colectivist, co
muna Independența, raionul 
Galați; Pău* Ion. tipograf, 
Tg. Mureș.

OCTAVIAN LUNGU MIRCEA AMARINEI

In ăraacla Aeasniiăhi umana. Jocialumul 
fnsuntaază puienuc pesta toata aceste 
lacnri le&ata și lagănatg da poeme. Sînt 
zxxa gi oameni enrg dot tnxra tu legende 
» a liralncira mai tporuă decit a voie- 
KazAor da demult. Despre cîfiva oameni 
d-.B aceatu car« poartă In ei poe- 
zm legendelor vom încerca să po-
B<n.-n fn rindurila «ara urmează*

ION UNGUHEANU

locurila brruuite A ploaia weetă a »*> 
Ștonței de certe. Burgkezsa cultrca, f» 
chip xtămitor. m^htl fals al trad^usuiu- 
mului și patrieriialur-.^lui nucet ea» yl 
argeșan.

In acont tn»l m pixc»ri da-a »uirapa 
fi frajnusefa ««ici, regimul liiwurni! 
poptzlar a onerax schimbări struc
turale. De «Li, din CH.mea C»«v- 
peeai și a Căpâțiaenucrr, sub cam, ce- 
rted, se ra aprinde o nouă ochiul
descoperă peisajul nou al regiiiah. La 
Curtea da Argeș, peste zece tu ii de nuu- 
eitori foreatieri, trimit, zilnic, țării, lemn 
pentru construcții, către Pitești fumegi 
coșurile craubiuatuhu da i «dus tril isa rea 
lemnului, la Găuana, florile peisaju
lui argeșe» cresc și înfloresc dm 
nou m kilometri de pinzA, iar către Cq- 
biet Poiana-Laeului, Leorderai și Găașii. 
intre pădurile clătinate de vmt au răsă
rit maiestuoase și neclintite păduri de 
sonde. Iar viața țăranilor a căpătat, în 
0osuadări< eelec^să. împlinire fi ridicare

sub munte
kV’d Vilsan al hidrocentra. 
In da pe Argeș ie află la a 
mvrtf distanță dc Corbesi și 
Cipâiîr.eni ft are q anumită 
Udepeadenjâ față dfl hidro
centrale Tnapriuzisă.

Puaciul se afla Ia crao 20
de in» desenare de orice așezare ome- 
xexLsce. Pisă acum un a» cheile erau ne
sparte și «iei erau doar păduri. Le S mai 
JSo2 — ciad es lucrările — cițrca
oameni au urcat aid leșaȘifi de dai cai 
pe aera erau așezate loneți ri pături.

La început au fost deci doi cai, păturile, 
lașpetU». cârăuful *t cițiva tecsătcri. Ploue, 
ploua nemilos, noaptea ss lăsa frigul și

da

îngheța fi apa. tar cri sosiți aici je mu
tau din pom t» von" adică se adăposteau 
tind sub «n brad, ciad sub altul.

Apoi pe 12 mat au urcat aici 13 dul
gheri. Ca într-a altă, nouă, legendă. Au 
început defrișările, s-au nivelat 4 OM m P 
pentru sediul coloniei fi s-a tăiat ți din 
munte pentru platforma pucului de că
dere.

Greutatea mare venea da la că da 
aamunicaîie.

Apoi eu sosit buldozerele cart au înce
put făurirea drumurilor ți în unsa lor au 
urcat tractoarele.

A început construcția efeclvci a pufu
lui. Prima pușcăti ră s-a dat pa 0 august. 
Lucrarea puțului s-a terminat anul aces
ta tot pe S august. Da riua minerului. S-a 
lucrat cu 25 metri cubi pe oră in ciuda 
condițiilor grele cauzate de i»filirațute 
apă. Piuă acum sici un accident.

Acest portret succint al ța st ierului ni 
l-a alcătuit inginerul Qctanuin Lungu, li
nul din oamenii urcați aici la I mai 1262 
cu cei doi cai, lapețde ți păturile. Unul 
dintre comuniștii de aici. E un om înalt, 
blond și blajin, cu o vorbă așezată, cu
minte și dom oală.

Ne lăsăm călăuziți de dinsid ra cuprin
sul „punctului Viisân* care ar arăta ca a 
tabără de odihnă de munte dacă această 
impresie n-ar fi contrazisa de atmosfera 
agitată a vieții de șantier.

Totuși această oontrgzicere nu merge 
pl nd la capăt.

EMILIA STROH

Lingă dormitoare tntîlntm niște 
plari ins tali nd gărdulețe de lemn pentru 
ocrotirea spațiului verde.

— Construcțiile ridicate de noi vor râ
mate permanent pentru o tabără de odih
nă, ui se explica. Și ne îngrijim de pe a- 
cum pentru ce o să rămână după noi.

Vizităm apoi punctul alimentar, clubul, 
farmacia, dispensarul șt cantina.

Transcriem răspunsul unui muncitor la 
întrebarea noastră asupra calității mirt- 
card.

— Chiar foarte bună.
Aflam că muncitorii sînt foarte exlgenți 

față de produsele alimentare, trufandale
le sînt foarte cerute — fi datorită acestui 
fapt gestionarul își face planul cu două 
sute la sută.

In fața unui dormitor observăm un 
muncitor spălîndu-se pe față acum, la 
ora primului, fl cheamă Mircea Amarinei 
<î iefise la ara nouă din fut Era chemat 
din nou pentru montarea cablurilor de 
ghidaj ale puțului.

Mecanicul Mircea Amarinei este cel mai 
proaspăt comunist de la Vilsan, A fost 
primit iîi partid in mod excepțional cu 
cîteva luni în urmă. Ziua în care l-am 
intilnit nu era prima în care nu-și împli
nea somnul.

Prin mai, cu puțin timp în urma pri
mirii in partid, după ce-și părăsise 
schimbul a'fost trezit din somn în crucea 
nopții pentru că se defectase o pompă în 
relee. A reparat-o' dar indreptindu-se spre

VASILE BRAȘOV

casă a fost chemat înapoi, din nou, pentru 
că, din pricina suprasolicitării, se defec
tase și pompa de la releul al doilea. Pini 
cînd s-o înlocuiască și pe aceasta s-a lu
minat de ziuă așa că a intrat de-a drep
tul în schimb împreună cu Iulian Bică 
și A- Petre. După isprăvirea schimbului 
a mai trebuit să rămână un timp pentru 
că se arsese un motor din cauza între
ruperii liniei de înaltă tensiune.

Acestea le-am aflat de asemenea de lo 
inginerul Octavian Lungu. Intrebîndu-l 
pe Amarinei despre faptele sale, el s-a 
scuturat de orice merit, ne-a răspuns 
foarte zgîrcit și ne-a vorbit mai bucuros 
despre tovarășii săi de schimb.

Pentru că faptele lui Amarinei nu sînt 
singulare ele se conjugă și se armonizea
ză cu cele ale lui Iulian Bică și A. Petre, 
cu cele ale muncitorilor din destoinica 
brigadă condusă de C. Moșneguț, cu cele 
ale dulgherilor Ion Bras, A. Dahore și C. 
Leu. Cu cele ale întregului colectiv de 
aici care îngemănează cu roca aspră, în 
adîncuri betonul preparat la suprafață, 
care coboară și pușcă stînca în străfun
duri pentru a înălța la suprafață turla 
semeață a puțului.

Și cînd, pornită de-a lungul firelor de 
înaltă tensiune, energia electrică isca
tă din Argeș, va acționa motoare și 
va lumina orașe și case, în fiecare din



• PE SCURT • PE
• în a 9-« a

turneului zonal fe
minin ie șah de fci 
Lads, Alexandra Ni
co Im a eîștigai la 
Pemazjiie, iar Era
ta va a rcmixat eu 
Notarra.

Margareta Teodo- 
retcu ■ avut zi libera 
fi continuă it con
ducă în clasament eu 
6.5 puncte din 6 par
tide. Pa locul dai se 
află Ere io va fR. S. 
Cehoilovacă) 6,5 pun
cte din 9 partide. 
Alexandra N ic o Iau. a- 
cupi locul 3 cu 5,5 
puncta din 1 partide.

• Cu prilejul cea* 
cursului de selecție, 
îa vederea jocurilor 
balcanice, atlctnl bul
gar Gheorghi Slai- 
kevski a stabilit la 
Sofia un noa retard 
al țării sale îa preha 
de triplu salt cu per- 
formsu|a de 16.04 a. 
Vechiul retard era 
de 16,01 re.

* în optimile de 
finală ale turneului 
internațional de tenii 
de la Forest Hills a- 
mericanal Fraeh Ling 
l-a eliminat cu 6---4,
4—4, 9—1. 6—2 pe 
australia nai Ray E- 
mersea. Mexîcaaal 
Osuna a cîțtigat cu 
6—4, 6—2, V-6, 3— 
6. 6—2 în faț> frsn- 
eeiului Barman.

