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atenția 
SATULUI
Stăm de vorbă cu tovarășul pre

ședinte al gospodăriei agricole co
lective „Dezrobirea muncii" din 
comuna Calicea Mare, raionul Băi- 
lești.

Chiar de la începutul discuției 
bm aflat că majoritatea membrilor 
acestei unități agricole socialiste 
șiiit tineri. Însuși lianu Firan, pre
ședintele oolectivei, poartă în bu
zunarul de la piept carnetul roșu 
al organizației revoluționare de ti
neret, carnetul de utemist.

Vorbindu-mi despre aportul ti
neretului colectivei la întărirea 
economică a unității lor, tovarășul 
președinte mi-a spus:

— După Consfătuirea de la Con
stanța am făcut mult mai mult de- 
cit înainte. Noi, utemiștii și tinerii 
colectivei, sub îndrumarea organi
zației de partid, am luat hotărîrea 
Ide a dezvolta puternic ramurile 
aducătoare de venituri și de a 
tpori cantitățile de produse agri
cole contractate cu statul.

Am dat multă atenție cultivării 
plantelor industriale de care indu
stria alimentară are multă nevoie.

Toți țăranii cu gospodării indivi
duale aveau impresia că cultura 
sfeclei de zahăr e nerentabilă. Unii 
Iau încercat s-o cultive dar n-au 
realizat nici 8—10.000 kg_ la hec
tar.

Cele )0 hectare cultivate cu sfe- 
plă de zahăr colectiviștii le-au în
grijit în așa fel incit toamna n-a 
avut de ce să le pară rău. Realiza
seră încă de la început o producție 
medie la hectar de 35.000 kg. Anul 
acesta, au cultivat cu sfeclă de za
hăr 50 hectare pe care le-au con
tractat cu statul. Acesta a fost 
frontul de bătălie cel mai aprig. 
Utemiștii au avut de luptat nu nu- 
tnai cu seceta, dar și cu o serie de 
dăunători care atacau — unii ră
dăcina plantei, alții frunzele. 16 u- 
temiști in frunte cu șefa lor de e- 
phipă, utemistă Anișoara Birjega, 
Iau fast permanent mobilizați pe 
Incest lot. Ei au dat nu mai puțin 
de 4 prașile pentru distrugerea bu
ruienilor și menținerea umidității 
pămintului și vreo 6 stropiri împo
triva mai multor dăunători. Firește, 
dragostea pentru proprietatea so
cialistă, pentru dezvoltarea ei, a 
făcut din faptele tineretului colec
tivei. ceea ce se cheamă eroism de 
fiecare zi. Au fost cazuri cind ziua 
pu puteau lipsi de la alte lucrări

ce trebuiau executate altor culturi 
și atunci în adunări de U.T.M. 
fulger ei au hotărît să muncească 
și noaptea. Seceta, dăunătorii, 
alte greutăți au fost învinse. De 
curînd, un grup de specialiști au 
cercetat cele 50 hectare cultivate 
cu sfeclă de zahăr.. Au calculat 
media la hectar și au fost nespus 
de mulțumiți. Dacă pe loturile ță
ranilor cu gospodării individuale 
recolta de sfeclă de zahăr, așa cum 
se prezintă acum, permite forțat 
o medie de 8—9.000 kg. la hectar, 
la colectiviști depășește 36.000 kg. 
la ha.

Numai de pe urma cultivării sfe
clei de zahăr colectiviștii vor cîștiga 
peste 1.000.000 lei.

Nu există acțiune in gospodărie 
la care tinerii să nu participe cu 
însuflețire. Ei au hotărit să însilo- 
zeze toate cele 400 tone de furaje 
cit are planificat gospodăria.

Nu de mult, aici, la gospodăria 
agricolă colectivă „Dezrobirea 
muncii" a fost împărțit avansul de 
40 la sută. Cite 4 kg. de grîu pen
tru ziua-muncă (recolta a fost de 
1.600 kg. la hectar, iar a individua
lilor de 1.000—1.100 kg.) plus alte 
produse ca miere de albine de la 
cei 65 de stupi, ceapă, cartofi și 
multe altele au primit colectiviștii. 
Așa că nu-i de mirare că vreo 20 
de familii de țărani cu gospodării 
individuale și întovărășiri vin tot 
mai des pe la gospodărie, se inte
resează de toate, discută cu colec
tiviștii, cu tinerii, despre munca 
și veniturile lor. Gospodăria co
lectivă stîrnește admirația țărani
lor muncitori care se simt tot mai 
atrași de perspectivele pe care 
le oferă.
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Așa și Sava Condra 
G.A.C. „Socialismul", 
Calica, raionul Tulcea.

au convins pe deplin
Țăranii muncitori din întovă

rășirea agricolă „Drum nou“ din 
comuna Toporu, regiunea Bucu
rești, executînd anul acesta toate 
lucrările în comun, au obținut cu 
150 kg. grîu 
față de anul 
cu recoltele 
muncitori cu
duale, intovărășiții din Toporu au 
recoltat cu aproape 280 kg. grîu 
mai mult la hectar. Faptul acesta 
i-a făcut pe țăranii cu gospodării 
individuale să se convingă de 
marile avantaje ce le aduce mun-

mai mult Ia hectar 
trecut. Comparativ 
obținute de țăranii 
gospodării indivi-

șî ogoarele
înfrățit

O mică statistică explică multe. Țăranii colectiviști din Miercurea 
Niraj au obținut în acest an în medie aproape 2000 kg. grîu la ha. 
pe cind cei cu gospodării individuale doar 1450 kg. Și în acest an, 
ca și in anii trecuți, producțiile sporite la hectar dovedesc superiori
tatea agriculturii socialiste. In anii din urmă mulți colectiviști din 
această comună și-au construit case noi, și-au cumpărat aparate 

de radio, trăiesc mai bine, mai civilizat.
Țăranii muncitori se conving tot mai mult de avantajele muncii în 

comun. In acest an mulți s-au înscris în gospodăria colectivă, iar 
alte 48 de familii au cerut să în
ființeze o întovărășire agricolă. 
Noua întovărășire a fost inaugu
rată în cinstea zilei de 23 Au
gust, marea sărbătoare a elibe
rării naționale.

