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A început faza pe țară a Concursului
cultural-artistic al pionierilor și școlarilor
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Pe marile trasee
ale întrecerii

flîndu-ne pe teren le Bacău, la Brăi
la, pe șantierele din Onești sau 
Craiova, la Hunedoara, oamenii cu 
care discutam, din una, în alta, ne 
spuneau : „Fiindcă mergeți prin 
multe locuri, — poate treceți și pe
Ia Sibiu Uzini „Independența" ne 

livrează la timp piese și utilaje de calitate. Sînt 
mulți oameni de ispravă acolo".

Astfel de păreri le-am găsit confirmate la uzină 
în numeroase telegrame și scrisori. Din teancul 
acestora, sosite de la Ocna Mureș, Combinatul 
siderurgic Reșița, Fabrica de porțelan-Cluj, Fabrica 
de ciment-Fieni etc. am ales trei, de dată mai re
centă.

Uzina „Unio“ Satu Mare către Uzina „Indepen
dența" Sibiu :

„Vă informăm că din cele 22 roți, livrate în 20 
mai nu s-a constatat nici un rebut. Stop. Vă mul-

MINDRIA
COLECTIVULUI

PRODUSELE

DE CALITATE
țumim pentru calitatea bună cu care ne ușurați 
munca.

Sau,
„Uzina „1 Mai“ vă mulțumește pentru aportul 

dvs. la realizarea instalației 3 DH-200. Vă dorim 
și pe viitor succes".

Iar întreprinderea de prefabricate și elemente 
de construcții din Brașov trimite în 6 iunie urmă
toarea scrisoare :

„Colectivul de muncă al întreprinderii noastre 
vă transmite mulțumiri pentru executarea foarte 
bună din punct de vedere calitativ și în termen a 
comenzilor pe care le-am avut la întreprinderea 
dvs.“

Uzina „Independența", pe Ungă producția sa de 
unelte pneumatice pentru industria minieră, lanțuri 
cu role pentru industria petrolieră, tuburi de pre
siune din fontă, livrează prototipuri și unicate 
de mașini și instalații.

Calitatea produselor, respectarea angajamentelor 
contractuale au atras aprecieri pozitive din partea 
majorității beneficiarilor. Colectivul Uzinei ..Inde- 
pendența“ a înțeles că respectarea angajamentelor 
de colaborare nu înseamnă numai îndeplinirea 
sarcinilor proprii de producție cL un aport dat 
dezvoltării economiei țârii. In uzine sau pe șan
tierele noilor obiective industriile. acolo unde a 
fost nevoie, numeroase mașini și utilaje produse 
la Sibiu au sosit Ia timp sau Ăiar mai înainte.

Cum lucrează acești „oameni ce ispravă" și rzm 
reușesc să-și respecte de cele mri multe ori obli
gațiile contractuale ? La uzină ni s-a vorbit despre 
Îtartidparea creatoare, entuziastă, a întregului co- 
ectiv la rezolvarea problemelor de producție. Do 

totalul de 237 de măsuri tehmco-organizztcrize 
propuse pe întreg anul, in 6 hmi tu fost zphzax 
aproape trei sferturi, iar dm acestea 21 vin 
direct calitatea. în ultimul timp. trr. acti=ti 
în mod deosebit în atenția examvu-ui. In pț 
rînd este vorba de îmbunătățirea ttrmcicțj

VICTOR CONSTANTTNESCU 
ing. .ARTHUR IOAN

(Continuare In peg. a HT-aJ

socialiste
AE ÎNDEPLINIT

ANGAJAMENTELE
• Un număr de 37 de întreprinderi 

industriale din regiunea Suceava și-au 
îndeplinit angajamentele luate în în
trecerea socialista in cinstea zilei de 23 
August. Față de o depășire a producției 
globale cu 32115000 lei cit se angaja
seră să realizeze, colectivele de muncă 
din întreprinderile regiunii au dat nu
mai in 6 luni produse peste plan în 
valoare de 56 518 000 lei.

(de la corespondentul 
la Uzina de detergenți 
intrat în funcțiune

• PLOIEȘTI 
nostru). — Ieri, 
din Ploiești, au 
instalații.

Lucrările de 
fost executate 
IS.C.M. Brazi cu 
men. Constructorii 
cu 7 zile angajamentul inițial.

Prin darea în funcțiune a noilor insta
lații, capacitatea de producție a Uzinei 
de detergenți-Ploiești, se dublează.

construcții-montaj 
de un colectiv de

noi

au 
la 

17 zile înainte de ter- 
și-au depășit astfel

PESTE PREVEDERILE
PLANELE!

• Lucrătorii din exploatările fo
restiere din regiunea Banat au ob
ținut noi realizări în sporirea pro
ducției și valorificarea superioară a 
masei lemnoase. In prima jumătate 
a anului, sarcina de plan la produc
ția marfă a fost depășită cu 6,2 la 
sută, realizîndu-se în plus peste 
30 000 metri cubi material lemnos. 
Cele mai mari cantități de material 
lemnos au fost date peste plan de 
către întreprinderile forestiere Or
șova, Lugoj și Timișoara.

• Valoarea produselor realizate 
peste plan de la începutul anului de 
către industria chimică a regiunii 
Iași se ridică la circa 12 milioane 
lei.

Colectivul Fabricii de antibiotice 
a livrat, peste prevederi 1 000 kg 
diverse antibiotice și 15 000 kg bio- 
stimulatori pentru zootehnie.

Echipa de dansuri populare a Școlii medii nr. 13 „Mihal Viteazu" din București In timpul 
concursului.

Foto: ION CUCU

Pasiuni

in lumina

reflectoarelor

CRONICA
ACTUALITĂȚII
Noi

Industria de medi
camente a introdus în 
fabricație noi produse 
printre care oxiton, 
miofilin, pantotenat 
de streptomicină, lac- 
tobionat de eritromici- 
nă și alte medicamen-

medicamente Au terminat
te menite să contribuie 
la ocrotirea sănătății 
oamenilor.

Numeroase medica
mente printre care clo- 
ramfenicolul, tetracicli
nă, eritromicina, strep- 
tomicina, gerovital

H-3, hiărazida izorii- 
cotiniCă și multe affele 
sini realizate după teh. 
nologii elaborate de 
specialiștii din țara 
noastră fi corespund 
pe deplin farmacopee- 
lor internaționale.

recoltările

3 C~

Intrarea in fimetnme a liniei tehnologice

• în raionul
Orăștie

de

c or
■ de ees

pentru producerea eârânwzilor magnezitice

Popas la Crișul Repede
Foto : IOAN OSMULKIEV1C1

EXPOZIȚIE DE MATERIAL DIDACTIC
La școala profesională de ucenici 

de pe lingă Uzina „Industria sîr- 
mei" din Cîmpia Tur zii a fost des
chisă o expoziție de lucrări de 
electrotehnică, executate de elevii 
claselor de electricieni, bobinatori, 
strungari, trefilatori și lăcătuși. 
Printre exponate se pot vedea și 
aparatul de radio executat de

Ovidiu Pastorcici, generatorul de 
curent electric al elevului Ion 
Oancea, un redresor executat de 
Aurel Ungur etc.

Expoziția a fost vizitată de elevii 
școlii noastre precum și de elevii 
școlii medii din oraș.

MIHAIL VLAD 
elev
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ia aceste rile. • mare a- 
teațte — paralel ca rc- 
cariaxaJ rereiteiar — 
aețimtii ce stringere și 
repari-1 re a fvnjeter. 
Catertii âțlfi. hieritoni 
«ia cospodărule de stat 
aa acumulat • expe
riență bună in ee pri
vește asigurarea bazei 
furajere prin folosirea 
tuturor resurselor Re
coltarea tuturor furaje 
lor în timpul optim și 
in mod deosebit cositul 
fînețelor cînd ierburile 
intră in faza de inspica- 
re. uscarea și depozita
rea lor în cele mai bune 
condiții. au un rol 
hotârîtor în obținerea 
unor nutrețuri de cali
tate superioară cu un 
mare procent de sub
stanțe nutritive care 
stau la baza sporirii 
producției animaliere. 
Iată de ce toate unități
le agricole, dar mai ales 
cele din zonele de deal 
și munte, care au mari 
suprafețe de finețe, tre
buie să acorde, în acea- 
tă perioadă, toată aten
ția cositului și strînge- 
rii fără pierderi a tutu
ror resurselor de nutre
țuri în vederea asigură
rii cantității de furaje 
necesare întregului e- 
fectiv de animale.

I
I
I
I

După terminarea recoltări
lor în gospodăriile agricole de 
stat, în regiunea Dobrogea au 
mai terminat această lucrare 
și gospodăriile agricole colec
tive din raioanele Tulcea și 
Hîrșova. Recoltatul griului se 
apropie de sfîrșit și în G.A.C. 
din raioanele Adamclisi și Is
tria.

Pînă la această dată în re
giune s-a strîns recolta de 
grîu pe mai mult de 245 000 
de hectare reprezentînd a- 
proape 95 la sută din întreaga 
suprafață cultivată. Unitățile 
agricole care au terminat re
coltatul păioaselor au îndrep
tat toate forțele pentru exe
cutarea arăturilor de vară și 
însămînțarea unor suprafețe 
cît mai mari cu plante de nu
treț în culturi duble.

Pînă vineri în regiune 
fost arate peste 42 000 ha 
însămînțate cu culturi duble 
furajere peste 22 000 de

★

In cursul zilei de vineri, gos
podăriile agricole de stat Du
nărea, Latinu și însurăței au 
recoltat ultimele suprafețe cul
tivate cu grîu. Cu aceasta a 
fost încheiată campania de re
coltare a culturilor de vară în 
unitățile aparțînînd trustului 
Gostat Brăila. Cele 22 gospo
dării de stat au avut de re
coltat în această vară 26 248 
ha cu grîu. 556 ha cu orz și 
300 cu mazăre. Prin folosirea 
întregii capacități de lucru a 
combinelor și celorlalte mașini 
s-a reușit sâ se recolteze zil
nic în medie cite 2 500 hecta
re. Lucrătorii gospodăriilor de 
stat au trecut la executarea 
arăturilor și insămînțărllor în 
culturi duble.

Furați de condeiul reporteru
lui, grijuliu în consemnarea 
exactă, calendaristică a unui 
fenomen, eram cît pe-aci să 
începem rîndurile de față ast
fel : „lori, 17 iulie, a început 
în București faza finală — pe 
țară — a concursului cultural- 
artistic al pionierilor și elevi
lor". Și am fi plătit prea scump, 
prea nu ne-am fi iertat nechib- 
zuința de a umbri cu un ade
văr reflectat de agendă — al
tul, incomparabil mai valoros, 
pentru că strălucirea lui nu 
este cea a unui medalion îm
podobind o cifră care indică o 
dată precisă, ci rezultatul unei 
îndelungi creații. Cel care se 
vor număra printre fericiți! 
premiați ai concursului ne vor 
răsplăti, în cel mai bun caz, 
cu indiferență, dacă le vom 
privi biruința doar prin prizma 
emoției ce-i stăpînește în aces
te zile cînd se prezintă în fața 
juriului. Vor fi îndreptățiți sâ 
ne ceară reconstituirea dru
mului care i-a adus pînă aici, 
surprinderea nu a acestei emo
ții, de-o clipă, inerentă tuturor 
celor care simt în obraji ră
suflarea fierbinte a reflectoru
lui scenei, ci marea, febrila și 
continua emoție a pregătirilor, 
dezvăluind un complex proces 
creator.