• Z La^apat mb- 
patifie internațională 
da fotbal „Cupa «■- 
pe/ar4'. în primul 
mea disputat le Ber
gamo, echipa italiană 
A talan ta a inrirta cu 
2—0 fl—Oj pe Spor
ting Lixabona. După 
cum ae știe, le aeea- 
atâ eompetilie pârti
ei^* fi echipa Pe
trolul Ploiești care 
•a debuta aăptămina 
viitoare la htanbui 
Împotriva echipai 
turco Fenerbahce.

• Echipa de fotbal 
Dinama Moscova fi-a 
iacepat turneul îa 
Italia, evolnînd la 

M
Florența, In compania 
cunoscutei formații 
Fiorentina Fotbaliftii 
Sovietici an prestat 
un joc foarte bun fi 
an cîftigat cu scorul 
de 4—0 (4—01.

• Pe marele sta
dion baraca na din 
Rio de Janeiro, in 
prezența a M 000 da 
spectatori, a-a di»pu
tă t primul jac al fi
nalei „Cupei campio
nilor AmaricU da

SCURT •
«•/" U fotbal, intre 
echipele F. C. Soni o a 
pi Baca Junian, di» 
Ria de Janeiro. A in
mate Santos eu 3—2 
(3—I) prin golurile 
marcate de Catinha 
(2) fi Lima. Punctele 
echipei argentiniene 
au fon interua da 
centrul atacant Sen 
Filippo.

• Miiae încep la 
Stockholm campie- 
■alola mondiale da 
haltere Ia care parti
cipă 186 da eoncu- 
reați din 36 țări, 
printre care U.R.S-S-, 
s.ua. R. p. uM«- 
ri, Japonia. R. P. 
Poloni. Franța, R. S. 
Cehaelev-aeă. Mexic, 
Anglia, Iran |i altele.

Petrolul și Dinamo învingătoare în cuplajul

internațional de pe stadionul

Pregătiri pentru 
noul an școlar

în aceste zile, în 
Capitală se fac uită- 
mele pregătiri în 
vederea deschiderii 
noului an de învătă- 
mînt.

La cele mai multe 
din scoli lucrările de 
reparații și curățenie 
au fost terminate. De 
asemenea, s-au pro
curat din timp ma
nualele și materia
lele didactice nece
sare procesului cje 
învățămînt. Prin da
rea în folosință a u- 
nor clădiri recent 
construite din fon
duri c&ntrale și prin 
contribuție volunta
ră, spațiul de școla
rizare se mărește în 
acest an cu 225 de 
săli de clase. De ase

menea. în alte 0 «coli 
vor lua ființa noi se
mi internat*.

Pentru ridicarea ni
velului predării unor 
obiecțc de învăță
mînt, Ia cursurile de 
perfecționare d i n 
timpul verii au par
ticipat un număr în
semnat de cadre di
dactice. în aceLași 
scop corpul didactic 
a fost completat cu 
peste 130 tineri ab
solvenți ai învăță- 
mîntuJui superior din 
promoția acestui *n, 
care vor acoperi ce
rințele la catedrele 
de fizică, matematică, 
chimie, muzică, de
sen, educație fizică

(Agerpres)

La școala profesională d* 
mecanici agricoli din comuna 
Zebil, raionul Istria, se fac in
tense pregătiri în vederea des
chiderii noului an școlar. Nu 
dp mult s-au terminat lucră
rile de văruit, zugrăvit și vop
sit în sălile de clasă, cantină 
și în dormitoarele internatu
lui. în atelierul de practică 
f-au instalat noi mașini D- 
asemenea. în acest an se va 
începe construcția unul nou 
atelier pentru practica elevilor 
Si a unei remize pentru repa
rarea mașinilor. Totodată 
școala a procurat deja echÎDz- 
mentul șl rechizitele necesare 
elevilor în noul an școlar.

C. DOLNICEANIT 
contabil

it

In comuna Feldru, din ra
ionul Năsăud, se execută in a- 
ceste zile lucrările de finisare 
a unui nou local de școală cu 
9 săli de clasă și laborator. 
Astfel, elevii din comuna noa
stră vor primi în acest an. un 
minunat local unde vor putea 
învăța în cele mai bune con
diții.

ILIE ILOATE 
colectivist

• Federația fran
cezi de buchet a co
municai aamela ja- 
eătoarcler eeJeetiaua- 
te pentru a repre
zenta Franța la tur
neul internațional 
„Cupa Mării Negre”, 
cere va ivea lot în
tre 13 ți 15 aeptem- 
hrie la Constanța.

Di» lot fac paria 
cnnoecutele buchet- 
halisle Jacqueline Câ
tor, Marwonne Gar- 
uno, Martine Gaute- 
renx. Ginette Mizei, 
Nieolle Pierre, Annie 
Prugnean, Yannick 
Stephan, Pierrette 
Vjg nat, Jeannine
Martine.

Stadionul ^23 August? din 
Capitală a găzduit joi dupd- 
amiază pr.-ne!e partide inter- 
r^iionale ale sero«ul«i fotba- 
Uiuc de toamnă.

In deschidere. ecrApa Petro
lul Ploești * iutii nit reprezen
tativa Sudanului care între

prinde un turneu prin Europa. 
Meciul s-a terminat cu scorul 
ie 1—0 (1—0) în favoarea fot
baliștilor ploieșteni. uclcul gol 
al acestei partide fund marcat 
în minutul 39 de interul 
dreapta Juhasz. Deși a ciștigat 
echipa Petrolul nu « dat intia- 
focție, juând fără nerv și des
tul de confuz. înaintașii au 
ratai multe ocazii favorabile. 
Printr-un joc r*.ci bun s-au 
detașai doar Badea, Marin 
Marcel și Juhusz

Echipa. Sudanului a arătat

lucruri frumoase. Jucătorii ai ni 
și mulți dintre ei poxedă 

» bund teAnied îndiriduuld. O 
impreiu deonebUd nn lAwt 
porterul Subit, fundașul stinQU 
Samir și interul dreapta 
E. Omer.

*
Cel de-al doilea meci al cu

plajului a opus echipele Di
namo București și O.F.K. Beo
grad. Spoctatorii au urmărit 
cu interes sn joc rapid, antre
nam, cu multe faza palpitante 
la ambele porți.

A înrina Dinamo București 
cu 2—1 (1—0). Scorul a fost 
deschis in minutul 32 de Un- 
guroiu. Primind o pasă de U 
Popa, centrul atacam al echi
pei dinamoviste a pătruns în 
careul adven și alergind pa
ralel cu linia de corner a șu-

Turneul internațional de șah 
de la Havana

„23 August"
tal de la aproape 16 m cu efect 
in colțul porții. A fost un gol 
de toată frumusețea, aplaudat 
la scenă deschisă. După pauză, 
Dinamo domină, dar și contra
atacurile echipei iugoslave xint 
destul de periculoase. In mi
nutul 59 fundașul Milovano- 
rtci, infiltrat in propria sa linie 
de atac, egalează printr-un șut 
sec de la 6 m. Inițiativa trece 
din nou de partea echipei 
bucureștene și, in minutul 70, 
după o bară a lui Frățilă, mij
locașul Petru Emil venit îna
inte înăcrii golul victoriei.

S-au remarcat din echipa 
Dinamo: Popa (care a susținut 
un pasionant duel cu Skoblar), 
Unguroiu, Pircălab și Frățilă. 
Din echișta ruQoilavd s-au evi
dențiat portarul Miloradovici, 
interul stingă Banovici ji ex
trema stingă Skoblar.

(Agerpres)

Concurs pentru 

cele mai bune inooafii
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru)
îndrumat de comitetul de 

partid și ajutat îndeaproape 
de comitetul sindicatului, ca
binetul tehnic al întreprinde
rii „1 Septembrie” din Satu 
Mare, organizează periodic 
valoroase concursuri de inova
ții. In cadrul ultimului con
curs. care s-a încheiat recent 
au fost propuse mai multe 
teme de inovații din care au 
fost rezolvate 10. Printre ino
vațiile care au mare eficacitate 
economică se numără și cele 
aparținînd turnătorului Ștefan 
Costan și emailatorului Ludo
vic Rojta. Utemistul Ștefan 
Costan, a realizat o inovație cu 
privire la formarea și turnarea 
în același timp a 4 repere, res
pectiv 5 piese, necesare fabri
cării mașinilor de gătit tip 
„Vesta' și sobelor de încălzit 
emailate. Această inovația are 
ca urmare reducerea timpului 
de turnare și aduce o economie 
antecalculată prin creșterea 
productivității muncii în va

loare de 42 000 lei pe an. Ina- 
vația lui Rojta Ludovic constă 
în înlocuirea vechiului sistem 
de ardere a pieselor printr-un 
nou sistem, care permite arde 
rea unui număr de 82 de piese 
deodată în loc de 26 cit se ar
deau pînă acum intr-a serie. 
Economiile realizate se ridică 
la 19 987 lei.