Cu vreo două săptămîni în 
urmă au fost inaugurate întovă
rășiri noi la Păingeni, Solovastru; 
Iernuteni, Varsag și în încă 7 
sate din Regiunea Autonomă Ma
ghiară.

ca în comun. Condusă și îndru
mată de organizația de partid, 
organizația U.T.M. din Toporu a 
desfășurat în rindul utemiștilor 
și tinerilor țărani cu gospodării 
individuale o susținută muncă 
politică. Intr-o adunare generală 
deschisă, Dan Marin, secretarul 
organizației U.T.M. din Toporu, 
le-a arătat tinerilor că oricît de 
bine a muncit el pămîntul cu so
ția lui, anul acesta n-a putut ob
ține recolta scontată.

„Lucrul acesta l-am discutat 
mult cu soția mea — a spus el 
— și ne-am hotărît să intrăm cu 
tot pămîntul în întovărășire...".

S-au înscris apoi la cuvînt 
mulți tineri, care au arătat că și 
ei sînt hotărîți să-și unească pă- 
mînturile cu ale întovărășiți lor. 
După adunarea generală deschi
să 12 tineri au făcut 
intrare în întovărășire 
suprafața de pămînt, în 
Dan Marin, secretarul
ției de bază U.T.M., Printre noii 
înscriși se numără utemiștii Ma
rin Prodan, Florea Duță și 
Gheorghe Dumitru. In același 
timp în întovărășirea „Drum nou" 
din Toporu au mai intrat încă 32 
de familii de țărani muncitori, 
aducînd cu ei peste 86 hectare de 
teren.

De curînd încă 10 tineri au fă
cut cereri de intrare în întovără
șire.
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cu toată 
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organiza-

In raionul Hîrlău

ST. NECANIȚKI N. B.

timpul liber

în mod plăcut

și educativ

O nouă dovadă 

a SUPERIORITĂȚII 
științei sovietice
Declarația academicianului Miron Nicolescu 
I Ziarele de ieri aduc o serie de vești noi, ce vorbesc despre marile 

biruinți obținute de savanții și tehnicienii sovietici pe drumul 
dobîndirii a noi și noi surse de energie. Articolul academicianului 
I. V. Kurceatov publicat în „Atomnaia energhia", în care ne sînt 
împărtășite cîteva din importantele realizări obținute în dcr.ieniu! 
folosirii pașnice a reacțiilor termonucleare, precum și raportul 
prezentat de prof. V. S. Emelianov la Conferința internațională 
pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice aduc o serie 
de date ce vorbesc despre incontestabila superioritate a științei 
sovietice pe tărîmul energeticii atomice.

In dorința de a împărtăși cititorilor noștri părerile unor oameni 
de știință din țara noastră asupra noilor realizări ale științei so
vietice, un redactor al ziarului nostru s-a adresat academicianului 
Miron Nicolescu care ne-a declarat următoarele :
„Lucrez în domeniul analizei 

matematice și nu al energeticii 
atomice. Urmărind însă lucrările 
Conferinței internaționale de la 
Geneva pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice, m-au 
bucurat în mod deosebit marile 
realizări obținute de savanții și 
tehnicienii sovietici pe drumul 
dezvoltării energeticii nucleare, 
arătate în raportul atît de bogat, 
prezentat la această conferință 
de șeful delegației sovietice, pro
fesorul V. S. Emdlianov. In Uni
unea Sovietică, unde s-a acordat

PETROȘANI (prin telefon). —* 
încă nu s-au stins ecourile marilor 
realizări obținute de mineri în 
cinstea zilei de 23 August, și în 
Valea Jiului au început să răsune 
alte chemări înflăcărate la între
cere, la continua depășire a pla
nului do cărbune, la noi econo
mii. De data aceasta, inițiativa re
vine colectivului de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari 
ai exploatării miniere Petrila.

Adresîndu-se tuturor minerilor 
din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui minerii de la Petrila au stabi
lit o nouă etapă de întreceri: 7 
Noiembrie și 30 Decembrie. La 
baza angajamentelor luate stau 
realizările de pînă acum. De la 
începutul anului și pînă la 22 au
gust, exploatarea Petrila a dat 
patriei 23.000 tone de cărbune 
peste plan, depășindu-și producti
vitatea planificată cu 100 kg. căr
bune pe fiecare post. Prețul de 
cost a fost și el redus simțitor rea- 
lizîndu-se economii de 1.950.000 
lei.

Toate acestea constituie o ga
ranție a îndeplinirii obiectivelor 
pe care exploatarea minieră Pe
trila și le fixează pentru viitoarea 
întrecere. Minerii de la Petrila 
s-au angajat sa și îndeplinească 
planul anual pînă ]a 10 decem
brie 19E8. De asemenea, ei s-au 
angajat să realizeze economii la 
prețul de cost de încă 500.000 lei, 
să îmbunătățească calitatea căr
bunelui extras și să muncească în 
așa fel îneît nici o grupă care 
lucrează în sectoarele de bază 
să nu rămînă sub plan.

instalajie mobilă 
de intervenție la sonde

Cum sînt ajutați
tinerii muncitori

• •

o deosebită atenție studiului e- 
nergiei atomice, s-au construit 
diferite instalații termonucleare 
de mari dimensiuni. Ceea ce mi 
se pare deosebit de important din 
punct de vedere al economiei, 
este crearea centralei atomo-elec- 
trice care reproduce combustibilul 
consumat. Se știe că în centra
lele atomo-electrice de pînă acum 
materia primă nucleară era elimi
nată ca deșeu.

Se construiesc mari centrale 
atomo-electrice în multe locuri 
ale Uniunii Sovietice: în Ural, în 
regiunile Leningrad și Voronej, 
pe Volga. Un asemenea grandios 
plan de construcții energetice a- 
tomice, menit să constituie ~ un 
salt uriaș în folosirea pașnică a 
energiei nucleare, umple de bu
curie nu numai inimile oamenilor 
sovietici, ci întreaga omenire dor
nică ca marile progrese ale știin-

(Continuare în pag. lll-a)

să-și ridice CALIFICAREA?