Asistlnd numai Ia primele 
ore de concurs ale fazei finale, 
izbutești să-ți apropii clteva 
concluzii care îți impun o op
tică, să-l spunem, speciala în 
aprecierea acestei manifestări. 
Din capul locului, ți se amen
dează sentimentul că iei parte 
Ia ceea ce, odinioară, se ex
prima prin titlul de „serbare 
școlărească", adică o înșiruire 
de cîntece, de dansuri și reci
tări așteptînd aplauzele părinți
lor înduioșați că și-au zărit co
pilul cu căciula alunecată pînă 
la bărbie, învîrtindu-se în horă. 
Este de-a dreptul copleșitoare 
senzația de artă pe care o de
gajă în totalitatea lor evoluțiile 
de pe scenă. Vîrsta protagoniș
tilor, zodia amatorismului sub 
care se desfășoară concursul 
intervin în permanență ca ele
mente pozitive, ca argumente 
capabile să-ți sporească entu
ziasmul și nici o clipă ca să-ți 
solicite indulgența. Și totuși, 
calitatea deosebită a interpre
tărilor care, adeseori, te îndem
na să acorzi celor ce evoluează 
pe scenă, girul unor „artiști 
adevărați", nici cînd nu te face 
să uiți că ai în fața ta copii, 
adolescenți. In versuri, în 
melodii, în dansuri ei aduc în 
primul rînd exuberanța vîrsiei, 
ne transmit, în imagini de o 
rară plasticitate artistică eco
uri limpezi ale cîntecului de 
dragoste, de generozitate și 
gingășie cu care viața noastră 
nouă le leagănă copilăria. 
Bucuria de a trăi, de a învăța 
și a visa într-o țară în care li 
se dăruiește necontenit tot ce 
e mai bun, mai frumos, mai

BOGDAN ALEXANDRU
(Continuare in pag. a IlI-a)

$! la G.A.C. Slatina, regiu
nea Argeș, secerișul e în 

toi.

foto: AGERPRES
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Recoltatul fînețelor-în timpul optim!
arba e udă încă 
de rouă. Cei 24 de 
cosași au sosit aici 
în cîmp, îndată ce 
s-a luminat de 
ziuă.

Printre cosași se
află și tinerii colectiviști Avră- 
muț Simion și Popa Gheorghe. 
La cosit ei se numără printre 
cei mai harnici colectiviști din 
G.A.C. Beriu. Cînd soarele se 
ridicase destul de sus și pă- 
mîntul se zvîntase de rouă, 
numărul oamenilor din finețe 
se dublase. Au venit colectivis
tele să împrăștie și să usuce 
finul. Tinerele Adămuț Miner
va, Nasta Elizia, Bogdănescu 
Maria, Stănase . Frusănica și 
altele, erau prezente, la lucru 
și aici, ca de altfel la toate lu
crările din campanie ce se des
fășoară în gospodăria lor.

Aici, paralel cu cositul și us
catul finului, s-a acordat o 
mare atenție și transportării și 
depozitării lui. Astfel pînă 
acum, din finul strîns de pe 
cele peste 200 de hectare a fost 
transportată deja cantitatea de 
peste 60 de tone și clădită în 
stoguri, în apropierea fermelor 
de animale.

în cele mai multe gospodării 
colective din raionul Orăștie a- 
ceastă lucrare se află în plină 
desfășurare. Din cele peste 
10 000 de hectare cu finețe na
turale ale raionului au fost 
cosite pînă în prezent 6 532 de 
hectare, obținîndu-se o recoltă 
bună. La fel ca și la G.A.C. 
Beriu, s-a lucrat și la Geoagiu 
și Martinești unde din cele 121 
și respectiv 140 de hectare au 
fost cosite 105 și respectiv 109 
hectare. Și aici tinerii colecti
viști au participat în număr 
mare la cositul, uscatul și 
transportatul finului.

In alte gospodării colective 
însă se observă o nejustificată 
întîrziere a acestei lucrări. 
La Ocoliș, de exemplu, din cele 
334 de hectare cu finețe natu
rale au fost cosite doar 80 de 
hectare, la Sibișel din 200 de 
hectare doar 55, iar la Dineul 
Mare din 260 de hectare nu-

mai de pe 65 hectare s-au 
strîiw nutrețurile. La Romoșel, 
nu numai că din suprafața. de 
240 de hectare au jost cosite 
doar 40 de hectare, dar iarba 
de pe această suprafață, în 
mare parte, n-a jost strinsă și 
depozitată. Nutrețurile cosi
te dacă nu sint uscate cu grijă 
și dacă un sint depozitate în 
condiții bune pierd mult din 
calitățile nutritive.

Acum este epoca optimă a 
recoltării fînețelor, in raionul 
Orăștie. Orice amîr.are duce la 
scăderea calității linurilor. 
Gospodăriile rămase in urmă 
au toate condițiile ca sa avan
seze cu aceste lucrări.

Organizațiile U.T.M. din a- 
ceste gospodării au datoria să 
mobilizeze la cositul și strinsul 
fînurilor un număr suficient 
de tineri ca toate operațiile le
gate de această lucrare să se 
facă cu maximum de operati
vitate.

LAL ROMULUS
corespondentul „Sctntell 

tineretului'* pentru regiunea 
Hunedoara

• în raionul Sighet
Colectiviștii din raionul Si

gnet, crescători de animale cu 
o veche tradiție, știu că epoca 
optimă de recoltare a fînețelor 
este în perioada înfloririi gra- 
mineelor dominante și îmbo- 
bocirea leguminoaselor. Ținînd 
seamă de acest fapt ei au ac- 
âonat fără întîrziere. Colecti
viștii din Cîmpulung pe Tisa, 
au ținut seama de toate ce
rințele agrotehnice în ceea ce 
privește asigurarea unei puter
nice baze furajere. Ei au cul
tivat însemnate suprafețe de 
teren cu porumb și floarea- 
soarelui pentru siloz, borceag, 
lucemă în cultură pură, 50 
hectare trifoi, sfeclă furajeră, 
etc. In prezent se execută re
coltarea fînețelor naturale și 
paralel cu această acțiune se 
efectuează și transportul și 
depozitatul în fînare, șoproa- 
ne și clăi. Pînă acum ei au re
coltat mai mult de 80 la sută 
din finețe. La G.A.C. Remeți 
o parte din membrii celor 3 
brigăzi de cîmp, și anume cei

mai pricepuți colectiviști în ce 
privește pregătirea unor fura
je de bună calitate, au strîns 
fînurile de pe 300 din cele 
500 de hectare. Cu un număr 
sporit de cosași și atelaje ei 
ror să scurteze timpul de re
coltare.

Același interes pentru a face 
5 treabă de buni gospodari 
am întîlnit și la colectiviștii 
din Săpînța, renumiți crescă
tori de animale. Și aici o bună 
parte din cele 1940 de hec
tare cu finețe naturale se re
coltaseră și începuse trans
portul nutrețului.

Dar nu peste tot acțiunea 
de recoltare a nutrețurilor se 
desfășoară la fel. In unele 
gospodării colective amînarea 
acestei acțiuni, de care de
pinde în cea mai mare măsură

V. MOINEAGU 
corespondentul „Scînteil 

tineretului" pentru regiunea 
Maramureș

(Continuare în pag. a Il-a)



Raidul nostru in raioanele
de fotbal. Alături un teren de 
volei și o groapă de sărituri 
pentru întrecerile atletice. 
Oaspeții abia așteaptă să vadă 
cu ce se prezintă cei din Secu 
pe cei de la Broșteni, Corco- 

V2. Borăscu, Bîcleș, unde au 
a’.-ut loc asemenea duminici, 
li cunosc bine).

In sfîrșit, secretarul Corni tc- 
• _?ui pentru Cultură și Artă 
cin Strehaia. tov. M. Gheor-
- ..-n. anunță deschiderea fes- 
. â a duminicii cultural-spor-

•..ve Prin fața celor cîteva 
de colectiviști defilează 

formațiilor artistice 
s. sportive din cele 6 comune, 
teu îmbrâcați în frumoase 
costume oltenești.

Președintele Sfatului popu- 
11.■ al comunei Secu, tov. I. 
T:ps:e, prezintă o expunere a- 

realizărilor obținute de 
:: —"ă în cei 20 de ani de
.a nuherare.

?e scena frumos împodo- 
■ntâ — covoare cu motive ol- 
•enești — au urcat apoi tinerii
- - ’ ; . ?ri din Secu.

Brigăzi artistice, formații de 
finsuri. soliști de muzică 
pațxdară, fluierași, se perindă 

scenă. Mult aplaudate sînt 
' - de muzică

rulară romînească, Iordache 
Cornelia și Casapul Cornelia 
dm comuna Corzu.

In apropiere, întrecerile spor- 
■-.-e stat in toi: o veritabilă 

ursă de biciclete în jurul te- 
renului. un pasionant meci de 

tbal și un tot atit de pasio- 
mt meci de volei.
I>uț A aceasta mulți oaspeți 
nteazâ expoziția agricolă și 
e animale a G.A.C. Secu, or- 

: zxzată anume pentru această

e=XA

GJLC.

(Urmare din pag. I)

K)X BISTREANU

Sovata

în

colecti- 
îmbră-

Calafat și Strehaia

C» âe

In excursie la

XC I" ~

virsae se kxograf *-

sau
■me-

po 11-
Răs-

toate

19 
ra-
14.

Institutul
I.M.F. • 

pentru
preferințele

rganizarea dumi
nicilor cultural- 
sportive, devenită 
tradiționala in sa
tele regiunii Ol
tenia, are ca punct 
de plecare iniția-

tiva comitetului U.T.M. și a 
Comitetului pentru Cultură și 
Arta din raionul Calafat.

într-o însorită duminică din 
primăvara anu
lui 1962 pa 
drumurile de 
acces către co
muna Ciuper- 
cenii Vechi se 
îndreptau ma
șini, căruțe în
cărcate cu ță
rani 
viști, 
câți în haine 
de sărbătoare, 
oameni veniți 
din tot cuprin
sul raionului, 
precum și invitați 
lelalte comune și

din ce- 
sate din 

regiune. Le-au fost făcute cu
noscute realizările gospodăriei 
colective, apoi s-au organiza: 
frumoase întreceri cultural- 
sportive. Formațiile artistice 
din raion și-au arătat măies
tria în cîntec și jdc, echipe de 
fotbal, volei și-au disputat 
tîietatea pe terenurile 
sport

.Oamenilor le-a plăcut: 
sfîrșitul unei săptămîni 
muncă o astfel de manifestare

Concertul 
orchestrei 
de amatori

Pe afișajele Capitalei apar 
tot mai des anunțuri ce ves
tesc iubitorilor de muzică noi 
și noi manifestări coneertisti- 
ce, pe cdre le susține una din. 
cele mai interesante formc.ii 
artistice de amatori din Ca
pitală: Orchestra simfoniei a 
Casei de cultură a raionlni 
Tudor Vladimir eseu.