De la începutul anului, la 
cabinetul tehnic au fost înre
gistrate 120 de propuneri de 
inovații. Dintre cele aplicate 
în producție o valoare deose
bită prezintă metoda aplicată 
de inginerul Vasile Filip si 
chimistul Iosif Tasi referitoare 
la recuperarea emailului alb 
pe bază da bioxid de titan. 
S-a calculat că economiile care 
vor fi realizate animi prin a- 
plicarea acestei inovații vor a- 
tinge suma de 485 000 lei.

Valoarea tuturor economiilor 
realizate pînă acum prin intro
ducerea tn producție a inova
țiilor acceptata pentru apli
care se ridică la aproape 
720 000 LeL

dial Mih.il T 
albele, in 26 di
slavul Trifnnevici-

Caa de-a T-a 
rundă a turnen- 
ini internațional 
de fah de la 
Havana a adus 
|i prima mare 
furpnză : fostul 
campion mon- 

1 a pierdut «■ 
nan țâri, la iugo

Alta rezultate : Kercinei—

Prima întîlnire
cu școala...

...De cîteva 2ile. Polina fata cea mai mică 
a macaragiului Pândele Ciulei de la Uzinele 
Vulcan fi Gigi. băiatul cazangiului Jon Va
sile. tot de la Vulcan, trăiesc clipele de emo- 

< fie dinaintea începerii primului lor an de 
școală. Nu de puține ori, cei doi vecini de 
apartament au dat tîrcoale viitoarei lor școli. 
Școala de 8 ani nr. 165 de pe Calea Plevnei. 
Erau nerăbdători să o vadă, să facă cuno 

' ftință puțin mai de vreme cu clasele, cu 
' băncile...

Ieri i‘dm întllnit ne cei doi viitori elevi la 
secretariatul scolii. Ei au ținut să fie prezenți 
la acest eveniment important din viața lor 
— înscrierea la scoală (fotografia 1). Si oricit 
de nerăbdători au fost, tot n-au reușit să se 
înscrie printre primii. Alți 80 — se vede și 
mai grăbiți decît ei — s-au și înscris pînă 
acum.

După aceea au vrut să vadă și clasa unde t 
vor învăța. Discret, au deschis ușa clasei 1 
(Foto nr. 2). Totul în clasă este nou, frumos, 
îmbie la învățătură.

Foto : FLORIN ȚAGA 
corespondent voluntar

1—0; Wadc—Brodertnan 1—6 ; 
Boboțov—Uhlmanu remiiă j Pe
rei—de Greiff 1—0 | Jimenai— 
Robatach remisă ț Darga—Loto- 
lîer 1—0.

în clasament conduc marii 
mae|tri Kvietici Korciuoi fi 
Gheller eu cîte 5.5 puncte. Ivkov 
(Iugoslavia) are 5 puncte |î a 
partidă întreruptă, Tal — 5 
puncte.

(Agerprw)

Lucrări 
ale cercetătorilor 

pentru 
promovarea 
tehnicii noi

Concomitent cu activitate* 
didactică desfășurată In fa
cultăți, pesta 10 000 de cadra 
didactice din lnvățămîntul su
perior din țara noastră desfă
șoară o susținută muncă știin
țifică pentru promovarea con
tinuă a tehnicii noi în diferit* 
gectoare ale economiei națio
nale. Un grup de profesori de 
Ia Institutul politehnic din 
Galați, de exemplu, au efec
tuat recent diferite studii asu
pra posibilităților creșterii |1 
extinderii stufului în regiunea 
bălții Brateș. Alții s-au ocupat 
de amortizarea vibrațiilor și 
zgomotelor la motoarele cu 
propulsie și auxiliare ale na
velor. La realizarea cargouri
lor de 4 500 de de tone, cadra 
didactice de la Institutul poli
tehnic din Galați și-au adua 
o contribuție importantă in 
probleme privind izolarea fo
nică, ceea ce a; contribuit la 
crearea unor condiții mai bune 
de lucru pentru echipaj.

Cadre didactice de la Insti
tutul politehnic ‘ diti Cluf au 
conceput de curîfld un sistem 
de armane a lingotierelor cu 
bare de fier, care mărește du
rabilitatea lor cu 50 la sută și 
asigură totodată importante 
economii de metal. Cu spriji
nul metalurgiștilor din uzinele 
regiunii, ei au realizat, de a- 
temenea, o mașină aemiauto- 
mată de rectificat cu comandă 
program.

De asemenea, cadrele didac
tice de La Institutul agronomic 
din Timișoara au organizat în 
lfl gospodării agricole din Ba
nat loturi demonstrativ* p* 
aere ay aplicat amendamente 
fi îngrășăminte chimice stabi
lite pe baza analizelor agro
chimie e ale fiecărei parcele în 
part*. în acest fed s-a obținut 
o sporire însemnată ■ produc
ției d* masă verd* Ia hectar.

-

La ștrandul public din orașul Cluj tinerii ou nenumărata posibilități de a petrece timpul Ij- 
ber In mod util. Instalațiile pentru gimnastică, bazinul frumos Întreținut ca ți Întrecerile d* 

tenis da masă atrag nenumărați tineri sportivi.
Foto : V. HQSSU

INFORMAȚII
Joi a avut loc la Ambasada 

R. P. Bulgaria la București o 
conferință de presă cu prilejul 
sărbătorii naționale a R.P. Bul
garia — 9 Septembrie.

Ambasadorul Ivan Kinov a 
Vorbit despre însemnătatea zi
lei de 9 aeptembrie și despre 
realizările obținute de poporul 
bulgar în cei 19 ani care au 
trecut de la eliberarea Bulga
riei.

Au participat reprezentanți 
ai presei centrale, atașați de 
presă ai misiunilor diplomatice 
în R. P. Romînă și corespon
denți ai piesei străine.

★
Deputatul conservator englez 

.Gilbert Longden, care se află 
5n țara noastră a făcut joi 
după-amiază o vizită la Pala
tul Marii Adunări Naționale, 
unde a avut o întrevedere cu

membri ai Comitetului de con
ducere al grupului parlamen
tar romîn pentru nelații de 
prietenie Romînia—Anglia și 
membri ai Grupului național 
romîn al Uniunii interparla
mentare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

★
La invitația Comitetului de 

stat nentru construcții, arhi
tectură si sistematizare șl a 
Uniunii Arhitecților din R. P. 
Romînă, a sosit în Capitală 
arhitectul american Richard 
Neutra.

In timpul șederii în tar* 
noastră, oaspetele va vizita 
unele din noile construcții șl 
monumente istorice din Bucu
rești Si din țară.

(Agerprea)

Primirea la C. C. S. 
a delegației sindicatelor 

din R.S. Cehoslovacă
în zilele de 2 și 3 septem

brie, delegația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. S. 
Cehoslovacă, condusă de tov. 
Frantisek Zupka, președintele 
C.C.S., a vizitat: Hidrocentrala 
„V. I. Lenin“ — Bicaz, Com
plexul petrochimic Onești — 
Borzești, Casa de Cultură din 
Piatra Neamț.

Joi dimineața, delegația sin
dicatelor din R.S. Cehoslovacă 
* fost primită la Consiliul 
Central al Sindicatelor din 
R.P. Romînă de către tovară

șii : Martin Isac, președintele 
C.C.S., Vasile Mușat, vicepre
ședinte, și Ion Cotoț, secretar 
al C.C.S.

Tov. Frantisek Zupka a vor
bit despre impresiile în urma 
vizitei în diferite regiuni ale 
țării noastre, a mulțumit pen
tru căldura cu care delegația a 
fost întîmpinată.

întîlnirea a-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

(Agerpres)

Fier vechi 
oțelăriilor 

patriei
Tinerii muncitori din stcțlil» 

construcții, energetică, meta
lică și reparații mașini din ca
drul Uzinei „1 Mai' Ploiești, 
mobilizați de organizația 
U.T.M., au obținut frumoase 
realizări în acțiunea de colec
tare a fierului vechi. Astfel, 
numai in luna care a trecut el 
au reușit să colecteze și să ex
pedieze oțelarilor hunedoreni 
peste 80 de tone de fier vechi. 
Gheorghe Fronea, Nicolae Pre
da, Andrei Pintea, Gheorghe 
Grigore, și mulți alți tineri 
constructori de utilaj petrolleg, 
«-au evidențiat In mod deose
bit.

ILIE MATEESCU 
electrician

w
In orașul Băicoi acțiunea d* 

colectare a fierului vechi preo_ 
cupă îndeobșta pe toți locui
torii săi. Astfel cetățenii, mobi
lizați de deputați, au colectat și 
predat la I.C.M. — de la sfîr- 
șitul lunii aprilie pînă la 4 sep
tembrie peste 27 de tone de 
fier vechi. între circumscripții 
există o permanentă întrecere 
privind această acțiune și aceea 
pentru înfrumusețarea orașului 
lor. In fruntea întrecerii s-au 
«ituat circumscripțiile nr. 2 și 
nr. 12.