Ea GA.C. din Vlădeni-Vale, ra
ionul Hîrlău este o echipă de 
tâmp în componența căreia intră 
6 fete și 3 băieți. Pe șefa echipei, 
utemistă, o cheamă Olga Moraru. 
In urma Consfătuirii de la Con
stanța în angajamentele tinerilor 
se află și un punct care prevedea 
trecerea în răspunderea lor a lo
tului de porumb furajer, care va fi 
Jnsilozat numai de tineret.

Zilele trecute porumbul furajer 
Se făcuse tocmai bun de cules, 
împreună cu celelalte fete — Au
rica Săftel, Profira Lupu, Alexan
drina Plăcintă, Maria Moraru, Ele
na Oprea — șefa echipei i-a che- 
tnat la întrecere pe băieți. Gheor
ghe Paul, Gheorghe Andrei și 
Stan Tănase cărau porumbul cu 
carele, iar fetele îl tocau și-l pu
neau în siloz. Colectiviștii s-au 
bucurat de curajul fetelor. Băieții 
ftu primit întrecerea și cu toții 
S-au apucat de treabă. Cine va 
cîștiga pînă la urmă, nu se știe. 
Treaba se desfășoară însă cu spor. 
Rodul ei pînă acum câteva zile ? 
Mai bine de 10 tone furaje însilo- 
fcate.

Dacă ar fi cineva pare să 
boordoneze și să urmărească par
ticiparea tineretului la acțiunea de 
însflozare ar afla că situații ase
mănătoare celei de la Vlădeni- 
Vale pot fi întîlnite la G.A.C. din 
Iazul Nou, Chișcăreni, Borosoaia, 
Coamele Caprei. In total pînă la 
25 august G.A.S.-urile însilozaseră 
circa 100 tone furaje, G.A.C.- 
urile 56 tone, sfaturile popu
lare 41 tone. Aceste cifre le gă
sești nu numai în unități, ci și 
la secția agricolă a sfatului popu
lar raional. In schimb cît repre
zintă cifrele acestea din totalul 
cantităților ce vor fi însilozate în 
toamnă nu știe nimeni la Hîrlău. 
In ceea ce privește contribuția ti
neretului, tovarășii de la comitetul 
raional U.T.M., o apreciază după 
ochi, folosind un sistem ciudat. De 
pildă: dacă o gospodărie colectivă 
a ffisilozat 56 tone, se presupune că 
80 tone ai aparține, tineretului,

Cum poate fi calificată această 
metodă de lucru de cît falsă, arti
ficială ?

In general în raionul Hîrlău ac
țiunea de însilozare este privită ca 
o acțiune minoră, este lăsată să 
meargă de la sine. Asta înseamnă 
că aici nu s-a înțeles rolul acestei 
acțiuni. Nu s-a înțeles că furajele 
însilozate înseamnă came, lapte, 
unt pentru oamenii muncii. In 
unele locuri, după cum s-a văzut, 
există o experiență pozitivă, se lu
crează intens. Insă activiștii comi
tetului raional U.T.M. nu îndru
mă încă suficient, nu se strădu
iesc să cunoască și să extindă ex
periența bună din unele organi
zații U.T.M.

In cele mai 
multe cazuri, a- 
tunci cînd regiu
nea cere o situa
ție, activiștii de 
aici pleacă în 
raion, aduc si
tuația respectivă 
și apoi așteaptă 
doar să 
rută de 
o altă 
Aceasta 
cheamă 
de coordonare și 
îndrumare. A- 
ceasta nu poate 
duce la mobili
zarea organiza
țiilor U.T.M., a 
tinerilor la tra
ducerea în via
ță a sarcinilor 
puse de partid, 
nu poate duce 
la rezultatele 
dorite.

Este necesar 
ca biroul raio
nal U.T.M. să 
înțeleagă toate 
acestea și să 
procedeze în 

consecință.

In preajma Festivalului interna-
țional „George Enescu"• Tinerii noștri muzicieni care vor participa la

Un juriu in
stituit de Mini
sterul învăță- 
mîntului și Cul
turii a stabilit 
componența lo
tului de tineri 
artiști care vor 
reprezenta țara
noastră la Concursul internațional 
„George Enescu". Din lot fac parte 
pianiștii Gabriel Amiraș, Nicolae 
Brînduș, Crimhilda Cristescu, Dan 
Grigore, ludita Molnar, Mariella 
Rădulescu, Liana Șerbescu, Ale
xandrina Zorleanu și violoniștii 
Varujan Cozighian, George Hamza, 
Ladislau Kiss, Petre Lefterescu, 
Daniil Podlovski, Ștefan Ruha. 
Pentru interpretarea Sonatei a 
111-a de George Enescu vor con
cura cuplurile Varujan Cozighian- 
Nicolae Brînduș, Pere Lefterescu - 
Marietta Leonte, Ștefan Gheorghiu-

I Valentin Gheorghiu.

concurs • Noi oaspeți
Luni seara a sosit în Capitală 

grupul de artiști sovietici care 
vor participa la Concursul inter
național „George Enescu". Din 
grup fac parte pianiștii Mihail 
Voskresenski, Dimitri Paperno, 
Olga Stupakova și violoniștii 
Azad Aliev, Evghenii Smirnov și 
Solomon Snitkovski. împreună cu 
concurenții au sosit din U.R.S.S. 
și pianiștii acompaniatori M. 
Fuks, E Stern și I. Kolegorkaia.

(Marți dimineața a sosit pia
nista austriacă Ruslana Antono- 
wiez.

In orașul Cluj, centru de re
giune, lucrează peste 6.300 tineri 
muncitori. Alături de vîrstnici ei 
duc în întreaga țară faima pro
duselor uzinelor „Unirea", „Car- 
bochim", „Tehnofrig", „lanoș 
Herbak",

In 
duse 
ducă 
iese 
mică 
ușurării muncii omului, al crește
rii productivității muncii — baza 
creșterii nivelului de trai mate
rial și cultural al poporului no
stru muncitor.

Toate acestea cer din partea ti
neretului în special, cunoștințe 
noi, tot mai înalte în fiecare me
serie. De aici, răspunderea orga
nizațiilor U.T.M. față de ridicarea 
permanentă a calificării tinerilor 
la nivelul tehnicii noi, înaintate.