Zilele acestea sub conduce
rea violonistului Sandu Alba, 
pasionați! artiști amczzri au 
tălmăcit cu sirguințâ, cu ârc- 
goste față de artă, o serie de 
lucrări de valoare ce figurea
ză deobieei rit pro^amsl «sor 
reputate formații profesionis
te: Simfonia S'.biană* de 
Haydn, „Concertul pentru,
harpă, flaut și orchestră* de 
Mo2art, „Concertul pentru
violoncel* al hri Sarns Saesx 
„Doua dansuri a hri Secnu 
Drăgoi și „TarenteJla* 
Marțian Negrea.

LA STRADA rulează la P 
(9,45; 12; 14.15; 1630- 21
OCOLUL P.4MINTULUI ÎN 80 
ZILE : rulează la Bucuresr; ( 
12; 15,30; 19,15); A«ma «5
12; 15,30; 19); .Melodia ®ȘO 
16,30-, 20); M-AM ÎNDRĂGCST7- 
DE COPENHAGA ruleaxă la Rept 
blica (9.45 12; 14; 16.45.
21,15); DOMNUL TOPAZE ■ 
lează la Carpați (10; 12:
16; 18; 20; 22). Excels ;cr £.45

COMISARUL: rulează la Caprtoi 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15); 
Flacăra (14; 16,30; 18,30; 23,30); 
Modern (9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 
21); ȘEHERAZADA : rulează la 
Festival (8; 10,15; 13,30; 15; 1730; 
20); CEI TREI MUȘCHETARI: rulea
ză Ia Victoria (9,30; 13; 16,30; 20,15); 
CERUL Șl MOCIRLA ; rulează la

Duminică dimineața. Com
plexul cultural-sportiv al Uni
versității din București — La
cul Tei. Muzica răsună în tot 
parcul. E greu să-ți mai gă
sești un loc pe plajă. Și, to
tuși, grupuri mai mari 
mai mici de studenți vin
reu, veseli. îi așteaptă 0 zi 
de distracții. Peste 10 000 
studenți au venit azi la baza 
Tei. Aici pot petrece clipe 
plăcute de vacanță. Făcînd un 
înconjur al întregului com
plex, îți explici imediat această 
afluență: 3 terenuri de fotbal, 
3 de baschet, 4 de volei, un te
ren de handbal, unul de tenis 
de cîmp, pistă de atletism, 
arenă de popice cu două piste 
asfaltate, terasă cu 10. mese de 
tenis, diferite aparate și uti
laje sportive pentru forță, în- 
demînare, rezistență, toate a- 
cestea stau la dispoziția stu
denților. Și să mai amintim 
clubul, unde poți găsi jocuri: 
șah, remi, biliard, popice, 
masă de șubah, biblioteca cu 
circa 2 000 volume și 34 titluri 
de ziare și reviste în limbile 
romînă și străine, bazinele de 
înot pentru concurs cu tram
buline și pentru începători... 
cu tobogan, debarcaderul cu 
peste 100 ambarcațiuni spor
tive și de agrement.

Toate terenurile sînt pline, 
bărcile toate sînt pe apă, me
sele de tenis și șah — ocupate. 
Peste tot studenții sînt „ocu
pați". Alții, mai liniștiți, fac 
plajă, iar alții înoată sau în
vață să înoate. Dar iată că di
fuzorul anunță o invitație 
pentru amatorii de fotbal: 
meci între Institutul de con
strucții și „restul lumii" (lu
mea studențească, bineînțeles), 
în același timp, se anunță un 
concurs de tenis de masă și 
unul de șah. Pe terasă, se joa-

LQZ.ULA : 
t». li

• 10 000 de stadeBU 
la baza sportivă „La
cul Tei* • Adrese de 
vară: Casa de cultură, 
cluburile de la Univer
sitate, 
tehnic, 
punsuri

DUMINICILE

ta. Câr

Năvalnice hohote de rîs a- 
trag către ..stilpul marină- 
fw*' înalt de 15 m, uns cu 

- - - și parafină, pune la încer- 
-■are pe curajoșii ce încearcă 
să ajungă in vîrf, de unde le 

cu ochiul o găină friptă. 
ȘL bineînțeles, atrag aprigele 
hore oltenești.

O dată cu umbrele înserării, 
onoenii se îndreaptă mulțu- 
SLt; spre case: mîine începe 
• Muâ lăptămîiă de lucru, 
□nr la sfîrșitul acesteia, se 

ir.tSm din nou. De astă 
dfetâ gazde vor fi cei din Stin

și Văgiulești.

s=Ae vrea. Alexan
dru Szabo, Alexan
dru Gali, Ștefan La- 
zăr $î alta și-au în
ceput programul cu 
o baie in lacul Ursu. 
Alu unei: pleacă in 

■Beție la reuntele 
sare sau la grota 
reiai. împreună 

~ âiu alte

VARA STUDENȚEASCA
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că tenis la toate cele 10 mese. 
Cine din cei 32 de concurenți 
va cîștiga pînă la sfîrșit? Stu
dentul Gheorghe Gheorghe de 
la I.C.F. a fost declarat cam
pion la tenis de masă. Același 
titlu l-a obținut la șah, Petre 
Ion de la Facultatea de chimie. 
Au urmat concursuri la sări
tura de la trambulină și înot. 
La înot, 100 m liber băieți, din
tre cei 4 campioni, cel mai bun 
timp l-a realizat studentul Du
mitrescu Ion de la Facultatea 
de tehnologie a construcțiilor 
de mașini — anul I. Dar cel 
mai atractiv concurs al zilei 
a fost cel de echilibru pe bîrnă 
deasupra apei. Nu s-au mai 
făcut înscrieri pentru că, 
poate, n-ar fi ajuns foile.

Seara, un grup de studenți 
de la Institutul de artă tea
trală și cinematografică au 
prezentat colegilor montajul li- 
terar-muzical pe tema „Ziua e- 
liberării", iar un grup de stu
denți cubanezi care ne-au vi-

zitat țara, au făcut o demons
trație de basse-bdll.

După o zi de soare și sport 
a urmat o plăcută seară de 
dans.

A fost numai o zi din mul
tele la fel de plăcute petrecute 
de studenți la baza Tei. Zil
nic se organizează aici nume
roase concursuri sportive, lec
ții de înot pentru începători.

în afară de aceste con
cursuri, emisiunile „Moment 
politic", „Carnet cinematogra
fic", „Carnet studențesc", audi
țiile muzicale și vizionările la 
televizoare sînt nelipsite din 
program. în cadrul fjoii tine
retului" sau a duminicilor 
sportive, conducerea comple
xului organizează întîlniri cu 
muncitorii din întreprinderile 
unde fac practică studenții, cu 
oameni de cultură și știință 
sau concursuri gen „Cine 
știe, răspunde". Astfel, stu
denții Facultății de instalații 
și utilaj vor întîlni la Baza 
Tei pe tinerii muncitori de la

Fabrics de ermixv: neferoase 
și eeiupcxtexx «neteâc txt esre 
vor petrece • evnesaes m- 
treagi.

Dar compiezsl esSZvrcl— 
sportiv Jjocsl Tef n este 
sinffxmi Ioc szde xja dsx ta- 
tUnire student bamrtșzeal ir. 
tinsul rsccxjeL Gsbxrue I«- 
stiîutulm poBt^uâe, Ciiorrw- 
tății, IJfJ’. și Casc de cultură 
a studenților oferi
— atît celor PTTtjfi cit 
și celor veniți in CcpizaZă la 
practică sau ia errxrsii — 
posibilitatea sc-și petreacă 
timpul cit mai plăcut. La Casa 
de cultură a staien^or a de
venit aproape in-
tilnirea studenților cu ziariști 
care le vorbesc despre ulti
mele evenimente internațio
nale. Săptăminal in această 
perioadă sint prezentate aici 
expuneri legate de evenimen
tele din august 1344. De cu- 
rînd a fost prezentat simpo
zionul „Realizări ale poporului 
nostru sub conducerea parti-

asigurarea hranei animalelor 
pe timpul iernii, este neînte
meiată. Este vorba de gospo
dăriile colective din. Vad, Cor- 
nești, „Viață liberă" din Si- 
ghet și altele. De exemplu, 
S.A.C. Sarasău pînă acum 
a recoltat doar 150 din cele 
517 hectare. în urma unui 
calcul, atît președintele gospo
dăriei cît și inginerul agronom 
Adalbert Kastli, au fost de 
acord că, lucrîndu-se în acest 
ritm este nevoie de aproape 
o lună și jumătate, timp în 
care fînul va pierde o bună 
jarte din substanțele nutriti
ve. La acea dată nu se cu
noștea precis cîți colectiviști și 
atelaje participau la recoltat. 
Nu a fost întocmit în acest 
sens un plan operativ de des
fășurare a lucrărilor în 
funcție de forțele existente și 
îe celelalte lucrări din cam
panie. La G-A.C.
ptaă la data de 
recoltaseră numai 
1500 de hectare.

Călinești.
11 iulie, se 
21 din cele 

Expe
riența bună a gospodăriilor 
fruntașe trebuie să fie extinsă 
n întregul raion. Este nevoie, 
de asemenea, de mobilizarea 
jnui număr mai mare de co
lectiviști, în special tineri, care 
stat mai îndemînatici și ope
rativi și care folosind judicios 
atelajele și fiecare oră bună 
de lucru, pot să termine re
coltatul finețelor pe toată su
prafața intr-un timp cit mai 
scurt și să depoziteze furajele 
in condiții optime.

O noua și puternica 
„armă" antivirotică 

Superioritatea interie-
ronului lață de vaccinuri 
• De zece ori mai activ 

decit antibioticele

iologii și medicii 
se pregătesc să 
înscrie una din 
cele mai mari vic
torii împotriva 
bolilor infecțioase 
din ultimul timp,

victorie științifică care echi
valează probabil cu cea a des
coperirii antibioticelor. După 
cum se știe, antibioticele au 
rezolvat cu succes problema 
tratamentului celor mai multe 
boli infecțioase provocate de 
bacterii. împotriva virusurilor 
însă, cele mai multe antibio
tice au rămas ineficace. Or, 
tocmai bolile provocate de vi
rusuri predomină în prezent

VIRUSURI
ÎMPOTRIVA

teferent. Această substanță 
care a fost denumită „inter
feron", tulbură funcționarea 
normală a metabolismului ce
lular în așa fel încît virusu
rile nu mai găsesc un mediu 
favorabil pentru a trăi și a se 
reproduce.