RADU JILĂVEANU 
corespondent voluntar(Agerpres)

luminile aprinse vor zvtcni ș{ se vor ma
terializa faptele muncitorilor de aici, e- 
forturile lor nedrămuite de a supune fi 
disciplina, piatra și apa.

Cîntec regisit
ea dintîi însușire a lemnului, 
ne-a spus Ion Ungureanu, 
este cîntecuî. O ramură de 
brad, e, înainte de toate, un 
fluier. Sau, poate, un arcuș de 
vioară. Lemnul cîntă de cind
e lăstar în două foi și pînă 

ajunge chenar de fereastră. într-un 
trunchi, cînd îl bate vîntul, tremură trist 
toate viorile lumii...

Ion Ungureanu lucrează ca gaterist 
Fabrica de cherestea din Curtea de Ar
geș. Era în 1944 și avea unsprezece ani. 
Deasupra ferestrei lui de-acasă, din clipa 
cînd deschisese ochii, ge legăna, foșnind, 
o creangă de mesteacăn, cu scoarță albă, 
de vis. Iarna ea atingea sticla ca o coadă 
de vulpe argintie. Din primăvară și pînă 
la căderea brumii, atingîndu-se cu gea
mul. strecura în odaie un cîntec tihnit, 
ca de greiere. Cîntecuî curgea fierbinte 
în sufletul copilului. Era cea mai dragă 
întîlnire cu lumea. Si singurul refugiu 
plăcut. Dincolo de odaie, lumea se alcă
tuia rea și dușmănoasă. Tata se sleia 
muncind la cazanul de aburi de la fabri
ca societății, iar mama aduna vreascuri și 
le căra cu spinarea să le vîndă. Dincolo 
de geamurile odăii copilul nu mai întîl- 
nea nici-o ramură de brad prietenă. Lem
nul închipuind cîntâri fantastice, se 
schimba în seîndură si-n bani pentru ne
gustori. Dincolo de pragul odăii, băiatul 
simțea că tot cîntecuî acela vrăjit, pe 
care-1 asculta seară de seară, se pierde, 
în vreascurile moarte pe care le căra cu 
mama, vîntul curgea ca un scheunat. La 
vîrsta cînd începu să înțeleagă, Ion Un
gureanu pierdu cîntecuî pădurii. „Parcă 
umblam, zice el. printr-o pădure cu toate 
crengile rupte. Voiam să cînt, să mă 
tngîn cu pădurea dar n-am mal puiuț. 
Cîntecuî se pierduse în mine".

Cîntecuî, pierdut la capătul copilăriei, 
l-a regăsit, peste ani, lîngă gaterul de la 
fabrica de cherestea. Cîntec nou, aspru, 
dar păstrînd în el și modulații tainice, 
necunoscute altădată. Izvora din țipătul 
bușteanului sub ferăstraie și totodată din 
vocea meșterului Ioniță. care l-a învățat 
meserie. Creanga cu înfățișări fabuloase, 
din timpul copilăriei, a trecut în amin
tire, dar fără să se risipească cu totul... 
La treizeci de ani, cît are acum, Ion Un
gureanu li aude din nou foșnetul dulce în 
fulgerarea albastră a ferăstraielor. Aco
lo. la gaterul unde dă. lunar, peste pian 
aproape două sute de metri cubi de che
restea, a fost primit membru de partid 
51 apoi ales secretar al organizației de 
bază de partid De secție. Evenimentul 
acesta îi este cel mai drag, după cum 
mărturisește el.

Uneori, Ion Ungureanu colindă, cu echi
pa artistică a fabricii, în fiecare sărbătoa
re. la gurile de exploatare forestieră din 
munți. La Topolog și la Tutana, în Valea 
Lupului și în Valea lui Mihai, tăietorii 
de pădure l-au îndrăgit și-1 iubesc.

L-am auzit cîntînd la Sălătruc. în mun
te. Era într-o noianfi străjuită de brazi. 
Tăietorii de pădure, cu veșmintele miro
sind a rășină, a iarbă gi a lemn, ascultau 
tăcuți valul cîntecului risipindu-se peste 
întinderi. Cîntecuî lui Ion Ungureanu era 
ca un dialog cu pădurea și cu aceasta lume 
îngropată altădată în nevoi Si cîntecuî, 
parcă se tălmăcea si-n vorbe. E-hei pă
dure. dragă pădure, munți de piatră ?i 
mîndrete de lume, cît-am îndurat noi 
pîn-am ieșit la bucurie.

Ascultam. Cîntecuî urca spre slăvile se
nine. îngrămădiți pe platformele camioa
nelor, trase în spatele clubului, în poiana 
mărginită de brazi, tăietorii de pădure, 
arși de soare si de vînt reluau în glnd 
firul de argint al cîntecului care se zba
tea în fluierul lui Ion Ungureanu ca să-l 
păstreze în ei. Curgea prin lemn $i oa
meni o undă domoală de bucurie. Iar lu
mina din lur, albă si limpede, se legăna 
deasupra, împinsă de-o nală de vint c* 
o creangă de mesteacăn pe geamul odăii 
unui copil.

— Anul acesta — spune inginera Emi
lia Stroe de la gospodăria din Uliești. 
raionul Găesti — colectiva noastră o să 
aibă o producție... (Aici face o scurtă pau. 
ză, fața i se înfășoară parcă în lumină fl 
bucurie si schițează cu brațele subțiri un 
gest de cuprindere largă).., O producție 
pe măsura muncii, a pasiunii și priceperii 
cu care au lucrat colectiviștii. Dacă ați 
ști ce oameni harnici și pricepuți avem 
in gospodărie !

Are cîteva clipe de stinjenire pentru 
explozia de bucurie avută, și tace.

Inginera e q femele tînară, micuță, 
sprintenă și energică. Așa de sprintenă ți 
energică — susține unul din brigadieri 
— incit ți se nare că poate fi în același 
timp în mai multe locuri

Are permanent întipărită pe față o ex
presie de voioșie și la dînsa uoioșia e a 
formă de lucru, un mod de a-și impune 
mai lesne hotărîrile. de a le insufla colec
tiviștilor încredințarea că tot ceea ce fac 
sub îndrumările ei. e bine stabilit, n-au 
de ce sd se îndoiască. Si rezultatele o 
confirmă nedezmințit.

Lucrează aici în Uliești de patru ani, 
de la absolvire. Gospodăria numără, de 
asemenea, patru ani de la înființare. Cînd 
inginera închidea coperțile ultimului curs 
de specialitate, oamenii de aici deschi
deau, cartea în care erau înscrise normele 
vieții laolaltă si ale răsplătirii drepte.

— Am luat totul de la începutul înce
putului. ne spunea dînsa, de la munca da 
colectivizare. Cei patru ani au fost ca pa
tru trepte spre mai bine.

Apoi istOTiseste. cu o voce la fel de 
aprinsă, felul cum a urmărit școlarizarea 
brigadierilor, cum a luptat cu credința 
veche că la porumb „rarul umple carul"; 
cum s-a dus in fiecare an la raion și 
la regiune să obțină semințele cele mai 
de soi; cum a obținut echilibrarea eco
nomică a gospodăriei, repartizînd judicios 
culturile...

Inginera Emilia Stras este deputată în 
sfatul popular raional și a fost primită în 
partid aici, fn gospodărie.

Tovarășul Drăgan Alexandru, președin
tele colectivei, la întrebarea noastră asu
pra momentului și motivării primirii în 
partid a inginerei — ne răspunde firesc ;

— De ce o primim ? Fiindcă iubește 
munca fi-i iubește pe oameni, se luptă 
pentru ca ei să obțină recolte mai bune, 
să trăiască mai bine. Inginera — așa 
mărunțică cum arată — a făcut mult 
pentru introducerea tehnicii noi tn gos
podărie, ne-a ajutat să pricepem fi «ă 
aplicăm metodele agrotehnice. De toate 
problemele muncii în gospodărie, de la 
construcții pînă la creșterea fondului de 
bază i-a ocupat fi m ocupi inginera 
noastră 1

Cînd am părăsit oaspodăria din Uliești, 
incinera se îndrepta spre căminul cultu
ral, fmoțitâ de eîțiva tiwri fi tinare. Aici 
avea loc repetiția brigăzii de agitație a 
colectivei. Transcriem titlul frumos al 
textului: „Seceriș, întrecere — piine și 
petrecere", titlu dat de ingineră. $i cînte- 
eul acesta rezumă fi •* aplică mai bine 
decit orice — felului de * munci al ingi
nerei din UliețtL

Salt pe verticalii
■MMRMt oririfii di» eond»cerea «chel«i 

Gâeyti ne-io ipui : \ aiil« Bra- 
|av, tovarift, a realiut cua ca 

^9 nnniua aai aall pa verti-
Jl

Derutat iuiro» dt acel 
„ialt pa verticală**, am pornit 

ai dan ochi ca taTarifal Brafov.
— De la «iar? ■*-« Inlimpinat al- Umblați 

mnlt dumneavoaitră. Apei brațe, e-o ninii- 
toare aeînteie de curieiitate !■ privirile ochi
lor caitanii : cum «înt pelicanii, a»»l acetla* 
Știți, mie-mi plac foarte mnlt pelicanii ; fi 
dnmneavcaitră. poate, ați trecat aonl ăata 
prin Delti. Eu at» foat toaaaaa trecută. 
Știți, pleca» păiărila pe cele trei căî de 
migrație eo trec pe deaiupra Deltei (i-atunci 

am văzut eu pelicani. Albi, nici zăpada nu o 
atît de curată ca ei, fi biînzi... Mi-e dor de 
ei fi-o aă mă duo lă-i mai vad.