PREIAU EXPERIENȚA 
MUNCITORILOR VÎRSTNICI
Este știut faptul că an de an 

în uzine sosesc noi muncitori 
pregătiți în școlile profesionale 
de ucenici. Ajunși în uzine, luînd 
asupra lor — cot la cot cu cei
lalți muncitori — răspunderea 
pentru îndeplinirea planului de 
producție,, noii muncitori trebuie 
să fie ajutați să-și însușească 
experiența înaintată de muncă, să 
fie învățați să lucreze mult; re
pede și bine. La uzinele „lanoș 
Herbak" s-a încetățenit obiceiul 
ca tinerii noi veniți în uzină să 
fie încredințați muncitorilor cu 
mai multă experiență, pentru ca

„Tehnofrig",
„Varga Katalin" etc. 

întreprinderi se fabrică pro- 
noi, continuă să se intro- 
tehnica modernă, se reîno- 

mașinile, se fac lucrări de 
mecanizare, toate în scopul

să învețe de la aceștia\ Este un 
mijloc eficace care contribuie la 
ridicarea calificării profesionale, 
o posibilitate ca tinerii noi veniți 
în uzină să se afirme în scurtă 
vreme ca luptători consecvenți pe 
frontul înaintat al industriei noa
stre socialiste.

Și în unele secții ale uzinei 
„Unirea" s-a procedat în acest

ingineri să răspundă în fața co
mitetului U.T.M. de ridicarea ca
lificării profesionale a unui anu
mit număr de tineri, adueîndu-și 
în acest fel un aport mai sub
stanțial la realizarea sarcinilor 
de

SA

producție.

DEZVOLTAM DRAGOSTEA 
FAȚĂ DE MESERIE

Pe piața internațională, alături 
de produsele industriale ale unor 
state cu 
concură 
precieri 
dustriei 
ceea ce 
fer, noi 
largă.

De curînd, harnicul colectiv al 
Uzinelor Metalurgice din Tîrgo- 
viște a realizat un nou produs ce 
va fi destinat exportului. Este 
vorba de instalația de intervenție 
la sonde P. 40, pe camion. 
Această instalație proiectată la 
I.T.C.M.E., este complect avto- 
nomă și poate face intervenții la 
adincimi de 2—3000 m. De ase
menea, ea poate fi întrebuințată 
pentru forare plnă la aceleași 
adincimi.

tradiții in acest domeniu, 
și cîștigă mereu , noi a- 
pozitive produse ale in* 

noastre socialiste. In 
privește utilajul petroli» 
am și căpătat o faimă

Raid
prin cîfeva înfreprln 

deri din orașul Cluj

fel. La turnătorie, de pildă, ab
solvenții au fost repartizați în 
echipe cu muncitori vîrstnici din
tre cei mai buni. Faptul că 
în turnătorie nici un proaspăt 
absolvent nu lucrează sub nor
mă; este o dovadă în plus că fo- 
losindu-se acest sistem tinerii 
sînt ajutați să-și însușească și 
să aplice experiența înaintată în 
muncă.

Comitetul U.T.M. de la „Uni
rea" nu î văzut însă în această 
formă de ajutorare a noilor mun
citori un mijloc de ridicare a ca
lificării lor profesionale și ca 
atare n-a extins-o, dovedind ast
fel lipsă de inițiativă și opera
tivitate. Este bine ca muncitorii 
cu mai multă experiență să răs
pundă de un grup de tineri, și 
tot atît de bine este ca tinerii

Ridicarea calificării profesiona
le depinde în primul rînd de fie
care tînăr, de 
interesul și dra
gostea lui față 
meserie, de con
știința răspun
derii că de el, 
de toți muncito
rii, depinde bu
nul mers al uzi
nei, și, mai de
parte dezvolta
rea economiei 
naționale și im
plicit creșterea 
nivelului de trai 
al poporului no
stru muncitor.

Plenara
IlI-a a
U.T.M. 
atenția 
zațiilor 
că au
să se ocupe cu
L. POPESCU
I. BODEA

a 
C.C. al 
a atras 
organi- 
U.T.M. 
datoria

(Continuare 
în pag.

C. V.

In preajma deschiderii școlilor

americane

little noth
focar rasist

fie ce- 
regiune 
situație.
nu se 
muncă

C. SLAVIC.

■th'-,ȘL . •-

Timișoara este unul din cele mal moderne orașe ale patriei noastre care â cunoscut în anii regimului democrat-popular o conținu ă înflorire. In fotografia de față 
puteți vedea jm^ginea unei after e principale a orașului.

Se împlinește un an de cind un ziarist american, 
filozofînd, constata că există unele localități ce pot 
fi denumite orașe-focare. Explica denumirea prin 
aceea că aceste orașe au concentrat ca un focar ai-: 
tuații și evenimente deosebit de grăitoare, care a- 
runcă o lumină puternică asupra diferitelor stări de 
lucruri care la prima vedere sînt ascunse și moc-, 
nesc molcom. Ziaristul se referea la LITTLE-ROCK, 
Explicabil. Little-Rock poate fi comparat cu un fo
car infecțios de boală, din a cărui irumpere lasă sa 
se vadă că în străfunduri ,organismul aparent sănă
tos al capitalismului america» este putred, scuturat 
și ros de cele mai rele boli, cum este și rasismul.

Numele do Little-Rock a rămas puternic întipărit 
în memoria oamenilor de pretutindeni, asociat de 
„modul de viață american", a cărui farsă o de
joacă. Ne amintim prea bine cum a izbucnit „cazul 
Little Rock", unul dintr-o serie, dar care a căpătat 
o rezonanță puternică și a luminat cu puterea unui 
fulger adevăratele moravuri existente în S.U.A. Era 
pe vremea începutului de an școlar 1957, ca și în 
zilele acestea. Nouă tineri negri din Little-Rock se 
îndreptau spre școală. Li se spusese că însuși pre
ședintele le-a dat voie să urmeze și ei o școală me
die împreună cu tinerii albi. Ajunși in fața școlii 
au întîlnit grupuri de soldați care le-au aținut calea, 
îndrăzneala lor a fost aspru pedepsită. Au urmat 
zile grele pentru populația neagră. Acțiunile po- 
gromiștilor au cuprins orașe întregi, au avut loc de
zordini de stradă, au fost incendiate case. Dar ce 
viață chinuită au avut de trăit cei nouă tineri care 
au îndrăznit să năzuiască la o școală frecventată de 
albi, să aibă colegi de bancă și profesori albi 1 Tî« 
năra negresă Minnijean Brown, în vîrstă de 16 ani, 
este unul dintre cei nouă tineri care au avut de su
portat îngrozitoare chinuri, de neconceput, în cursul 
lunilor cît au putut frecventa școala medie din 
Little-Rock. Recent, revista „Express" a publicat o 
răscolitoare poveste a experienței proprii a tinerei 
Minnijean Brown cu prilejul încercării de integrare 
școlară. Este o poveste zguduitoare, al cărui drama
tism condamnă într-un mod neiertător și pentru tot
deauna fărădelegile rasiste comise în Statele Unite, 
în timp ce toate ziarele, revistele, radioul, tele* 
viziunea și întreaga mașină de propagandă a De-