S-a născut astfel ideea de a 
utiliza această proprietate re
marcabilă a interferonului 
pentru a bloca sistematic ac
tivitatea infecțioasă a unor 
virusuri în scopul de a vin
deca sau de a preveni bolile 
produse de virusuri-virozele.

După ce a fost izolat, inter- 
feronul a demonstrat că în- 
tr-adevăr el poate constitui o 
excepțională armă antiviro
tică. Extras din culturi de ce
lule de rinichi de iepure, vițel, 
maimuță — interferonul se 
produce aci sub acțiunea mul
tor virusuri ca virusurile gri
pal, poliomielitic, encefalitic, 
vaccinal etc.

Experiențele au demonstrat 
că extras prin 
procedee spe
ciale și con
centrat pînă la 
■de 300—500 de 
ori, interfero
nul injectat la 
animale 
acțiune 
virotică 
tuata. 
de
rea

VIRUSURILOR
patologia infecțioasă. Este 

suficient să menționăm că nu
mai în ultimul deceniu s-au 
descoperit peste 200 de viru
suri.

Pentru a se găsi o „armă* 
împotriva bolilor provocate 
de virusuri, oamenii de știin
ța au pornit de la un intere
sant fenomen existent în lu
mea inframicrobilor bazat pe 
„antagonismul" dintre două 
virusuri și cunoscut sub nu
mele generic de „interferen
ță*. In ce constă în esență a- 
cest fenomen biologic ?

Încă din 1935 cercetătorul 
italian Magrassi a observat 
că în celulele care au fost in
fectate cu un virus, nu mai 
este posibilă înmulțirea unui 
virus nou. Astfel, în lupta de 
interferență, primul virus a- 
pare ca Jnterferent". iar al 
doilea ca „interferat" sau res-

dalai ta cei 2» ce
berar e og.’.zdzze xa 

râ. La Cast âe eastern s «a- 
deajilor iabisora jaha-aa m 
cor tatuai șapcă*» aceas
ta ev Florin G’.eor&zu. «ta 
studenți vor rttaâe Fabn- 
ca de mase plasaoe _£>wx- 
rești” și L r.aeZe ^Scaea- 
toarea", se vor ia:Sa* ca t»- 
aeru muncitori de la Ltawie 
„Gricița Roșie~. Ta rr.jlocai 
studenților, la Cluinâ LP.B. a 
venit regizorul Geo Sc^zescn. 
Iiuilnirea a stîrsuz deosebi» m- 
ieres in rindui scadeapior. 
Studenții din București, laș». 
Cluj, Sibiu, Tg. Mureș ea as
cultat cu multă atenție pe re
gizorul Saizescu care le-a vor
bit despre cinematografia 
minească înainte și după 
August, despre probleme 
tuale ale cinematografiei 
mînești, precum și despre 
tivitatea sa de cineast. Au 
mat întrebări legate de reali
zarea filmului „Un suris în 
plina vară" precum ți despre

ro-
23

rO-
OC-

31 de ce* IA joti pre-

-9 hori* a jots cepcuzoczi 
ziuru ca Geo Saxexu, rar

spesdr* pe teaae ro-
Sipccmixsle vizoare 

Truaite se vor zza pe texc- 
*: rosuaeucâ ia

cei de .jOraye aot pe 
ăcrta per-ief p altele. Pentru 
.':xâea;.. «fix alte cestre «wi- 
vz^fitsrt, conducerea dabului 
orpe^izea^i o excursie cu au- 
zobuzol prin București cu 
tema JPe nrsaele mxareefiei", 
p-ec'-cs și excursii Ic Suoqov, 
Mogoșo^e.

Oferind o odihni reconfor
tantă, asociată ea o bogată ac
tivitate cultsral-educativă și 
sporTrri. unanim apreciată, or
ganizată fa raport cu preferin
țele fiecăruia, baza sportivă 
rJ-acul Tei", cluburile și Casa 
de cultură a studenților au de
venit locuri îndrăgite mult de 
st ..denți.

IOANA GIRARDI

mecanismul intim 
al fenomenului de interferen
ță? Cum împiedică un virus 
deja instalat în spațiul „ce- 
lulă-gazde* dezvoltarea unui 
virus concurent ?

S-a crezut mai tatii că pri
mul virus instalat in celulă 
t iocbează receptorii celulei în 
așa fel incit al doilea nu se 
mai poate -Jipi* pe celulă.

ExpLcaUa aceasta nu a fost 
: infirmată de experiențele ul- 
*.erioare astfel incit în prezent 
se admite că la baza fenome- 
nutal de interferență stă blo
carea mecanismelor de sinteză 
ie către primul virus. Se pre- 
rjpune astfel că primul sosit 
-t.~. izează numai in folosul său 
bucătăria celulei-gazdă", în 

așa tei tacit virusul sosit în ur
mă găsește ..masa ocupată* 
după expresia plastică a acad, 
praf. Șt. S. Nicolau.

O descoperire capitală în 
legătură cu fenomenul de in
terferență a fost făcută în a- 
nul 1957 de către englezul 
Isaacs și elvețianul Linden- 
mann. Cei doi cercetători au 
arătat că virusul „prim ocu
pant" produce modificări în 
metabolismul celulei-gazdă 
prin intermediul unei substan
țe proteice, elaborate în celu
lă sub acțiunea virusului in-

are o 
antir 

accen- 
Fața 

vaccina- 
,.clasică*, 

.vaccinarea" 
prin interfe
ron prezintă o 
serie de avan
taje deosebite: 
este complet 

lipsit de toxicitate și este activ 
nu numai împotriva virusului 
care i-a provocat apariția lui, 
ci și împotriva unui mare nu
măr de alte virusuri ceea ce 
face ca interferonul să poată 
da o rezistență generală Ia 
mai multe boli virotice în ace
lași timp. în sfîrșit, inie fer o- 
nul a rezolvat cu succes, în 
faza experimentală, problema 
tratamentului virozelor 
tente la antibiotice.

In tratamentul unor 
la oameni, interferonul 
de asemenea rezultate 
lente. In aplicarea locală a 
unei soluții de interferon la 
bolnavi eu infecții oculare 
cu virus vaccinai, de pildă, 
s-a obținut vindecarea rapidă 
în 24 de ore.

Principala dificultate în uti
lizarea practică pe scară largă 
a interferonului o constituie 
in prezent imposibilitatea de 
a obține cantități mari din 
acest produs a cărui operație 
de preparare și purificare este 
destul de laborioasă.

Recent, în cadrul celui de-al 
XVU-lea „Simpozion de cer
cetări fundamentale în onco
logie* a fost descrisă o nouă 
etapă în obținerea și purifica
rea interferonului. Este vorba 
de producerea „la comandă" a 
interferonului pe ouă embrio
nate de pui, infectați cu virus 
gripal. Un miligram de prepa
rat purificat a fost suficient 
pentru blocarea completă a u- 
nei cantități masive de virus 
de encefalomielită la cai. La 
greutate egală, interferonul 
s-a dovedit de 10 ori mai pu
ternic decît cele mai active 
antibiotice. Din punct de ve
dere chimic interferonul apa
re ca o proteină cu o greu
tate moleculară de 25 000, din 
grupa histonelor. Sinteza sa 
chimică pare «posibilă în vii
tor.

Ne aflăm astfel în pragul 
unei mari realizări în lupta 
împotriva virozelor, cu pers
pective deosebit de promiță
toare. Oamenii de știință din 
țara noastră care lucrează în 
acest domeniu se preocupă in
tens de punerea la punct a 
noii metode terapeutice.

Dr. EM. ROMAN

rezis-

viroze 
a dat 
exce-

/



VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE
j omitetul raional 
R U.T.M. Lehliu a 

I dobîndit o bună 
’ experiență în pre

gătirea, organiza
rea și desfășura
rea în fiecare lună

a „zilei secretarului". A in
trat în obiceiul biroului co
mitetului raional, ca înain
te de „ziua secretarului" să 
anunțe ordinea de zi, să discu
te individual cu secretarii or
ganizațiilor U.T.M. care ur

să prezinte expuneri 
la activitatea de 
în felul acesta 

care se prezintă* 
participanților

mează 
cu privire 
organizației 
expunerile 
împărtășesc 
cele mai bune metode de mun
că, realizîndu-se astfel un cît 
mai util schimb de experiență. 
De asemenea, a intrat în prac
tica muncii biroului comitetu
lui raional, ca la „ziua secre
tarului" să lie invitați tovarăși 
cu munci de răspundere din 
raion, specialiști din agri
cultură, care să prezinte ex
puneri pe di
ferite proble
me economice, 
de propagandă, 
cultural-educa
tive, probleme 
care fac obi
ectul activită
ții organizații
lor U.T.M. in 
perioada res
pectivă.. Cu 
multă atenție 
au fost ascul
tate, în ultima 
perioadă. la 
„ziua secretarului4

și organizatorică a gospodă
riei.

Ultima instruire a avut loc 
acum cîteva zile, la centrul 
de raion. Biroul comitetului 
raional U.T.M., înainte de a 
fixa ziua și programul de des
fășurare a „zilei secretarului", 
a analizat stadiul de îndeplini
re a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor pe anul 1964 lua
te în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei. 
Pe baza acestor concluzii a 
stabilit și programul „zilei 
secretarului".

Programul a cuprins trei 
părți distincte. în prima par
te a fost ascultată, cu multă 
atenție, expunerea „Rolul 
P.C.R. în pregătirea și înfăp
tuirea insurecției armate din 
August 1964". A doua parte a 
programului a prilejuit un 
larg schimb de experiență. 
Marin Voi cu, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. din 
G.A.C. ..Munca", comuna Gur- 
bănești, a vorbit despre expe-

în cinstea celei de a XX-a a- 
niversări a Eliberării patriei, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. a prezentat în fața ti
nerilor un număr de expuneri 
mult apreciate de aceștia. 
„Rolul P.C.R. în pregătirea și 
înfăptuirea insurecției arma
te", „Realizări în cei 20 de 
ani de la Eliberare", „Profi
lul moral al omului de tip 
nou" sînt doar cîteva dintre 
acestea.

O altă informare, cu privi
re la preocuparea comitetului 
U.T.M. pentru întărirea vieții 
interne de organizație, a fost 
prezentată de Ion Buzatu, se
cretar al comitetului U.T.M. 
din G.A.C. Ileana.

Celor prezenți le-a fost îm
părtășită o experiență intere
santă privind preocuparea co
mitetului organizației de bază 
pentru ținerea cu regularitate 
a adunărilor generale U.T.M. 
și pentru asigurarea unui con
ținut corespunzător acestora. 
Printre altele,

seamă den______ _ ______ o
expuneri ale cercetătorilor de 
la Fundulea cu privire la re
guli și metode agrozootehnice 
noi, ce se cer a fi aplicate de 
tineri în muncă lor.