— Vă p]«e călătoriile.
— Di. Și lărgimea apelor. Legiuirea 1“ 

eeea de vii...
Vaaile Brifov ■ deacoperit tîrziu lărgimea 

deafațurată ■ orizontului, în aenaul cuprin
derii neatînjenite. Fiu de țăran, în timpul 
copilăriei n-a trecut niciodată dincolo do ho
tarele «atului.

— Tata era om fără noroc. Fără noroc, o 
nn fel de-a vorbi. Ori de ce se apuca n-avea 
noroc fi pace. Copii mulți în caaă fi • eu<* 
rea de pămînt, cum era aă le lege norocul 
de el ?!

— La achelă ipuneau deapre dumneata 
c-ai realizat un fel de „«alt pe verticală”. 
Drept aă apun, n-im prea înțelea.

— A, da. E o poveate aimpll. Pînă m-am 
ridicat flăcăiandru n-am ftiut ce e dincolo 
de ulițele aatului. Copil, îmi plăcea al văd 
lumea. Af fi vrut a-o cunoic. Mă urcam cu 
frații mai mici In circțul din desul «atei 
fi ne uitam peste lume, adică peate gardul 
vecinilor, peate porumburi. Ședeam pe cîte-o 
craci fi na povesteam noul altuia aeea ce 
vedem. Uite, aiceaaa, lumea a numai porumb. 
Și pe urmi ne închipuiam : acolo unda afîr- 
fc;te cerni începe o altă lume. Și pove- 
ateam despre turele de case uriașe, despre 
trenuri, despre poduri. Nu vedeam nimic, 
dar ne închipuiam cu mintea de copii, că 
ele există. în 1956, cînd am absolvit eu râul 
de sondori da la Valea Caselor ți m-am nr- 
eat pentru prima oară pe un pod de aondl 
an avut impresia unei înălțimi nemaipome
nite. „Ai făcut an salt pe verticală”, aoi-a 
apus maistrul fi eu am luat expresia. Căci 
dramul meu, din mnțchiul braidei pini 
astăzi, cind aînt aondor-fef, este întradevăr 
■ □ salt pa verticală. Intr-un fel, ii știți, aal- 
tad aeeata cala earacterivtîc mai tuturor aen- 
dori Ier de pc-aici.

Iu brigada de intervenție, Vasile lucrează 
1» aehimb e» fratele mai mie, Ion, fi eu 
Mircea Va aii eseu. Mircea a di» acelifi sat 
c» frații Brafev, el a mezinul echipei, frații 
Brafcv întind asupra lui un soi de ocrotire 
blajină, fi-i apun vâr. „Vere Mircea hai să 
pornim noi troliu! ăla, ci ne-afundăm pini 
la genunchi de-atîta federe”.

De drept, însă, brigada do intervenții nu 
cunoafte ce e aceea odihnă decît după °Pl 
ore de lucru. In ultima lună, brigada a fap
tei a efectuat patruzeci fi două de operații 
de intervenția — douăsprezece din acestea 
le-a dna la capăt numai schimbul condus de 
Vasile Brafov.

— Cel mai greu, spunea Vasile Brațov, a 
fost la aonda 760. Era într-o noapte cînd am 
foat anunțați că pompa puțului a-a rupt, la 
adîncime de un kilometru fi trebuia urgent 
înlocuită cu alta nouă. Operația neceiita 
peate douăsprezece ore. Noi am iaprăvit-o 
In opt ore. Lucram singuri, în cîmpie, la lu
mina de var a reflectoarelor. Da sui, bura 
mărunt, ca toamna. Mîzgă fi lunecuș. In opt 
ore nu ftiu dacă am schimbat cinci vorbe. 
Dimineața, după răsăritul soarelui, cînd am 
isprăvit ți ne-am depărtat cam o sută de 
metri, aă fumăm e țigară, că ne ardea gîtul 
d»pă un fum, iar lîngă sondă nu e voie să 
umbli cn foc, vărul Mircea ae uită Ia mine 
fi iibucnefte-n rîa : Nea Vasile, aice, dacă 
ai intra în Delta ața cum ești acum fi te-ar 
vedea pelicanii, nu a-ar mai întoarce nici* 
unul de Ia Nil”... Terminînd lucrarea e» 
patru are mai devreme, am evitat pierderea 
multor tone de țiței.

Seară de vară. înaoțit de Vasile Brațov 
(Io» fi Mircea, isprăvind lucrul, plecaseră fn 
Leordeni aă vadă un film) am urcat pe po
dul da ana a) unei sonde înălțate între po- 
rumburi. Noaptea, cn mirai da fin, înțepa 
cimpia cu colții stelelor. Era linițte. S-auzea 
trecînd apre depărtare vîntul ca un mini ne- 
potcovit. Rasele de lumină din vîrful son
delor spărgeau întunericul moale.

— Știți, rupse tăcerea tovarăqul Brafov, 
eîteodată atan fi mă gîndeao i aici, în oîm- 
pia, ca a mai înalt decît a aondă ? Nimic. 
Posta eă vorbeae copilării, dar ața mi sa 
pare mie, eă a sandă e lucrul cel mai înalt. 
Fetița mea este în clasa a doua ; a scria, 
într-o compunere, la școală, ceea ce vă apun 
eu acum. A acria t „O sondă cate un lucru 
foarte înalt pa care muncețte tăticul meu”. 
Nouă, adică mie, lui Ion fi lui vărul Mircea 
ne-a plăcut. Poate, unde aîntem printre pri
mii sondori din această regiune. Căci pînl 
în anii noțtri nu găseai pe aici picior da 
sondor. Sondor — e o meserie nouă în regi
unea Argef.

FANUȘ NEAGU 
NICOLAE VELEA

s.ua


TINERI AFRICANI DESPRE TARA
NOASTRĂ ȘI TÎNĂRA El GENERAȚIE

Declarațiile făcute „ScHiteii tineretului" 
de conducători ai organizațiilor de tineret 

superioară,din Niger, R.A.U., Mali, Volta
Tunisia ți Ciad

( Aeroportul Băneasa la 
Ioră matinală. Uriașele co

răbii argintii ce navi
ghează pe cupola cerului 

Ise odihnesc încă pe pista 
betonată în așteptarea 
momentului — apropiat — 
cînd își vor lua zborul 

| cătro înalturi. O febrili- 
! tate discretă, și totuși vi- 
Izibilă, a pus stăpînire pe 

clădirea luminoasă a ae
rogării. Despărțiri, reve- 

Iderl, flori, urări rostite îrt 
multe limbi — un film cu 
variate și obișnuite ima- 

Igini rulează in fața ochi
lor noștri.

Intr-un 

conducători 
ganizații de

I
ZSZZ1LW VUZC7 - 
Organizației 
Unite — a el__________

Ită de studiu în țara noa
stră. Le solicităm impre
siile despre cele trei săp- 

Itămîni petrecute în mijlo
cul poporului și tineretu
lui romîn.

I Prima declarație
MUSTAFA TAHI.

I
Icet mai 

tră țară 
roasă ca

iptctUuiiuciu. 
al poporului 
nani. Aceash

I 
I 
I 
I 
I
I

de simpatia manifestată față de 
noi, fii al Africii. Am văzut In 
aceasta dovada unor nobile 
simțăminte prietenești...

Mustafa Tahi continuă :

cu măiestrie, cu multă I 
pentru pregătirea viitoa-» 
cadre de care are nevoie ■

pd-

salon intilnim 
pe membrii grupului de 

î ai unor 
de tineret din 

Africa care — sub egida 
. .. | Națiunilor

efectuat o vizi-

or-

facene-o 
reprezentant 

al tineretului din Niger.

— Ceea ce m-a impresionat 
cel mai mult In frumoasa voas- 

î a fost primirea călău- 
care ne-a fost rezervată 

pretutindeni. Spiritul ospitalier 
1 romîn este emoțio- 

Această ospitalitate a fost 
Insă subliniată și mai puternic

MUSTAFA TAHI 
(Niger)

— Astăzi, cînd părăsim 
mîntul romînesc, ne amintim cu 
plăcere de toate cele văzute.In 
această țară. Ne-am dat seama 
de importantele succese ale 
poporului romîn, de progresele 
Romîniei pe toate planurile, de 
posibilitățile create tineretului 
romîn pentru a se dezvolta și 
organiza. Poporul romîn este 
minării de succesele sale, re
zultat al muncii harnice, per
manente, fiecare cetâfean — 
tînăr sau vîrstnic — fiind con
știent de responsabilitățile lui 
față de societate. Contactele pe 
care le-am avut in Romînia au 
fost fructoase, interesante șl, 
desigur, se vor dovedi utile. 
Sper că voi mai revedea aceas
tă țară atil de lrumoasă.