PARCE ROMAN• ho;»» efsșr'
(Continuare fef pag.



Grija pentru educația comunistă a tineretului este sarcina pr.ncipală încredințată de partid organizației noastre revoluționare, întreaga muncă a organizațiilor U.T.M., conduse și îndrumate îndeaproape de partid, se desfășoară sub semnul creșterii unui tineret nou, capabil să răspundă mereu mai bine sarcinilor mărețe ale construcției socialismului în patria noastră scumpă.In procesul de educație comunistă a tineretului o atenție deosebită o acordă organizațiile U.T.M. folosirii timpului liber al tinerilor într-un modeducativ și plăcut.Multe organizații de bază ale U.T.M. au înțeles să folosească timpul liber al tinerilor organi- zînd diferite acțiuni cultural-educative la care participă un mare număr de tineri. Succesele muncii lor se datoresc în primul rînd faptului că au inițiat asemenea acțiuni cultural-educative

SA. ORGANIZAM . _ .■_r j//j j-i jj i i J
■n mnd plAcutși Kilutiitiv

Din experiența unor organizații II. T. M. din București In organizarea timpului liber al tineretuluicare au răspuns preocupărilor tinerilor, setei lor de cunoștințe în domenii cît mai variate.In această pagină vă prezentăm cîteva forme și metode de muncă în organizarea timpului liber, împărtășite nouă de cîțiva secretari și membri ai unor comitete U.T.M. din unele organizații de bază din Capitală.
RÂSPUNZÎND

♦ In fața zidurilor Doftanei ♦ 
| tinerilor li se povestește des- ! 
țpre viața și lupta celor mai J
♦ buni fii ai clasei muncitoare, 9 
(închiși aici în anii cumpliți ai! 
•regimului burghezo-moșieresc. g 
I o i

• T!

preocupărilor
TINERETULUI

In decursul unei activități destul 
de îndelungate am putut ajunge la 
concluzia că munca de organizare 
a timpului liber al tineretului nu 
este deloc o chestiune ușoară, sim
plă, care nu cere prea multă bă
taie de cap, așa cum gândesc unii. 
O reuniune, o conferință, un con
curs sportiv, din oînd în cînd vi
zitarea unui muzeu sau o excursie 
și gata. Toate acestea într-adevăr 
sînt bune, folositoare și se fac. In 
această muncă însă există un ele
ment deosebit căruia noi i-am dat 
mai multă atenție în ultimul 
timp: preferințele tineretului, do
rințele, preocupările lui, cunoaște
rea acestora pentru a-i ajuta să-și 
îmbogățească cunoștințele, să-și 
dezvolte și să-și întărească trăsătu
rile frumoase, înaintate ale carac-

în anii grei de ilegalitate, întîlniri 
între tineri și muncitori mai în 
vîrstă care au vorbit despre viața 
grea, de mizerie, pe care au dus-o 
tinerii în anii regimului burghezo- 
moșieresc, despTe greutatea cu care 
un tînăr, în vechea uzină „Mala
xa" învăța meseria etc. Numai 
simpla enumerare a acestor confe
rințe și ne dă o imagine clară a 
rolului profund educativ pe care 
l-au jucat ele în viața tineretului 
nostru.

Sînt însă în organizarea confe
rințelor cîteva chestiuni mai deo
sebite asupra cărora aș vrea să 
insist mai mult. In primul rînd 
cum alegem tema lor. Trebuie spus 
de la început că aceasta nu se sta
bilește din birou, ei pe baza unei 
serioase munci de consultare a

care a dat posi
bilitate tinerilor 
să pună între
bări și chiar să 
emită anumite 

păreri, idei, pe 
marginea temei 
discutate.

Se înțelege de 
la sine că în a- 
semenea situații 
nu se poate vor
bi de plictiseală 
în timpul confe
rințelor.

MOLIU ELENA
membră în co
mitetul U.T.M.- 
Uzinele „23 

August"

terului lor.
Din multiplele acțiuni inițiate 

pentru organizarea timpului liber 
al tineretului am să mă opresc, în 
mod special, la conferințe. Consider 
că acestea au un rol deosebit de 
important în educarea tineretului, 
în formarea lui oa om nou, cu o 
înaltă conștiință socialistă. In orga
nizațiile noastre de secție au fost 
invitați comuniști care au vorbit 
tineretului despre calitatea de 
membru de partid, s-au ținut con
ferințe despre lupta poporului no
stru, alături de toate popoarele lu
mii, pentru pace, despre viața și 
activitatea tineretului sovietic și a 
tinerilor din țările de democrație 
populară, diferite conferințe cu 
caracter științific care aveau ca 
scop combaterea misticismului și 
superstițiilor etc. Am organizat, de 
asemenea, întîlniri ale tineretului 
din uzina noastră cu vechi mem
bri de partid, care au povestit de
spre lupta și activitatea partidului

tineretului. In uzina noastră, la 
foarte mulți utemiști, există o pre
ocupare deosebită pentru a se pre
găti în vederea intrării în rîndul 
candidaților și apoi a membrilor 
de partid. Pornind de la această 
stare de fapt, noi am organizat 
multe din conferințele amintite 
mai sus. Și participarea la ele a 
fost deosebit de bună tocmai pen
tru că ele au răspuns preocupări
lor tineretului. De asemenea, noi 
ne-am străduit ca conferințele să 
nu aibă un caracter didactic, mo
ralist, ci să fie vii, antrenante. 
Pentru aceasta i-am invitat pe to
varășii conferențiari cu cîteva zile 
mai înainte Ia noi în uzină, le-am 
făcut cunoștință cu tinerii care-i 
vor asculta, le-am înlesnit posibi
litatea de a discuta cu ei și de a 
afla ce-i interesează mai mult în 
problema ce urma să fie tratată 
de conferință. Aceasta a făcut ca 
în timpul conferinței să fie o at
mosferă mai intimă, de apropiere,

NU SIMPLE VIZITE!