S-a dovedit a da bune rezul
tate practica folosită de Co
mitetul raional U.T.M. Lehliu 
ca periodic „ziua secretarului" 
să fie organizată în cîte 0 gos
podărie colectivă unde organi
zația U.T.M. a dobîndit o ex
periență valoroasă; Nu de 
mult, „ziua secretarului" a 
fost. organizata în organizația 
de bază U.T.M. de la G.A.C. 
Radu Vodă. Cu acest prilej, 
tov. Gheorghe Stavre, secre
tarul organizației U.T.M., le-a 
arătat participanților metode
le pe care le folosesc în îndru
marea și ajutorarea organiza
țiilor U.T.M. pe brigăzi. Ingi
nerul gospodăriei, tovarășul 
Ghinea Silvian, le-a vorbit a- 
poi despre activitatea organi
zației de bază U.T.1MȚ din sec
torul zootehnic al gospodăriei, 
care cuprinde 36 de tineri în
grijitori, referindu-se în spe
cial la acțiunile întreprinse de 
ea pentru a ajuta îngrijitorii 
să muncească cu rezultate 
bune, să-și îndeplinească și 
să-și depășească sarcinile de 
producție.

Luna trecută, „ziua secreta
rului" a fost organizată la or
ganizația U.T.M.. din G.A.C. 
Ileana. Cu acest prilej, în fața 
secretarilor a vorbit și pre
ședintele gospodăriei, tovară
șul Ion Bturileanu, despre con
tribuția organizației U.T.M., a 
tinerilor colectiviști la întări
rea și dezvoltarea economică

Pasiuni Tn lumina 
reflectoarelor
(Urmare din pag. I)

înălțător, mîndria de a crește 
o dată cu schelele care prefac 
Ronunia într-un puternic stat 
socialist, iubirea, recunoștința 
față de partid, marele arhitect 
al palatelor copilăriei lor feri
cite, găsesc în această mani
festare sărbătorească a pionie
rilor și elevilor o exprimare 
vie, sinceră, în măsură să defi
nească profilai moral ai între
gii noastre generații tinere.

Și nu e necesar să ți se spu
nă că cei aproape 5 000 de 
participant! la concurs, repre
zentanți ai elevilor și pionieri
lor din toată țara, își dedică 
întrecerea zilei de 23 August, 
sărbătorii Eliberării patriei. 
Vezi, simți asta în fiecare cli
pă, o subliniază fiecare vers, o 
înaripează fiecare melodie. Lar
gul caracter de masă al con
cursului, care a înscris pe lis
tele sale, pînă a ajunge în fi
nală, zeci de mii de tineri și 
foarte tineri artiști amatori din 
școli, luminează de la sine o 
pagină din vastul și însuflețite- 
rul bilanț prilejuit de anul al 
XX-lea și consemnează alături 
de marile realizări ale construc
ției socialiste, biruința revoluți
ei noastre culturale, capacitatea 
ei de a preface 
bun al întregului 
turor vîrsteior.

N-a fost deloc 
pînă în „finala? 
Și n-a fost deloc

arta intr-un 
popor, al tu-

ușor drumul 
concursului. 

_______  ___  ușor să alegi 
pe cei mai buni dintre cei atît 
de mulți și merituoși aspiranți 
la premii. Primele etape de 
selecție ale concursului — faza 
raională, orășenească și regio
nală — 
juriilor 
bogată, 
nuanțe „ 
specifice artei dintr-un colț sau 
altul al țării, revendieîndu-și 
toate, deopotrivă, un Ioc în ta
bloul g.eneral. Selecția a presu
pus capacitate de sinteză și, 
implicit, imensa satisfacție de 
a înregistra existența în școli, 
în organizațiile U.T.M. și unită
țile de pionieri a unei preocu
pări majore pentru toate genuri
le de manifestări artistice, pen
tru continua valorificare a fol
clorului, a cîntecelor, versuri
lor și dansurilor inspirate din 
frumusețea realităților noastre.

Și iată că acest drum suie 
acum spre ultima cotă care îi 
va atesta înălțimea. De ieri, 
în București a început faza fi
nală a concursului. Cei aproa
pe 5 000 de pionieri și elevi, 
artiști amatori, reprezentanți 
ai tuturor regiunilor țării, se 
întrec Intr-o originală competi
ție artistică.

Sărbătoare a cîntecului, dan
sului, poeziei, concursul cultu
ral-artistic ai pionierilor și ele
vilor, prin tot ce însumează a- 
c.eastă dăruire de entuziasm, 
de talent, de gingășie si puri
tate, constituie o sărbătoare a 
tinerei noastre generații în 
totalitatea ei, înscriindu-se pe 
aaenda manifestărilor anului al 
XX-tea ca un oman iu adus mă
reției patriei, înțelepciunii și 
forței partidului, vieții noi, so
cialiste.

au prezentat în fața 
o paletă deosebit de 
cu o multitudine de 
generate de elemente

„ZIUA

riența comitetului lor în mo
bilizarea tineretului la înfăp
tuirea sarcinilor de producție.

O atenție deosebită a acor
dat comitetul U.T.M. sprijini
rii conducerii gospodăriei în 
pregătirea și desfășurarea 
campaniei de recoltare. Dacă 
acum, în plină campanie de 
recoltare, cele 165 de atelaje 
sînt bine puse la punct și lu
crează din plin, dacă pentru 
toate cele 14 combine au fost 
confecționate colectoare pen
tru pleavă, dacă cei 1 700 de 
saci au fost reparați la vreme, 
iar cele trei magazii dezinfec
tate, aceasta se datorește în
tr-o bună măsură și activită
ții tinerilor mobilizați de or
ganizația U.T.M. Ar mai tre
bui arătat că, înaintea sece
rișului, răspunzînd chemării 
organizației U.T.M. tinerii au 
amenajat o arie electrificată 
și radiofieată pentru treieratul 
griului de pe lotul semincer, 
iar în - fața magaziilor de ce
reale au amenajat o mare 
platformă pentru uscarea 
griului îhainte de- înmagazi- 
nare.

O experiență interesantă a 
împărtășit și Gh. Minea, secre
tarul comitetului comunal 
U.T.M. Brănești. El a prezen
tat principalele metode și for
me folosite de comitetul co
munal U.T.M. pentru educa
rea’ comunistă a tinerilor.
Printre altele, el a arătat că 

, s-a arătat că, 
periodic, în a- 
dunările gene
rale ale organi
zațiilor U.T.M. 
Pe brigăzi se 
discută îndepli
nirea sarcinilor 
economice pre
văzute în pla
nurile de mun
că, antrenarea 
tuturor ute- 
miștilor la via
ța de organiza
ție, pregătirea 
și primirea ce.- 

tineri în organi-

prim-sendar
al 11.1. n. s-a

de la ședința
Executiv al

Tovarășul Petru
al £ £.
înapoiat

(omitctului
r. »i. i. n

Noul cartier de locuințe 
Ploiești-nord

Foto: AGERPRES

Expoziția 
de artă aplicată 

polonă

Enadic,

In ziua de 17 iulie a.c. s-au 
înapoiat în Capitală tovară
șii Petru Enache, prim secre
tar al C C. al U.T.M., și Ște
fan Andrei, membru al Bi
roului C.C. al U.T.M., care au 
luat parte la ședința Comite
tului Executiv al F.M.T.D., ce 
a avut loc între 10—15 iulie 
a.c. la Budapesta.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa au fost de față Octavian 
Nistor, secretar al C.C. al 
U.T.M., membri ai Biroului și 
activiști ai C.C. al U.T.M.

INFORMAȚII
Lucrările Comisiei 

permanente juridice 
a Marii Adunări Naționale

Al doilea Festival de muzică ușoară rominească

REZULTATELOR

Vineri, Comisia permanen
tă juridică a Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, 
s-a întrunit în ședință de lu
cru pentru a studia și aviza 
unele proiecte de decrete.

lor mai buni 
zația U.T.M.

Partea a treia a programu
lui a cuprins expuneri ale se
cretarilor comitetului raional 
U.T.M. cu privire la probleme
le practice ale activității or
ganizațiilor U.T.M. în perioa
da actuală. Un loc important 
a fost acordat măsurilor pri
vind mobilizarea întregului ti
neret din raion la înfăptuirea 
sarcinilor economice.

în activitatea biroului co
mitetului raional U.T.M. Leh
liu s-a încetățenit metoda ca, 
în încheierea programului „zi
lei secretarului" 
cuții individuale sau în gru
puri restrînse 
organizațiilor de 
pentru a vedea în ce măsură 
aceștia au înțeles ce au de fă
cut în perioada imediat urmă
toare și cum se gîndesc să re
zolve mai bine problemele 
discutate. Din aceste discuții, 
care prilejuiesc de fiecare dată 
un larg schimb de păreri, trag 
învățăminte prețioase pentru 
munca lor atît secretarii or
ganizațiilor U.T.M., cît și 
membrii biroului raionaL

Este o experiență bună, pe 
care biroul Comitetului raio
nal U.T.M. Lehliu o îmbogă
țește mereu, o experiență va
loroasă care merită a fi stu
diată și preluată și de alte 

. comitete raionale U.T.M.
VASILE CĂBULEA

să aibă dis-

cu secretarii 
bază U.T.M.

Vineri s-a deschis în Sala 
de marmură a Casei Scînteii 
Expoziția de artă aplicată po
lonă, organizată de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de la eliberarea Poloniei 
de sub jugul fascist.

Au luat cuvîntul Ovidiu 
Maitec, secretar al Uniunii ar
tiștilor plastici, Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R. P. 
Polone la București, și artista 
decoratoare poloneză Marta 
Podoska Koch, sosită în țara 
noastră cu prilejul deschiderii 
expoziției.

Au participat Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, Al. 
Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari supe
riori din Ministerul Afaceri
lor Externe, artiști plastici, și 
alți oameni de artă și cultură.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
Corpului diplomatic.