O rugăm pe CAMELIA 
RAOUF, membră In Consiliul 
suprem al tineretului din Repu- 
blfra Arabă Unită, să ne rela
teze ce anume a impresionat-a 
în mod deosebit în timpul vizi
tei.

mite 
grifă 
relor ------------- --
construcția din țara voastră-1 
Pentru guvernul vostru educa-* 
rea copiilor și tineretului este a 
o preocupare constanta. De la ■ 
Palatul Pionierilor și pînă la* 
Politehnica din Galați, am vâ-| 
zut cum în Romînia crește un I 
tineret cu un orizont larg, ca-* 
pabil sâ răspundă cerințelor 
ce-i sînt adresate.

Oaspetele din Volta supe
rioară adaugă :

I 
I— Vom păstra despre această 

vizită mal mult decît o frumoa- ■ 
id amintire. Vom păstra nu nu-f 
mai amintiri, ci șl sentimente L 
prietenești puternice. IntîlnirîLe» 
cu. tinerii romini ne-au ajutatI 
sâ ne cunoaștem mai bine, sâ" 
găsim noi căi către înțelegerea m 
reciprocă. Contactele dintre ti-| 
neri, care au convingeri diferi- ■ 
le, sini de cea mai mare impor- ■ 
tanță în eforturile pentru autre-1 
narea generației tinere a jura:" 
în marea bătălie pentru asjga- ■ 
rarea pâcii universale. Transmi'. I 
tineretului romin sincera ureze ■ 
de a continua șirul impresie—» 
nantelor sale realizări puse îr. I 
sltiihn nooorului său- ■

■ I
slujba poporului său-

Felix Savadogo ne face, ----
final, o demonstrație a... cun-r-1 
stințelor sal® de limba rominA « 
El rostește — în romînește —I 
o lozincă închinată prieteniei | 
tineretului lumii.

Un alt interlocutor: .ABBES 
HAKIMA. membru al Comitc-tv- 
lui superior al organizației cel

— Este greu de răspuns la 
această Întrebare. Este greu de
oarece tot ceea ce am văzut a 
tost interesant, deosebit de in
teresant. M-a impresionat pu
ternic energia cu care poporul 
romîn își înalță țara sa, reali
zările lui, mai ales progresele 
pe plan economic, rapida cons- ------ -
trucțîe de noi uzine. Mi-a plă- tjneret a partidului Neo Destur 
cui țara voastră plină de tine- — 
rețe și de prospețime, o tară 
înfloritoare. 1 
am fost primită cu căldură si 
nu putem uita aceasta- Perso- _______ ___________
nai, am fost bucuroasa sâ cons- — lucru pe care trebui 
lat rolul pe care femeile îl au SpUn — foarte bune- Sînt roar:e 
în construcția sociala- Femeii i hune jn sensul că am constatat 

acordă multă încredere. Ca. Romînia. țară iruir.zx.^
de altfel, $i tineretului- Cei ti- prospera prin munca poporului 
neri sînt o prezență apreciată entuziast. Poporul 
în toate sectoarele de aclivita- /JnefefU/ r.u oboseș
te. Sintetizez : toate impresiile efOrfurilt? de a atinge oo.rcli- 
din Romînia sînt dintre cele care și Ie-a propus ir.
mai bune. opera de construcție întreprin

să. Tineretul romîn este bine or
ganizat, bine îndrumat si are 
condiții prielnice pentru n re 
dezxolta. Mă simt dator, să a- 
daug citeva cuvinte despre fru
musețea peisajului romînesc. 
despre minunile naturii pe care 
oamenii le-au înfrumusețat. 
Sper că voi reveni în Romînia ■ 
despre care păstrez plăcute a-1

I
I

din Tunisia.
. . — în acest moment sin!

In toate locurile pieșn de impresiile care cu 
ci aglomerează în memorie- 

presiile sîr.t numeroase, C'.

SALONIC 4 (corespondentul 
Aqerpres Al. Gheorghiu trans- 
mite) : Miercuri la prînz a avut 
loc în pavilionul romînesc de 
Ia Tîrqul internațional din Sa
lonic o conferință de presă. Di
rectorul pavilionului, N. Vrabie, 
a făcut ziariștilor o scurtă pre
zentare a pavilionului, referin- 
du-se totodată la posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor co
merciale romîno-grecești.

După conferința de presă a 
avut loc un cocteil, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

privire la relațiile comerciale 
romîno-grecești.

★
MOSCOVA — La Moscova 

s-a deschis un simpozion inter
național de arheologie, consa
crat problemelor împărțirii în 
perioade a paleoliticului. La 
simpozion participă oameni de 
știință din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană. R.P- 
Romină, Ungaria și U.R.S.S.

Delegația romînă este con
dusă de prof. univ. C. S. Nîco- 
laescu-Plopșor, membru cores
pondent al Academiei R. P- 
Romîn e.

Pavilionul R.P. Romîna aa 
bucură în continuare de aten
ție din partea publicului vizita
tor grec. Zilnic sînt prezentate 
în incinta tirgului filme docu
mentare și publicitare romi-

< nești, iar ziarele din Atena cit
< si cele din Salonic publică ar- 
| ticole despre dezvoltarea eco- 
. nomică a tării noastre și cu

) MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Criticul cinematografic sovie
tic Andrei Zorkin semnează în 
numărul din 5 septembrie al 
ziarului „Sovetskaia Kultura” 
un material despre filmele 
romînești „Lupeni-29 „Cerul 
n-are gratii". „Codin”. „Po
veste sentimentală” și HVa-

cântă la mare’ prezentai® re
cent pe ecranele Moscovei.

Pentru arta cinematografică 
romînă. care s-a afirmat 
ca o artă cinematografică de 
mare conținut social, arată 
Andrei Zorkin, prezintă o în
semnătate deosebită filmul 
„Lupeni-29”. El scrie că tot a- 
tît de interesant este și filmul 
„Cerul n-are gratii", ai cărui 
eroi sînt cunoscut! de cititorii 
sovietici din romanul „Terra 
di Siena" de Francisc Mun- 
teanu, apărut în limba rusă.

Referindu-se la filmul „Co- 
din“. autorul arată că unele 
•cene amintesc de tablourile 
lui Grigorescu.

In concluzie, criticul subli
niază că filmele „Lupeni-29". 
„Cerul n-are gratii”. „Codin" 
atestă progresele înregistrate 
în ultimii ani de arta cine
matografică romînă.

HE PESTE HOTARE

mintirL

EVGENIU OBREA

lui SIDEL BECAYE SOW. 
conducător al tineretului din 
Mali, i-au atras atenția in mod 
special succesele țarii noastre 
în dezvoltarea economică.

NADOUR EJE e:e v-.-l 
"coaduritorrl tinere'--’ a. 

organizate după ciad. Cu amabilitate
împărtășește impresiile la

tot

FELIX SAVADOGO 
(Vglta superioarl)

ABBES HAKIMA 
(Tunisia)

N.UXM K IUI 
(Ciad)

m!!ll!ll!lllll!ll!’IWIilllli;!|IIM^

— Firește, m a interesat 
ceea ce am văzut pentru câ 
am avut prilejul unor contacte 
instructive. Cu deosebire Insâ 
tni-au reținui atenția rezFrcrAe 
republicii voastre in dezvoMa- 
iea economiei. Am : z;~e
bine utilate, c’ 
cerințele tehnicii moderne. In

La început de an școlar

din Alabama
Incidente singeroase provocate

de rasiștii

Or cc".
cresfșf din Beriseul occide 

orQcniznt recent o de- 
cji’ de zrotesf lmpo- 

" inării de către au- 
>.r tranche'e a doi ti- 

ii a5 riști spanioli. 
Demonstranții s-au Îndrep
te t spre Consulatul Spaniei 
din Berlinul occidental ptir- 
tînd pancarte pe care scria : 
„Terminați cu evul mediu în 
Spania ' ‘ ; înceteze aj:.- 
torul financier acordat de 
R.F.G. dictaturii franchisle !'