Adunați într-un colț liniștit, membrii cercului „Iubiți muzica" de 
la Uzinele „Timpuri Noi",se pregătesc pentru o viitoare ocazie cțpd 

își vor dovedi măiestria.

Am considerat un timp că dacă 
la o acțiune, excursie, vizitare de 
muzen etc., nu participă toți ti
nerii din organizația de secție res
pectivă, acțiunea nu este reușită. 
Așa să fie oare ?

într-adevăr, nu poate tăgădui 
nimeni că numărul tinerilor care 
participă la o acțiune este lipsit 
do importanță. Organizația noastră 
își poate îndeplini sarcina sa de 
a educa tineretul în spirit comu
nist numai în măsura în care an
trenează întreaga masă de utemiști 
la viața de organizație. Sînt însă 
acțiuni, ca vizitarea muzeelor, ex
cursii, la care în afară de numă
rul participanților, o importanță 
deosebită o are și munca de pre
gătire anterioară a tinerilor ce 
vor vizita expoziția respectivă, 
sau vor face o excursie la un Ioc 
istoric, de înarmare a tinerilor cu 
cunoștințe care să le dea posibili
tatea înțelegerii mai profunde a 
lucrurilor văzute.

Mulți tineri din uzina noastră 
au dovedit o preocupare și un 
interes deosebit pentru muzeele 
existente în Capitală, pentru ex
cursii în locuri care marchează 
pagini din trecutul de luptă al 
partidului și poporului, pentru 
locurile pitorești de pe meleagu
rile patriei noastre. Ne-am dat 
seama că satisfăcând aceste do- 
rinți firești ale tineretului nu fa
cem altceva decît să contribuim la 
educarea lor patriotică, la îmbogă
țirea bagajului lor de cunoștințe 
cu noi și noi lucruri interesante, 
instructive. Pentru aceasta, pînă 
acum, mai bine de 250 tineri au 
vizitat Muzeul de istorie a parti
dului, Muzeul de artă „N. Grigo- 
rescu“ etc. De asemenea peste 800 
de tineri au vizitat Muzeul Dof- 
tana, Curtea de Argeș, au făcut 
excursii pe Valeu Prahovei, pe 
Dunăre, la Cîmpulung etc.

După multe din aceste vizite 
și excursii noi am organizat dis
cuții la care au luat parte și ti

neri care nu an fost în vizita sau 
în excursia respectivă. Astfel, de
spre vizitarea* bîuzeuluî de istorie 
a partidului, Muzeului Doftana, au 
avut loc discuții pasionante în ca
re tinerii au povestit și altora cele 
văzute, au subliniat învățăturile 
pe care le-a tras fiecare, ca tînăr 
comunist, pentru activitatea sa de 
fiecare zi, din lupta partidului și 
a clasei muncitoare.

Fără a diminua cu nimic ceea 
ce este bun și folositor în ce am 
făcut pînă acum, cred totuși că 
noi nu am mers pînă la capăt în 
ceea ce privește folosirea vizitelor 
și excursiilor făcute, pentru educa
rea tineretului. Este vorba, așa cum 
am arătat la începutul acestui ar
ticol, despre pregătirea serioasă 
anterioară vizitării muzeului sau 
locului istoric respectiv.

Nu toți tinerii au cunoștințe su
ficiente despre diferitele locuri și 
expoziții pe care le vizităm.

Biblioteca clubului Uzinelor „Sem ănătoarea" cunoaște mereu o ma re afluență de vizitatori din 
rîndul tineretului.

Pentru cei ce 
iubesc muzica
Mulți tineri muncitori de la noi erau dornici să 

învețe muzica, să cânte la un instrument
Pornind de la această dorință a tineretului, nu de 

mult, la celelalte forme de activitate s-a mai adău
gat una : cercul „Iubiți muzica". La propunerea co
mitetului U.T.M., cu sprijinul comitetului de partid 
și în colaborare cu comitetul de întreprindere a 
luat ființă acest cerc, care răspunde dorinței tineri
lor de a învăța cântecele iubite de poporul nostru, 
cîntece revoluționare despre lupta eroică a partidu
lui nostru, despre activitatea uteciștilor, despre mi
nunatele realizări ale vieții noastre noi.

In cadrul cercului tinerii învață să cânte la dife
rite instrumente — acordeon, vioară, muzicuță, flaut. 
Printre cei 26 de membri ai cercului se numără 
mulți muncitori vîrstoici, talentați instrumentiști ca 
tovarășii Criza Francisc, Popovici Gheorghe, Petre 
Alexandru și alții care îi învață cu multă dragoste 
pe tinerii care au venit la cerc fără să fi știut să cînte 
dintr-un instrument, dar dornici să învețe un lucru 
nou, folositpr. Este demnă de relevat sîrguința cu 
care se pregătesc utemiștii din cerc, ca de pildă 
N. Căpățînă — fluier, Alexe Mircea și Marin Gheor
ghe — muzicuță.

Primele examene ale acestui cerc s-au ținut în fața 
muncitorilor uzinei noastre, în fața țăranilor și co
lectiviștilor din comuna Mînăstirea, examene pe care 
tinerii noștri le-au trecut cu succes, aceasta sporin- 
du-le încrederea în forțele lor și hotărârea de a se 
perfecționa cît mai mult

Comitetul U.T.M. acordă toată atenția alegerii re
pertoriului, participării tinerilor la pregătirea și în
sușirea cât mai temeinică a cunoștințelor predate în 
cerc.