★
Cu prilejul deschiderii Ex

poziției de artă aplicată polo
nă a avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia artista 
decoratoare Marta Podoska 
Koch a răspuns la întrebările 
ziariștilor.

feri și alaltăieri au avut loc ultimele două con
certe din cadrul concursului propriu-zis reluînd in 
a doua interpretare cele 24 de melodii prezentate 
în prima audiție marți și miercuri. Interesant de 
subliniat este faptul că spre deosebire de anul 
trecut, dubla interpretare s-a referit nu numai la 
soliști ci și la orchestre: cintecele au fost prezen
tate în două orchestrații deosebite ceea ce a permis 
juriului o apreciere mai obiectivă asupra calității 
lor. Așa dar, să recapitulăm : în cele patru concer
te din cadrul concursului au fost prezentate 24 de 
melodii aparținînd unui număr de 13 compozitori, 
în interpretarea a 12 soliști și a 2 orchestre (cea 
de a treia orchestră a Teatrului satiric muzical 
„C. Tănase", și-a adus contribuția numai la 
reluarea succeselor mai vechi ale muzicii ușoare 
romînești). Succesul de public a fost remarcabil: 
cei peste 5 000 de spectatori au aplaudat cu căldu
ră melodiile noi, au cerut deseori repetarea lor iar 
standul cu discurile și partiturile festivalului au 
fost în permanență solicitate. Importantă este par
ticiparea directă, vie a publicului la desfășurarea 
festivalului. O dovedesc sutele de fișe, de aprecieri 
depuse în urne după fiecare spectacol. O dovedesc 
și discuțiile aprinse din foaierele teatrului. Cores
pondenții de presă dornici să sintetizeze opinia pu
blicului sînt de-a dreptul asaltați de spectatorii 
care țin să-și spună părerea. Și opiniile sînt de 
obicei cît se poate de sincere și categorice ceea ce 
demonstrează nu numai interesul spectatorilor, față 
de festival, dar și maturitatea gîndirii lor artis
tice, exigenței lor sporite și îndreptățite. De altfel 
interesul pentru festival nu se limitează Ia cele 
2 ore și jumătate de concert. întreaga viață a sta
țiunii Mamaia poartă în aceste zile amprenta festi-

valului. Pe plaja, pe faleze, în holurile hotelurilor 
și la restaurante se discută aproape numai despre 
muzica ușoară. Compozitorii și interpreții sînt 
recunoscuțt și se cer autografe. Aparatele de luat 
vederi ale televiziunii, prezente mai peste tot în 
aceste zile, dau și ele o 
festivalului. Cu mai bine 
ceperea fiecărui spectacol, 
iubitori ai muzicii ușoare 
lui și ascultă discurile 
pic-kup de responsabilii , _
caselor de bilete, cunoscutul refren „N-aveți un 
bilet în plus" răsună din ce în ce mai des în jumă
tate din limbile Europei. In tot acest timp la masa 
juriului a fost o activitate febrilă. S-au luat note^ 
s-au cercetat fișe, s-au schimbat păreri. Astăzi — 
zi de pauză pentru public și interpret — are loc 
la orele 18 la magazinul „Muzica" din Constanta 
o întilnire a creatorilor și interpreților melodiilor 
festivalului cu publicul din oraș, organizată de 
Uniunea compozitorilor. Și tot astăzi, juriul, va de
libera și va stabili rezultatele concursului care vor 
fi anunțate mîine seară în cadrul concertului de în
chidere a festivalului. Indiferent însă căror cîntece 
H se vor atribui cele 6 premii, rezultatele cele 
mai de seamă ale festivalului sînt limpezi de pe 
acum. Patrimoniul muzicii ușoare romînești s-a 
îmbunătățit cu cîteva lucrări valoroase.

După concertul de închidere vom reveni cu 
aprecieri mai amănunțite privind calitatea melo
diilor, a textelor și a interpretărilor.

notă aparte atmosferei 
de o oră înainte de în- 

grupuri numeroase de 
se string în fața teatru- 

puse cu dărnicie la 
standurilor. în preajma

SEBASTIAN COSTIN 
GEORGE MIHAESCU

• O delegație compusă din 
acad. C. D. Nenițescu, prof. 
Ecaterina Nenițescu și conf. 
Alexandru Balaban, membri 
corespondenți ai Academiei 
R. P. Romine, a plecat vineri 
spre Irlanda pentru- a lua par
te la Simpozionul internațio
nal privind mecanismele reac
țiilor organice, care va avea 
loc Ia Cork între 20 și 25 iu
lie.

• Acad. Ilie Murgulescu, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mîne a plecat vineri spre 6- 
landa, pentru a participa la 
lucrările celui de-al IlI-lea 
Congres internațional de cata
liză, care va avea loc la Am
sterdam între 20 și 25 iulie.

• întreprinderea iugoslavă 
pentru comerț exterior „Inter- 
export“ care reprezintă nu
meroase întreprinderi indus
triale și expune produse la 
prima expoziție industrială 
iugoslavă organizată la Bucu
rești a oferit vineri seara un 
cocteil.

Au luat parte funcționari 
superiori din Ministerul Co
merțului Exterior, reprezen
tanți ai conducerii Camerei da 
Comerț a R.P. Romîne, direc
tori de întreprinderi de stat 
pentru comerțul exterior, spe
cialiști din diverse ramuri eco
nomice, ziariști.

(Agerpres)

(Agerpres)

9 IONESCUp au

sionantă în această 
„Cursei Scînteii".

Cursa Scînteii

Mîndria colectivului: Produsele cl C
(Urmare din pag. I) • Jocului n. îl
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• Bădârâ a cîștigat 
etapa Tg. Mureș — 
Sibiu • Moiceanu 
este noul purtător al 

tricoului galben
Înaintea startului de la Tg. Mu

reș spre Sibiu, specialiștii prezenți 
în caravana „Cursei Scînteii" an
ticipau o etapă „furtunoasă" date 
fiind diferențele mici de timp ce 
despărțeau pe primii clasați, pre
cum și profilul muntos al etapei, 
care convenea unora dintre favo- 
riți. Chiar de 7a plecare cicliștii 
au pornit vijelios. La 30 kilometri, 
însă, o barieră de cale ferată îi

Elevi ai Centrului școlar ugric ol din Slatina ia practică pe io tarile experimentale. 
Foto: AG£RPR£5

calitate

obligă să stea. Cicliștii pornesc 
apoi într-un urcuș foarte prelun
git, iar plutonul se răsfiră pe o 
lungime de circa 2 kilometri. La 
coborîre, spre Tîrnăveni, în frunte 
se află doi alergători — cehoslova
cul Vencel, urmat îndeaproape de 
Ciocan. Urcușul spre Mediaș, unde 
este escaladat vîrful Hula, animă 
puțin plutonul. Punctul de cățărare 
este trecut în ordine de Moldo- 
veanu, Suciu și cehoslovacul Pa- 
tek. La kilometrul 95 o nouă ba
rieră îi obligă pe cicliști să aștep
te 5 minute. Era exact diferența 
de timp ce despărțea două plutoa
ne formate după coborîrea vîriu- 
lui Hula. La 100 kilometri de ia 
plecare se produce o tentativă de 
evadare în care sînt angajați 9 ci
cliști, printre care se află princi
palii favoriti. în frunte cu purtă
torul tricoului galben. Ion Arde
leana. Tentativa nu reușește și 
ostiei plutonul ajunge compact la 
intrarea în orașul Sibiu. De abia 
cici. pe străzile orașului, se hole 
rășie învingătorul. Cu 2 kilometri 
iaainte de sosire. Bcdcrâ se des- 
pr^de din pluton și ia un avans 
de 50—60 sefri care se dovedește 
szincxut pentru ciștigarea etapei. 
Aierg&oeul dmamcvist își înscrie 

le'e pentru a doua oară 
cUîicdtonJor de etană 
d ediție. Victoria iul 
ihâi k U de satisfacția 
eintrarea in posesia tri- 

pe care l-a purtat o 
â trebuie sd «e multa- 
m locul IU In clasamentul 

RMmt lo o driereaM de 25 se 
Fectra tocul 11 

alergători 
W Arde 

secunde 
suficientă lui 

pentru păstrarea tricou- 
~ iar id Moiceanu pen-
îna esoerirea acestuia. Cozma, 

bună po-

favonzeaza pe Moiceanu,
dîndu-i posibilitatea aă ocupe acest 
loc. sa cîștige bonificația și deci 
să îmbrace tricoul galben.

In etapa terminată la Sibiu o 
serie de tineri debutanți au avut 
în continuare comportări meritorii. 
Subliniem în primul rînd comba
tivitatea tinerilor Moldoveanu 'șl 
Suciu. Primul a cîștigat punctul de 
cățărate de pe vîrful Hula, iar 
după ieșirea din Copșa Mică a ini
țiat cu multă tenacitate o evadare 
care, din păcate, nu a fost susți
nută și de alți alergători. Ciclistul 
brașovean Suciu, component al 
lotuiui olimpic, a cîștigat sprintul 
de la Mediaș și s-a impus și în 
această etapă ca un sprinter de 
valoare. Un exemplu de voință ni 
l-a oferit tînărul debutant Nicolae 
Scînteie, strungar reșițean, care a 
venit la sosire pe o bicicletă de 
oraș. El a parcurs pe aceasta bi
cicletă cîțiva kilometri, deoarece i 
se defectase o roată Ia bicicleta 
proprie.

Disputa pentru primul loc a fost 
amînată pentru etapa de astăzi, 
fiindcă diferențele miei de timp 
anunță în continuare o luptă pa- 

'ediție g

lucra la turnătorie. De la turnă
torie au plecat adesea piese cu 
sufluri, sau alte defecte ascunse, 
care în secțiile de prelucrare și 
montaj au dus Ia întîrzieri și 
nerespectarea indicilor de calitate. 
Am discutat cu maistrul Nicolae 
Isfan care ne-a relatat despre 
principalele măsuri întreprinse în 
secția turnătorie.

— Aici la turnătorie, se știe, 
se dau rebuturi mai multe ca în 
alte secții. Și noi tocmai această 
„faimă" vrem s-o desființăm. Nu 
de mult am înlocuit procedeul 
uscării miezurilor în uscătorie cu 
cel al întăririi cu bioxid de car
bon. Rezultatele au întrecut aș
teptările așa că am extins meto
da la unele repere chiar și la în
tărirea formelor. Apoi am studiat 
și aplicat turnarea cu maselote 
exoterme. în ultimele două luni 
am turnat 90 de tone piese cu 
acest procedeu. Firește, am luat 
unele măsuri privind îmbunătă
țirea preparării amestecului de 
formare, organizarea spațiilor în 
secție. Angajamentul nostru de 
a reduce rebutul, sub cifra admisă 
a foșt îndeplinit.

Tovarășul Nicolae Isfan ne-a 
vorbit apoi despre oamenii care 
își aduc contribuția la îmbunătă
țirea calității, la elaborarea noilor 
tehnologii. Ni i-a prezentat pe 
comunistul Ion Vlase și pe ute- 
mistul Gheorghe Popa. Cei doi 
veghează totdeauna ca fiecare lot 
de forme să corespundă tehnolo
giei. Atenția este dublată, evi
dent, și de cunoașterea meseriei. 
Popa, de pildă, este foarte tînăr, 
abia a absolvit școala profesio-

nală, dar maistrul își amintește 
că în timpul școlii acesta a ieșit 
al doilea la un concurs pe țară al 
ucenicilor formatori.

— Aici, în producție, este foar
te disciplinat — continuă mais
trul — și lucrează ori unde este 
nevoie, învățînd necontenit de la 
fiecare și din cărți.

O altă preocupare a colectivu
lui a fost aceea a întăririi contro
lului asupra fiecărei operații în 
parte. In uzină există mașini mo
derne, de înaltă productivitate, 
unele semiautomate și automate. 
Gradul de înzestrare tehnică nu 
este însă totul. De exigența fie
cărui muncitor în parte depinde 
îndeplinirea și respectarea a nu
meroase cerințe privind calitatea 
și respectarea termenelor de li
vrare.