Foto: ZENTRALB1LD 
BERI IN

CAMELIA RAOUF 
(R.A.U)

SIDEL BECAYE SOW

i5‘l---------- .._r----------- ca-1 
puțini ani ați reușit să creați pătui ceiOr trei săptămîni petre- ■ 

x noastră.---------------b

— Aveți un tineret minunat! 
care are posibilități largi pentru - 
a se dezvolta, pentru a-și valo-" 
rifica aptitudinile, pentru a pu
tea fi de folos societății. în in
dustrie, în agricultură, In toate 
domeniile tineretul romîn par-_ 
tieipă activ, cu un entuziasm _ 
impresionant. lubindu-și cu ar-1 
doare patria sa, el este în ace- ■ 
lași timp animal de sentimente* 
de prietenie țață de tineretul | 
din alte țări, iață de popoarele | 
lumii, iubește sincer pacea. Pe- _. 
ste citeva minute plec din Ro-1 
mînia, țară a florilor și a spa-1 
fiilor verzi, a orașelor moderne, _ 
a veseliei și bucuriei. Exempla-1 
ra ospitalitate, profunda simpa-1 
tie ce nc-a fost arătată nu le 
voi putea uiia. Vă mulțumesc,! 
prieteni romini, pentru zilele | 
plăcute pe care mi le-ați ofe
rii III superba voastră |ard...

o industrie puternică, multila
teral dezvoltată. în uzine am 
văzut numeroși tineri muncind 
cu mult avint, posesori ai unei 
calificări înalte. Contribuția lor 
În muncă, după cum ni s a re
latat. este remarcabilă. Urez 
prietenilor noștri rornînl noi 
succese.

FELIX SAVADOGO, preșe- 
dintele tineretului din orașul 
Kaya (Volta superioară), este 
director al unei școli. Ca atare. 
Impresiile sale abordează în 
principal problemele învăță- 
mîntului.

— învățămlntul romînesc este 
bine organizat și ține seama In 
cel mai înalt grad de necesită
țile momentului. El este strîns 
legat de practică, este orienta' 
către problemele ce decurg din 
impetuoasa dezvoltare econo
mică și culturală a Romîniei- 
Programele analitice de care 
am luat cunoștință sini lntoc-

Doar umil din palm

I 
I

copii poate invața...
NEW YORK. — Reviata îmi- 

ricana „Time“ publică inb titlul 
„Reportaj despre ignoranță" nn 
raport al unei comisii a Organi
zației Statelor Americane, eara 
a efectuat * anchetă in proble
mele învățsmîntului prin 19 ita- 
te latino-americane. In raport aa 
arată ca numai 56 la tută din 
nnmiru] copiilor intra 6 și 14 
ani din medinl orășeneso au po
sibilitate al frecventeze școlile, 
iar ]a sate numai 1 din 4 copil 
poate frecventa (coala. j

NEW YORK 5 (Aqerpres). — 
La 4 septembrie, cu prilejul 
deschiderii școlilor din S.U.A., 
rasiștii din orașul Birmingham 
(statul Alabama) au provocat 
explozia unei bombe în ime
diata apropiere a locuinței u- 
niu lider al populației de cu
loare, cunoscut pentru lupta sa 
în favoarea integrării școlare. 
Explozia a stîrnit indignare în 
lîndurile populației de culoare 
din Birmingham care a organi
zat imediat o demonstrație 
spontană pe străzile orașului. 
Importante forțe de poliție a- 
duse la fața locului au atacat 
pe manifestanți. După cum 
transmite agenția France Pres
se, polițiștii au deschis focul 
împotriva demonstranților, o 
persoană iiind ucisă și alte 16 
rănile. Imediat după aceea, gu
vernatorul rasist 
Alabama. George Wallace, 
ordonat celor 600 
ai gărzi naționale să fie pregă
tiți pentru a face față oricăror 
demonstrații.

Referindu-se la condițiile în 
care a avut lac deschiderea 
școlilor In alte orașe din S.U.A., 
agenția Reuter transmite că la 
4 septembrie doi copii negri

al statului
a

de membri

GRECIA: Manifestație populară
in apararea

In icara îilei de 
avut loc la Atena
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HAGA" — La 'Amsterdam 

s-a deschis simpozionul orga
nizat de Agenția internațio
nală nentru energia atomică, 
la care participă peste 200 de 
oameni de știință din 28 de 
țări. La simpozion vor fi pre
zentate și lucrări ale oameni
lor de știință din R.P. Ro
mînă.

BUDAPESTA. — După. cum 
anunță Agenția M.T.l, la 4 sep
tembrie la Casa, tehnicii din. 
Budapesta au început lucrările 
conferinței specialiștilor în in
dustria cărnii din mai multe 
țări europene.

La lucrările conferinței par
ticipă 130 de specialiști din 23 
țări, printre care și din R. P. 
Romină.

BERLIN — Inapoindu-se în 
R.F.G.. după vizita făcută în 
Uniunea Sovietică, Thomas 
Deh’er, vicepreședintele Bun- 
destagului vest-german. a ca
racterizat convorbirile pe care 
le-a avut cu oamenii politici 
sovietici drept un început ra
țional. El și-a exprimat spe
ranța că asemenea tratative 
vor fi continuate și de alți oa
meni politici vest-germani.

Agenția A-D.N. relatează că 
Dehler a subliniat că Uniunea 
Sovietică, care și-a propus 
scopuri economice grandioase, 
„este interesată, mai mult ca 
numeroase alte țări, în menți
nerea păcii”, Thomas Dehler a 
amintit că. în timpul convor
birii pe care a avut-o, N. S. 
Hrusciov a subliniat din nou 
necesitatea încheierii Tratatu

Iui de uace cu cele două state 
germane.

PARIS. — Citind r.:rse bine in- 
formale, agenția U.P.1. animlă cd 
la 4 septembrie, tm convoi alcaîuă 
din trei voia franceze a-părăsit 
portul Papeete din Tahiti plecind 
spre baza Mururoa. situată In 
Oceanul Pacilic. ia 830 miie da 
Tahiti. Scopul deplascrii. sublima- 
să agenția U.P.I.. este „Începerea 
lucrărilor de construire a unul nou 
poligon Iranccz de experiențe nu
cleare cure va dura trei sau palm 
ani*.

„Această acțiune, «ubliniazd în 
continuare cgentia L’.P.f.. este a 
dovadă că în ciuda criticilor repe
tate în țară si In străinătate, Fran
ța va continua activitatea de crea
re a forței sale nucleare de soc".

OSLO. — 
posturile de

Luind cuvin tul la 
radio ți televiziune,
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ATENA. —
■epiembrie «
mare manifeitape populara in 

apărarea democrației. La chema
rea pirlidelor de opoziție, lecî 
de aui de locuitori ai Atenei i-au 
adunat in piața Klaftmonoi și 
pe itrăzile învecinate din centrul 
capitalei, proleitind împotriva 
politicii de dreapta și ferind de
misia guvernului.

Farticipanții la miting in e«- 
rat, de asemenea, crearea unui gu-

democrației
vers provizoriu care să se bucure 
de încrederea generală, ținerea 
de alegeri libere democratice. Ei 
an chemat toate forțele patrio
tice din țară la nnilate în lupta 
pealrn democrație. Parlicipaoții 
la miting au scandat lozincile 
„alegeri libere**, „democrație”, 
„>ă fim uniți', „poporul va î>- 
ringe”.

La miting a luat curtatul Pa
pi adreu, liderul partidului Uniu
nea da centru-

I

demonstrațiaAspect
studenților vietnamezi care slu. 
diază in Franța, in fața Casei 
Internaționale a Orașului Uni

versitar din Paris.
Foto : A.F.P.

MPA SEMMREA
tratatului de la moscova
LONDRA. — La 5 septem

brie, Thomas Mcdonald, înal
tul comisar al Noii Zeelande 
la Londra, a semnat în nume
le statului Samoa de vest Tra
tatul de la Moscova cu privi
re la interzicerea experiențe
lor nucleare în cele trei medii. 
Pîna în prezent, la Londra 
Tratatul a fost semnat de 77 
țări.

HELSINKI — Comitetul 
executiv al Uniunii democrate 
a poporului finlandez a adop
tat o rezoluție în care salută 
încheierea Tratatului privitor 
la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare.

Forțele păcii si progresului 
au realizat succese pretutin
deni. în întreaga lume, se sub
liniază în rezoluție. Năzuin
țele la întărirea păcii și prie
teniei între popoare, la înfăp
tuirea principiului coexisten
ței pașnice în relațiile dintre 
ele se bucură de un sprijin tot 
mai mare. O dovadă grăitoare 
a acestui fapt o constituie Tra
tatul privitor la interzicerea 
parțială a experiențelor nucle
are, încheiat la Moscova.

Brown, care se află în prezent 
în vizită în Berlin, capitala 
R.D.G., a salutat, în cadrul u- 
nei convorbiri cu ziariștii. Tra
tatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmo
sferă, în spațiul cosmic si sub 
apă. Brown s-a pronunțat în 
favoarea unor măsuri continue 
pentru slăbirea încordării in
ternaționale.

Dună cum anunță agenția 
A.D.N.. E. Brown s-a pronun
țat, de asemenea, în favoarea 
rezolvării tuturor problemelor 
internaționale importante pe 
cale pașnică.