Abia sîntem la început de drum. Noi vrem să 
inițiem un ciclu de lecții și conferințe, cu exempli
ficări muzicale, prin oare să li se vorbească tineri
lor despre istoricul muzicii romînești, despre curen
tele decadente din muzica occidentală. Acordînd o 
mai mare atenție îmbogățirii tematice a activității 
cercului, preocupîndu-ne mai mult de atragerea unui 
număr mai mare de tineri în cerc și spijinind noi, 
comitetul, mai mult întreaga activitate, sîntem si
guri că cercul „Iubiți muzica" va fi una din for
mele largi de activitate culturală din uzina noastră. 
Colaborînd permanent cu comitetul de întreprindere 
și sprijiniți îndeaproape de organizația de partid, 
noi vrem ca această formă de activitate distrac
tivă și educativă să cuprindă o masă cît mai mare 
de tineri.

POPESCU MIRON 
membru în comitetul U T.M. — 

Uzinele „Timpuri Noi"

Scopul fiecărei vizite, excursii este 
însă acela de a-i ajuta pe tineri 
să-și îmbogățească cunoștințele cu 
lucruri noi, folositoare, educative. 
De aceea cred că este absolut ne
cesară o muncă de pregătire an
terioară.

De exemplu •- cred că am fi ob
ținut rezultate mai bune în popu
larizarea în rîndul tineretului a 
luptei eroice dusă de partid, dacă 
înainte de a vizita Muzeul Dof
tana, am fi organizat pentru tineri 
expuneri despre lupta și viața 
comuniștilor închiși la Doftana. A- 
celași lucru se putea face în le
gătură cu oricare acțiune de acest 
gen. Cu vizitarea muzeului de ar
tă, de exemplu, tinerii ar fi putut 
pătrunde mult mai mult din sem
nificația artei lui Nicolae Grigo- 
rescu dacă am fi precedat vizita
rea muzeului de o conferință sau 
simpozion pe tema noului adus în 
pictura romînească de acesta, a 

temelor sociale 
tratate de el, a 
însemnătății o- 
perei sale.

Așa intențio
năm să proce
dăm de acum 
înainte și sîntem 
convinși că efi
cacitatea educa
tivă a acțiunilor 
noastre de acest 
gen va fi mult 
mai mare.

ȘT. PARAS- 
CHIV

secretar al comi
tetului U.T.M. 
— Uzinele „Se

mănătoarea"

Cineclub
Printre alte forme de activitate 

cultural-educativă, în întreprinde
rea noastră a luat ființă nu de 
mult un cineclub. Organizația 
U.T.M., împreună cu comitetul de 
întreprindere, sprifiniți de organi
zația de partid, au inițiat această 
formă ținînd seama ți de faptul 
că mulți tineri de la noi, vizio- 
nînd filme în colectiv, discutau 
mult timp după aceea, dorind să-ți 
lămurească mai bine semnificația 
fiecărui film. Fără un ajutor com
petent, însă, care să lămurească 
problemele neclare, aceste discuții 
neorganizate nu ajutau tinerii să 
cunoască nvai profund mesajul so
cial-politic al filmelor respective. 
Or, prin crearea cineclubului tine
rii puteau fi îndrumați mai bine, 
printr-un larg ți organizat schimb 
de păreri, puteau învăța mai mult, 
căpătau cunoștințe noi. La început 
s-au înscris doar cîțiva tineri la 
cercul „Prieteni ai filmului". Prin- 
tr-o susținută muncă de populari
zare a activității cercului, prin 
includerea în program a filmelor 
care-i interesau mai mult pe ti
neri, s-a ajuns ca la activitatea 
cineclubului să participe acum în 
număr mare nu numai tinerii din 
întreprinderea noastră dar ți cei 
din cartier. Mult suflet au depus 
pentru organizarea cineclubului ti
nerii Rugină Ioana, Ștefănescu 
Traian, Ștefănescu Geta, Duță 
Constantin.

în ultimul timp, în cadrul cine
clubului s-au prezentat recenzii ți 
s-au discutat filmele } „Bijuterii 
de familie", „Ciulinii Bărăganu
lui", „Zboară cocorii" ț.a. Un aju
tor prețios în munca cineclubului 
îl dă utemistul Gh. Paul, inginer. 
Tinerii discută nu numai subiectul 
filmelor, trăgînd învățăminte din 
mesajul politic ți social al filme
lor, dar dezbat ți probleme refe
ritoare la regia filmelor, jocul ac
torilor etc. Fiindcă, într-adevăr, 
cineclubul are menirea nu numai 
de a organiza discutarea colectivă 
a filmelor vizionate ci ți crearea 
de filme. Dar pentru a crea un 
film este necesar să ai multe cu
noțtințe în diferite domenii. De 
aceea, este deosebit de instructivă 
vizita pe un platou de filmare, ca 
ți expunerea unor conferințe pe 
teme tehnice ți țtiințifice. în acest 
sens noi intenționăm ca în viitor 
să facem o asemenea vizită, la Stu
diourile cinematografice Buftea, să 
invităm în mijlocul nostru regizori, 
scenariști, actori de film care să 
vorbească tinerilor despre arta ci
nematografică, despre istoricul ci
nematografiei, despre realizările 
cinematografiei romînești ți sovie
tice etc.

STOICAN NICOLAE
membru în comitetul U.T.M. - 

Combinatul Tutunului

Una din formele de activitate cultural-educativă ta rîndul tine
retului, căre’a organizația noastră U.T.M. îi acordă o deosebită 
importanță, este „Joia tineretului". Cum b'ne se știe, o aseme
nea manifestare a intrat de mult în tradiția muncii de organi
zație și tinerii vin întotdeauna cu plăcere să-și petreacă timpul 
liber la „Joia tineretului". Dar de felul cUm „petrec" tinerii 
sîntem în primul rînd noi, organizația U.T.M., răspunzători. Cu 
mult timp în urmă se întâmpla ca la „Joile tineretului" organi- 