Nu de mult comitetul de partid 
a lansat către întregul colectiv 
chemarea ca : „Fiecare reper să 
fie executat în timp redus și de 
calitate superioară". Chemarea s-a 
răspîndit în toate secțiile fiind a-. 
plicată după specificul fiecăreia. 
In cursul vizitei în uzină, la sec
ția lanțuri cu role ni s-a vorbit 
despre preocuparea organizației 
U.T.M. pentru a-i educa pe tineri 
în spiritul grijei pentru a asigura 
fiecărei piese o cît mai bună ca
litate. Am stat de vorbă cu Flo- 
rea Tudorache unul dintre tinerii 
care lucrează Ia un strung semi
automat.

— După cum vedeți, aici mași
na face aproape totul. Eu mă în
grijesc de un singur lucra : con
trolez cît mai des materialul și 
piesele. Aici avem piese mărunte, 
cu multe operații. Și dacă ai gre
șit undeva, la un reper, se simte

ând lanțul este gata și pus la pro
bă. Dacă o rolă na funcnanexz^ 
normal și nouă ne scapă defecru. 
compromite tot lanțuL Controlai 
pe care-1 execut eu aproape cupd 
fiecare fază nu este o metodă pro
prie. Toți utemiștii fac așa cevx 

Maistrul de la prese și montx 
ne confirmă această preocupare 
arătînd că ea este extinsa și in a- 
telieral său. Ne-a povestit apoi a 
întîmplare legată de această ini
țiativă. Cu o zi înainte, șeful de 
echipă Irom Oronel care montea
ză lanțul petrolier, primise un nou 
lot de piese tratate. Le-a împărp: 
membrilor echipei și a începu: 
montajul. Ca niciodată, după o 
oră, în lada de rebuturi se aduna
seră cîteva edise sparte.

— De ce oare se sparg eclisde ? 
Poate mașina presează prea mult.

A verificat presiunea, matrița. 
A privit îndelung o piesă si 2 
comparat-o cu alta dintr-un lanț 
mai vechi : prima avea o culoare 
mai închisă. A oprit lucrul, a se
sizat pe controlorul tehnic și mais
trul și au mers împreună la secția 
tratament. După cîteva analize s-a 
constatat că regimul de tratare fu
sese necorespunzător din cauza 
unei dereglări la menținerea tem
peraturii. Lotul de piese a fost 
înapoiat tratamentului. S-a evitat 
o muncă inutilă și evident nu s-au 
trecut mai departe piese care a- 
veau o calitate slabă. Se impune 
deci și o altă concluzie : contro- 
lînd piesele proprii, tinerii au în
vățat să fie exigenți față de cali
tatea întregului produs.

Acționînd pe linia îmbunătăți
rii tehnologiei în mod special în 
secțiile de unde plecau piese eu 
defecte ascunse și a întăririi con

Sta * d

- Aa ponut pe «mele • trei 
•cnsc-i — cărți de viziîâ tie bo- 
■-a criaboriri as alte întrepria- , 
den.

IwwrrU sahhniate aid na re- 
preziată insă totul. Despre unele 
»<pec*e ale experienței pozitive 
s-ar mai putea vorbi. Totodată, 
urma care a dștigat un serios 
prestigiu în rîndul unităților cu 
care a colaborat, are și dteva ra- 
mîneri în urmă. Pentru Combina
tul chimic de la Craiova, de pildă, 
una dintre lucrările contractate 
este în întârziere. In această pe
rioadă a întrecerii, lupta pentru 
respectarea tuturor termenelor de 
colaborare devine o chestiune de . 
prim ordin.
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Motoreta „CARPAȚI.CARPAȚI SU
PER". Un vehicol capabil 
să asigure o deplasare ra
pidă și comodă pe diverse 
drumuri.
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— „Diana
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în Consiliul Economic
și Social

GENEVA 17 (Agerpres). — 
Luîiid cuvîntul în Consiliul 
Economic și Social al O.N.U., 
întturlit la Geneva la deschi
derea dezbaterilor asupra si
tuației economice internaționa
le și Actului final al Confe
rinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
a declarat, printre altele: „Pot 
să afirm că ceea ce caracteri
zează în zilele noastre situația 
economică mondială este, pe 
de o parte, faptul că țările în 
curs de dezvoltare sînt mai 
hotărîte decît în trecut să-și 
apere cauza și, pe de altă par
te, că țările industrializate sînt 
mai dispuse șă le asculte. Șan
sele sînt astfel mai bune pen
tru ca pretutindeni să fie în
țelese problemele aflate în 
discuție".

Subliniind existenta „deca
lajului dintre țările bogate și 
țările sărace", el s-a pronun
țat pentru îmbunătățirea pro
gresivă a situației economice 
pe plan mondial, prin efortu
rile susținute în decursul ani
lor ale celor interesați. U 
Thant a arătat că în ultima 
vreme a fost sesizată mai bine 
necesitatea de organizare a 
cooperării internaționale în 
domeniul economic și finan
ciar.

al O. N. U.
Vorbitorul a subliniat im

portanța pe care o acordă Or
ganizația Națiunilor Unite 
pentru dezvoltarea cooperării 
și a scos în evidență contribu
ția pe care cele 75 de țări în 
curs de dezvoltare o pot adu
ce la rezolvarea problemelor 
mondiale.

Secretarul general al O.N.U. 
a recomandat Consiliului Eco
nomic și Social să-și revizu
iască metodele de lucru și să 
aibă în vedere eficacitatea lu
crărilor sale, citînd printre al
tele necesitatea de a face să 
progreseze în continuare stu
dierea consecințelor economi
ce și sociale ale dezarmării. El 
a sugerat să se procedeze la 
elaborarea unui studiu com
plet și sistematic, care să fie 
urmat de elaborarea unor pro
grame naționale și interna
ționale pentru a da mai mul
tă forță Și coeziune eforturilor 
dispersate care sînt depuse în 
momentul de față pentru dez
voltare.

A luat de asemenea cuvîn- 
tul R. Preblsch, secretarul ge
neral al Conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, care a prezentat un 
raport în legătură cu confe
rința.

U.R.S.S.: Aspect din centrul 
orașului Minsk.

Reuniunea Comentariul zilei

Foto: TASS

Tratative

economice intre

Iugoslavia și R. F. G.

APELUL LUI U THANT PENTRU încetarea
TRIMITERII DE ARMAMENT ȘI PERSONAE

ÎN CIPRU
NICOSIA. — în conul nop

ții de Joi, In jurul localității 
Saint Hilarion din nordul 
insulei Cipru, situația a conti
nuat să rămînă încordata. 150 
de soldați ai gărzii naționale 
cipriote grecești au ocupat po
ziții în fața cfcprioților turci. 
Două companii de militari ca
nadieni aparțugnd forțelor 
OJi.U. au ocupat o Cșie de 
teren de 800 de metri care se
pară forțele militare ale celor 
două comunități.

BONN. — In urma încheie
rii tratativelor econbmice din
tre delegațiile guvernelor 
R.S.F. Iugoslavia și R. F. Ger
mane, anunță Taniug, la Bonn 
a fost dat publicității un co
municat, în care se arată că 
tratativele s-au încheiat cu 
semnarea unui protocol la a- 
cordul din 11 iunie 1952 cu 
privire la schimbul de măr
furi dintre RS J. Iugoslava și 
R. F. Germană, a acordului cu 
privire Ia transportul rutier și 
a două acorduri cu privire la 
reglementarea problemelor fi
nanciare pendinte ș: cu privi
re la reglementarea garanțiuor 
de expert-

Bepcbliea Federală Germa
nă și-a exprimat bmărirea <to 
* fi ie acord ea eaEtatoa de 
membru peoeîMeta a isgs a. 
etoi ta GA.Y.T.
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„federației 
mondiale

a orașelor 
inirățitc“

ALGER 17. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : Joi, 16 iulie, s-a des
chis la Zeralda, în apropiere 
de Alger, o tabără internațio
nală de tineret, care, timp de 
zece zile, găzduiește o reuniu
ne internațională a tinerilor 
ce reprezintă orașele membre 
ale „Federației mondiale a o- 
rașelor înfrățite".

în tabără au sosit 300 de ti
neri. reprezentînd 80 de orașe 
înfrățite de pe glob, printre 
care și orașele București, Cluj, 
Iași și Craiova.

Aceasta este cea de-a doua 
reuniune organizată de „Fede
rația mondială a orașelor în
frățite". (F.M.V.I.). Cu acest 
prilej, vor avea loc discuții și 
un schimb de păreri în pro
blemele colaborării interna
ționale, pentru o mai bună cu
noaștere reciprocă a popoare
lor. pentru întărirea legături
lor de prietenie și frăție. Tine
rii au fost salutați, în numele 
președintelui Ben Bella de 
Sadek Bâtei, subsecretar de 
stat pentru problemele tinere
tului și sportului din Algeria.

A. Gizenga primit 
cu entuziasm 

la Leopoldville

Conferința primilor miniștri din 
țările Commonwealthului, reuniu
ne tradițională, a avut în ediția 
sa din acest an o desfășurare din 
care n-au lipsit momente ce pot 
fi socotite agitate. Cele opt zile de 
dezbateri au permis, firește, exa
minarea unui cortegiu de proble
me suscitînd interes comun. Dar 
punctul nevralgic al conferinței l-a 
reprezentat Rhodesia de sud. Pro
blemele izvorîte din complicata si
tuație a acestui teritoriu s-au im
pus pe primul plan. Pentru organi
zatorii londonezi ai reuniunii dis
cuția pe această temă prezenta 
destule inconveniente, dat fiind 
poziția lor lipsită de claritate.

Premierii africani prezenți la 
conferință au recapitulat cele în- 
tîmplate în Rhodesia de sud unde 
o minoritate albă (230000 lo
cuitori) ignorează drepturile și 
interesele majorității băștinașe 
(3 300 000 locuitori). Actuala for
mație guvernantă din Salisbury 
exprimă pozițiile „durilor", pro
motorii unui rasism inspirat ne
mijlocit de apartheid. „Durii" în
cearcă să împingă lucrurile pînă la 
proclamarea unilaterală a indepen
denței sud-rhodesiene, în speranța 
de a elimina posibilitatea preluării 
puterii de către africani. Ian Smith, 
premierul Rhodesiei de sud, acre- 

1 că „formarea unui gu- 
african în Rhodesia de sud 

ar contraveni intereselor civiliza- 
. i“, ca și cum între civilizație și 
rasism ar trebui pus semnul egali
tății. Izolați pe plan extern, diri-
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Conierirea medaliei 
„Niels Bohr“ savantului 

sovietic P. 1. Kapița

TRANZACȚIE COAOCJAU 
SOVinO-JAPONEZĂ

BERLIN. — Agenția A.DN. 
anunță că un grup de ziariști 
din R-D. Germana au făcut o 
călătorie de informare de 
două săptămîni în R. F. Ger
mană. Ei au discutat cu co
legii lor de la principalele 
ziare vest-germane, probleme 
interpsînd cele două state ger
mane.

cror 6t

LEOPOLDVILLE 17 (Ager
pres). — Locuitorii capitalei 
congoleze au făcut vineri o 
primire triumfală lui Antoine 
Gizenga, lider al mișcării pa
triotice, deținut timp de doi ani 
pe insula Bolabemba 
rat zilele acestea. C_ 
denfiî occidentali de r___
subliniază entuziasmul popu
lației Leopoldville-ului care 
fi-a manifestat astfel atașa
mentul fațâ de discipolul lui 
Patrice Lumumba și lupta 
mișcării patriotice pentru un 
Congo independent și liber. 
După ce a parcurs străzile 
principale ale capitalei, Gi- 
zerga a sosit, însoțit de pri- 
ss&Z smisrTv. Cnombe, la re- 

«eeriau* fi început 
c» pridr» U <!- 

S.-X Cotpo.
f-x aceleiași zHe. Gi-

snga c fievz o ddclareție in 
rxdn.: «ei eoaferințe de pre- 
st. El a axunțat câ ra vizita 
—vud^e localități din țară 
Ti re crea convorbiri 
ixeitom actualului

cu con- 
gurern.