Declarația lui
John Bernal

care s-au înscris la o școală 
publică din Mobile (Alabama), 
au venii la cursuri însoțiți de 
polițiști. La Englewood (New 
Jersey) 100 de școlari negri, 
însoțiți de părinții lor, s-au 
prezentat în grupuri la irei 
școli pentru a Încerca sâ se în
scrie. La Malverne (New York) 
poliția a arestat cinci negri 
care s-au prezentat la o școală 
pentru a fi înscriși. In orașul 
Tuskegee, unde guvernatorul 
Wallace a ordonat închiderea 
școlilor publice și amînaiea 
începerii cursurilor pentru a 
împiedica pe negri să frecven
teze aceste școli, poliția șl găr
zile naționale continuă să pă
zească intrările fiecărei insti
tuții de Invățămînt.

LONDRA 5 (Agcrpres). — 
Intr-o declarație făcută pen

tru presă, cunoscutul savant 
englez C. F. Powell, laureat al 
premiului Nobel, a spu_s că sa
lută Tratatul privitor la inter
zicerea parțiala a experiențe
lor nucleare ca un prim pas 
important no calea spre adap
tarea unor măsuri cuprinză
toare în vederea dezarmării și 
întăririi păcii-

In încheiere, prof. Powell 
și-a exprimat speranța câ în
cheierea Tratatului va contri
bui la încetarea „războiului 
rece”. Ia normalizarea relați. 
ilor dintre tari.

BERLIN — Guvernatorul 
statului California (S.U.A.), E.

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Intr-o declarație dată publici
tății la Londra, profesorul 
John Bernal, președintele exe
cutiv al Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, condamnă 
reluarea de către S.U.A. a ex
periențelor nucleare subterane, 
la numai citeva ore după în
cheierea Tratatului de la Mos
cova. In declarație sc subli
niază netemeinicia argumen
telor S.U.A. și Angliei cu pri
vire la imposibilitatea detec
tării exploziilor subterane fără 
o inspecție la fața locului. Oa
menii de știință sînt de pă
rere. arată profesorul Bernal, 
ca. este absolut posibil să se 
verifice modul cum se res
pectă interzicerea efectuării 
atît a experiențelor subterane, 
cit și a. tuturor experiențelor 
nucleare, fără să se recurgă 
la inspecția internațională Ici 
fața locului care ar putea fi 
folosita în scopuri de spionaj.

„FRANCE PRESSE“ despre situația
n

SAIGON 5 (Agerprc). — In 
ciuda eforturilor propagandei 
diemiite de a acredita ideea că 
situația din Vietnamul de lud 
„s-a normalizat", numeroși obser
vatori subliniară că lucrările se 
prezintă cu totul în alte culori. 
Calmul relativ care domnește de 
ctlva timp în localitățile unde 
an avut lac marile mișcări ale 
hudiștilor și studenților nu indi
că, potrivit agenției France Pres
se, decît ca forțele de opoziție 
îți regrupează rî nil uri le. Agenția 
relevă că principalele pagode din 
Saigon, care au fost deschiie zi
lele trecute, sînt goale. Observa
torii se întreabă, continua ijtn- 
ții, unde se afla cei 700 d« 
preoți din capitală, care, potrivit 
afirmațiilor oficiale, ar fi foit

SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ministrul agriculturii al Norve
giei, Hani Rorgen, a cerut re
tractarea declarației Norvegiei cu 
privire la dorința ei de a adera 
la Comunitatea Economică Eu
ropeană, in calitate de membru 
cu drepturi depline. După cum 
te țlie, partidul centrist, pe care 
îl reprezintă Bargen, i-a pro
nunțat întotdeauna împotriva a- 
deririi Nonegîei la Piața comu
nă.

STOCKHOLM. — La 5 sep
tembrie, la Stockholm, a în
ceput o conferință a miniștri
lor afacerilor externe ai Sue
diei, Danemarcei, Finlandei, Is- 
landei și Norvegiei.

Participanții la conferință 
vor discuta problema dezarmă
rii, problema blocadei econo- 
mice-comerciale a Republicii 
Sud-Africane și alte probleme.

CARACAS. — Potrivit relată
rilor agențiilor occidentala d* 
presa la 4 septembrie, cîțiva 
membri ai unei unități de șue a 
Forțelor armate de eliberare na
țională (F.A.L.N.) din Venezuela 
au atacat sediul comandamentu
lui forțelor aeriene veneruelctie 
situat în plin centrul orașului 
Caracas. în urma schimbului da 
focuri care a avut loc, în rindn- 
rile trupelor guvernamentale 
s-au înregistrat victime.

In aceeași ti, forțele de gue
rilă venezuelene au incendiat o 
conducta de petrol aparținîud 
companiei nard-americane „Te
xaco" situata în provincia Anzoa- 
tegui.

GEORGETOWN — 'Agenți
ile occidentale de presă reia- 
tează că guvernul Guyanei

Britanice a hotărit la '4 sep
tembrie ridicarea ,stării ex
cepționale' pe întreg cuprin
sul acestei colonii engleze. Du- 
pă cum se Știe, „starea excep
țională' a fost decretată la 8 
mai ca urmare a tulburărilor 
provocate de elemente atlate 
in slujba colonialiștilor, care 
a«i încercat prin diferite acți
uni si manevre să răstoarne 
guvernul progresist condus de 
primul ministru Cheddy Ja- 
gan. Cu toate acestea, trans
mite agenția France Presse, 
trupele britanice, care au fost 
aduse în Guyana in urmă cu 
aproximativ trei luni, vor con
tinua să rămină în această co
lonie sub pretextul că „în 
unele regiuni nu a fost încă 
restabilit calmul”.
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Vietnamul de

an 
în

eliberați din închisoare- La Sai
gon circulă știri potrivit cărora 
preoții hudiști eliherați desigur 
în număr mai rcstrîns decît o pre
tind comunicatele oficiale, 
fast forțați aă se reîntoarcă 
orașele ți satele de baștină.

In același timp, agenția France 
Presse relevă că starea de ase
diu rămîno în vigoare, iar hate- 
riile antiaeriene continuă să ita- 
ționeze in numeroase puncte ale 
capitalei. în jurul palatului pre
zidențial sînt dislocate unități da 
tancuri. Universitatea din Saigon,

„Deutsche Zeitung"

bate pasul
BONN 5 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la sesiunea de săptămina 
trecută a Consiliului permanent 
al N.A.T.O.. ziarul vest-german 
„Deutsche Zeitung" publică o co
respondență din Paris în care re
levă divergențele care s-au mani
festat intre partenerii atlantici 
in problemele dezbătute. După ce 
subliniază faptul că sesiunea Con
siliului a fast determinată de ne
cesitatea elaborării unei politici 
comune în problema destinde
rii. ca urmare a semnării Trata
tului de la Moscova, ziarul con
stată că „Consiliul N.A.T.O. bate 
pasul pe loc*.

Pe această linie ziarul relevă 
atitudinea rigidă a Franței și, în 
special, a Germaniei Federale 
care se mențin pe vechea poziție 
a imobilismului, res pinguid orice 
propunere de apropiere Est-Vest. 
Potrivit ziarului, R.F.G. continuă 
să sc opună oricăror inițiative 
menite a duce la o slăbire a în
cordării internaționale, „în ciu
da promisiunilor de a pune în 
discuție propuneri alternative 
proprii4. Cît privește viitorul, 
remarcă „Deutsche Zeitung“t

sud
unde cursurile nu an foit reluate 
nici pînă în prezent, este ocupa
tă de trupe. Militarii «înt con
semnați în cazărmi, iar „forțele 
ipeciale" de iub conducerea fra
telui ]ui Ngo Dinh Dicm conti
nuă flă ae afle în gtare de alarmă.

în ce privește raporturile din
tre Saîgnn și Washington, anh- 
liniază France Bresle, ele rămîn 
„în imp a» Perspectivele unei 
reluări a convorbirilor dinire 
non! amliaiador american, Cahot 
Lodge, și conducătorii diemiști 
sînt peutru moment nule.

„Consiliul N.A.T.O

pe loc"
„Diplomați bine informați tint 
de părere că deocamdată nu se 
pot aștepta inițiative noi din par
tea Bonn-ului".

Ziarul nu ascunde că Bonn-ul 
este încurajat in atitudinea sa de 
poziția de expectativă a S.U.A. 
care prin vocea reprezentantului 
său în Consiliul permanent al 
N.A.T.O. a preferat să nu „adop
te o poziție clară în diferitele 
probleme discutate".

Menționînd că, pinii in pre
zent. doar Belgia, Canada si An
glia au susținut că „a sosit mo
mentul sa se. continue discuțiile 
cu U.R.S.S. pa calea realizării 
unei relaxări a războiului rece", 
ziarul releva ca din cauza opozi
ției celorlalte puteri ale N.A.T.O. 
„șansele pentru realizarea unei 
înțelegeri Est-Vest sînt foarte 
mici". „Nu est.e de așteptof, scrie 
ziarul, ca în cele două probleme, 
cele mai actuale, 
triL evitarea unui 
prindere și pacte 
să se ajungă tn 
punct da 
N.A.T.O

controlul pen- 
atac prin sur
de neagresiune 
general la un

vedere comun al