Conferinței șefilor de state

cană. Smith s-a deplasat la Preto- 
„ , t tratative cu Ver- 

La întoarcere, el a vorbit 
despre „relațiile prietenești" cu 
autorii apartheidului, despre înțe
legerea pe care ei o manifestă față 
de intențiile conducătorilor sud- 
rhodesieni. Un acord economic a 
devenit piatră de temelie a unei 
colaborări mai ample între cele 
două țări. Deși aspectele militare 
n-au fost, oficial, evocate, ele au 
figurat pe agenda tratativelor. S-a 
perfectat, se spune, chiar o colabo
rare în materii de... propagandă. 
Merită de semnalat faptul că Smith 

cu presa 
„-„■rhodesiană (după cum arată 
ziarul „SUNDAY TIMES" din Jo-

- ~---- ,’j Sa
lisbury este nemulțumit de atitudi
nea multor ziare care manifestă 
prea puțin entuziasm față de 
orientarea guvernului său. De a- 
eeex. Sein& a cerut amicului sau

ajutor. In prezent, în 
Rejnblica Sud-Africană sînt re
crutați, cu scopul de a fi expe- 
j- - s J ‘ „specia-

— propagarea rasismului.
Colaborarea cu Verwoerd poate 

avea repercusiuni, dat fiind aven
turismul politicienilor sud-africani. 
In Rhodesia de sud, practica ares
tărilor, sistemul represiunilor, au 
agravat starea de încordare. Prea 
multe torțe se agită pe lingă bu-

si 9<veme africane

■ -*. S. Radhakristeax președintele

COPENHAGA. — Uniunea 
inginerilor din Danemarca a 
hotărît să confere medalia de 
aur „Niels Bohr" savantului 
sovietic academicianul P. L. 
Kapița.

Medalia a fost fondată în a- 
nul 1955, in memoria marelui 
savant danez, al cărui nume îl 
poartă, și se dCcernează o dată 
la trei ani, oamenilor de știin
ță pentru aplicarea în practică 
și folosirea în scopuri pașnice 
a descoperirilor fizicii nu
cleare.

cial: cu ajuîcru] 
rachete de tip 
Doi din acești sateLti efn- 
tăresc cfîe 221 kg. iar al trei
lea nte _ •
de 2^50 kg Ce; trei eaieLti 
sînt destinați să slujească 
depistării exploziuor naries-
re în spațiul cosmic. Ei ver fi 
plasați pe orb;» diferite cu 
apogeuri de 100 000 km și pe- 
rigeuri de 200 km.

Din cauza complexitâții 
operației de plasare pe orbite 
separate, reușita completă a 
lansării nu va putea fi con
firmată pînă duminică la 
amiază.

Declarația guvernului 
R, D, Vietnam

CAPE KENNEDY. — Vi
neri dimineața, aviația ameri
cană a lansat de la Cape 
Kennedy trei sateliți artifi-

HANOI. — După cum anunță 
Agenția Vietnameză de Infor
mații, la Hanoi a fost dată 
publicității o declarație a gu
vernului R D. Vietnam cu 
prilejul celei de-a 10-a ani
versări a semnării acordurilor 
de la Geneva cu privire la 
Indochina.

Relevînd 
semnarea 
Vietnamul 
reunificat,

că la 10 ani de la 
acestor acorduri 
nu a fost încă 
iar în sudul țării

BRASILIA 17 —
Coagresal «
34» voiuri ÎOD cccîm es 
darxst ia pria cere «e
prelungește ca eu C2 zxadsfix' 
actualului preaeâmie ai terii, fw- 
rahJ Castelo Sruaco. Dapd cuas 
se știe, czest ezizâz: arac sA ex
pire In decembrie 1965.

Potrivit agenției France Press? 
prelungirea mcndatului președinte
lui Branco, constituie un eșec in
contestabil pentru guvernatorul 
statului Guanabar a, Carlos Lacer- 
da, care a jucat un rol importam 
In răsturnarea de Ia putere a fos
tului președinte Joao Goulart. La- 
cerda anunțase deja candidatura 

pentru alegerile prezidențiale

Comunicat coa
R.A.U.-Irak

sa

PARIS. — La 17 iulie au luat 
sfirșit la Paris lucrările sesiunii 
Consiliului ministerial al Uniunii 
Europei occidentale, organizație 
din care fac pane cele șase țări 
membre ale Pieței comune și 
Marea Britanie. Dezbaterile au 
fost consacrate examinării unor 
probleme privind relațiile politice 
și economice între membrii or-

BAGDAD. — La Bagdad *-« dat 
publicității comuaicatiu cotxun in 
legătură cu vizita in Irak • unei 
delegații conduse de Hussein She- 
fei, vicepreședinte a! JLA.U. In 
comunicat se arată că Republica 
Arabă Unită și Irakul sprijină miș
carea de independență națională 
din Aden, Oman și d;n alte terito
rii arabe. Ambele țări, se arată în 
comunicat, se pronunță împotriva 
bazelor militare din Federația Ara- 
biei de sud și adoră la rezoluțiile 
Conferinței arabe Ia nivel înalt, 
din luna ianuarie, în problema te
ritoriului palestinian.

t Minoritatea albă din Rhodesia 
de sud nu împărtășește, în totali
tatea ei, poziția lui Smith. Unii 
lideri ai albilor îndeamnă la mo
derație, cer prudență și dezaprobă 
actele ce pot avea consecințe ire
parabile. Situat sub o presiune con
centrată, Smith a încercat să po
tolească temerile afirmînd că in
dependența unilaterală n-ar fi o 
problemă a actualității. Afirma
ția aceasta, deși înseamnă o bă
taie în retragere, n-are o valoare 

de la Soliș
ti âștige

Marii Britanii să pună în joc mij
loacele sale de influență spre a 
determina organizarea unei confe- 

t care si asi
gure depline drepturi populației 

| băștinașe. Kenyatta și Nkrumah gu

cerut transferarea puterii în mîna 
majorității africane cu elabo
rarea unui sistem de apărare a 
intereselor minorității albe. Ce
rințele acestea au provocat con
troverse care s-au prelungit 
pînă la ceasurile redactării comu
nicatului final. Mai mult chiar, 
multe ore neprevăzute de discuții 
au devenit necesare spre a se găsi 
o formulă acceptabilă. Dificultatea 
provenea de la părerea exprimată 
de oficialitățile britanice că ele nu 
se pot amesteca în treburile inter
ne ale Rhodesiei de sud, iar pro
blema conferinței constituționale 
poate fi definitivată doar în sep
tembrie cu ocazia proiectatei în
trevederi Home-Smith. Intervenția 
premierului canadian, Pearson, des
tinată apropierii pozițiilor, a spri
jinit ideea unui avertisment îm
potriva proclamării unilaterale a 
independenței.

Comunicatul final a fost redac
tat cu greutate. Formulele echivo
ce, frazele uzuale, nu puteau sa
tisface pe liderii africani. „Bătălia 
comunicatului" (după expresia lui 
„LE MONDE") avea o semnifica
ție mai profundă. „Conferința ac
tuală este foarte importantă de
oarece mai mulți dintre membrii 
principali o vor părăsi, la plecarea 
lor spre patrie, hotărîți să consi
dere sau nu comunitatea britanică 
de națiuni ceva mai mult decît o 
grupare economică de utilitate re
lativă și care prezintă în perma
nență tendința de a deveni o pro
blemă politică jenantă" — scria 
ziarul englez „SUNDAY TIMES".

Comunicatul utilizează o moda
litate de compromis. Poziția pri
milor miniștri ai țărilor Common
wealthului este exprimată în sen
sul cerinței de a se constitui în 
Rhodesia de stid un guvern repre
zentînd majoritatea populației. 
Dacă însă actuala echipă ministe
rială de la Salisbury va declara 
unilateral independența acestui 
teritoriu, țările din Common
wealth vor rupe relațiile cu Rho
desia de sud. Comunicatul men
ționează că premierul britanic 
Home „s-a angajat numai să ia în 
considerare opiniile colegilor lui“. 
O seamă de precizări suplimenta
re sînt socotite de „FRANCE 
PRESSE" drept „mult mai conci
liante față de actualul guvern de 
la Salisbury decît față de africani". 
Aceste precizări se referă la :

1. faptul că guvernul sud-rho- 
desian poartă răspunderea treburi
lor interne ;

2. independența Rhodesiei de 
sud trebuie hotărîtă doar de parla
mentul britanic.

După opinia agenției „FRANCE 
PRESSE" premierul britanic a re
coltat „o relativă victorie evitînd 
criza care părea inevitabilă în le
gătură cu problema Rhodesiei de 
sud". Dar problema a rămas la fel 
de ascuțită și complexă, iar echi- 
vocurile nu pot apropia momentul 
rezolvării ei. Or, a păstra neschim
bată actuala situație sud-rhodesia
nă înseamnă a accepta riscuri greu 
calculabile în ceea ce privește di
mensiunile lor.

Ultimele știri 'dezvăluie iritarea 
care domnește printre diriguitorii 
de la Salisbury după publicarea 
comunicatului londonez. Ian 
Smith a respins recomandările 
conferinței și, nervos, a obiectat că 
„Rhodesia de sud are deja o con
stituție și nu are nevoie să o 
schimbe". Folosind un limbaj tă
ios, Smith a apărat practica repre
siunilor și a pretins că toți ares- 
tații «s-au făcut vinovați de ac
țiuni subversive", eliberarea lor 
socotind-o exclusă. Premierul sud- 
rhodesian a schițat o demonstra
ție de duritate. A simțit nevoia 
unei replici care să-i repare presti
giul șifonat sau este vorba de pre
ludiul unor acțiuni de genul celor 
anunțate mai de mult ?

EUGENIU OBREA

Noul cabinet japonez UGANDA: In fotografie, o 
vedere parțială a Lacului 
Victoria, cel mai mare lac 
al continentului african și 
al treilea, ca mărime din 
lume. El are o suprafață de 
6800 km2. Lacul Victoria 
este o importantă cale na

vigabilă în estul Africii.
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