' plăcere, sau să se plictisească
— ne întrebam cu toții. Ne-am hotă-

zate de noi, tinerii să nu vină cu 
vădit. „Care să fie cauza? ... . . . , .
rît să ținem o consfătuire cu toate birourile U.T.M. de secție 
în care să ne lămurim și să vedem ce avem de făcut cu mono
tonia și searbădul care începuseră să se înfiripe și care se 
cereau de urgență stârpite. Din discuții a reieșit că vina o purta 
conținutul neinteresant, programul sărac, neatractiv al 
acestor manifestări, faptul că tinerii nu aveau nimic aou de 
învățat. Aportul scăzut al organizațiilor U.T.M. de secție, care 
nu se simțeau cu nim’c răspunzătoare de reușita acestor mani
festări cultural-educative, care nu se interesau îndeaproape de 
dorințele tinerilor, de preocupările lor — stăteau la baza acestei 
plictiseli. Discutînd despre programele acestor manifestări, grija 
noastră s-a îndreptat asupra conținutului lor educativ, oare să-i 
ajute pe tineri să-și ridice necontenit nivelul ideologic, politic și 
cultural. Am stabilit atunci tematica „Joilor tineretului" pe o 
perioadă mai îndelungată. Astfel, ne-am gîndit că în aceste zile 
să ținem conferințe cu teme politice, patriotice, științifice sau 
literare, concursuri „Cine știe, oîștigă" pe diferite teme, recenzii 
de cărți. De asemenea, cu prilejul multor „Joi ale tineretului" 
am organizat întîlniri cu vechi membri de partid care au vorbit 
tinerilor despre 
lupta partidului 
nostru împotriva 
exploatării și 
nedreptății bur. 
ghezo-moșierești, 
într-un cuvînt 
am declarat un 
război necruță
tor rutinei, mo
notoniei, stabi
lind ca la fieca
re „Joie" să a- 
ducem ceva nou, 
care să antrene
ze tinerii.

De asemenea, 
pentru a da un Otmp șl mai larg inițiativei tineretului f 
im hotărît ca de fiecare „Joie a tineretului" să răs- ? 
pundă pe rînd fiecare organizație U.T.M. de secție, sprijinită 
îndeaproape și de comisia culturală condusă de tov. Bălașa Ioana 
și Iliescu Vasile de pe lîngă comitetul U.T.M. •

Multe din organizațiile U.T.M. de secție au invitat Ia „Joia j 
tineretului" membri de partid care au vorbit tinerilor despre f 

i „Cinstea și mândria de a fi candidat și apoi membru de partid", , 
£ despre „Trecutul de luptă al U.Ț.C.". Atenția noastră este în- 4 
# dreptată asupra temelor oare pot ajuta creșterii conștiinței t'ne- 4 
& oilor de la noi, continuei lor ridicări politice, ideologice și cui- * 
Z turale. N-am omis din programul „Joii tineretului" nici partea * 
£ distractivă — dansul. 4
> Printre „Joile tineretului" interesante din ultima vreme, la 4 
5 care au participat numeroși tineri dta întreprinderea noastră a 4 

’ “ U.T.M. din secția „piese 4

l „Joia
tineretului"
o zi îndrăgită

5ț fost cea organizată de organizația U.T.M. din secția „piese 
Z radio" care împreună cu tinerii din secția „metalică" au parti- 
*5 cipat la un concurs „Cine știe, oîștigă" pe tema „Festivalurile 
S mondiale ale tineretului".
£ Cîștigătorii — tineri din secția „metalică" — au obținut o 
Jț excursie la Gura Diham și toți concurenții au primit numeroase 

cărți. Pentru a face cunoscut și celorlalți tineri, care n-au par
ticipat la acea „Joie a tineretului", concursul a fost înregistrat, 
și difuzat prin centrul de radioficare din cartier. Frumoase „Joi 
ale tineretului" au ținut și organizațiile U.T.M, dip secțiile „di
fuzor!" cu conferințe pe teme de morală („Cum să rte purtăm 
în fabrică, acasă și pe stradă" urmată de întrebări și dis
cuții), secția „tehnico-administrativă" — (cu un concurs „Cine 
știe, cîștigă" pe o temă științifică), secția „metalică" (cu un .bogat 
program prezentat de brigada artistică de agitație a secției) 
și altele. De asemenea la multe „Joi ale tineretului" s-a vorbit 
despre însemnătatea concursului „Iubiți oartea" și s-au înmînai 
în oadru festiv insignele de „Prieten al cărți'".

Grija sporită a fiecărei organizații U.T.M. de secție oa „Joia 
tineretului" să aibă un bogat conținut educativ, să placă tine
rilor, să răspundă setei lor de cunoaștere, a făcut posibil oa la 
asemenea acțiuni ale organizației noastre să participe din ce în 
ce mai mulți tineri. Astfel, tineri care a'tădată preferau să se 
plimbe pe bulevard sau să frecventeze numai saloane de dans, 
astăzi vin la „Joile tineretului".

TUDOR I. TUDOR 
secretar al comitetului U.‘ 

..Radio Popular"
.T.M.

ESENȚIAL-înțelegerea mesajului cărții citite
D: munca de formare a omului 

de tip nou, cartea — fie că reflec
tă viața clocotitoare a construcției 
socialiste, fie că este vorba de lite
ratură clasică sau de comorile 
creației populare — joacă un rol 
deosebii de important. Ea ajută ti
nerilor să-și îmbogățească cunoș
tințele, vocabularul, devine o for
ță cu adevărat educativă, lumina 
ei insoțindu-l pe tînăr țoală viața. 
Dar pentru ca tinerii să învețe in
tr-adevăr din lectura cărților, este 
necesar ca organizația U.T.M. să 
acorde multă atenție îndrumării 
tinerilor spre lectura organizată.

Ce repetăm în seara asta ?
(Un grup de tinere din echipa de dansuri popu

lare a Uzinelor textile „7 Noiembrie")

Hotărtrea C.C. al U.T.M. privind 
organizarea concursului ..Iubiți 
cartea" a dat posibilitate și or
ganizației U.T.M. din fabrica noa
stră să ducă o susținută muncă 
de educație a tinerilor cu ajutorul 
cărții.

în munca cu cartea există insă 
un lucru asupra căruia noi ne-am 
oprit cu mai multă atenție. Este 
vorba de faptul că nu toți tinerii 
din fabrica noastră și-au format 
încă deprinderea de a citi cărțile 
literare, nu toți au incă putința de 
a înțelege cu ușurință mesajul so
cial, etic, uman pe care îi trans
mite o operă literară. Ne-am dat 
seama că pe această linie tlnărui 
trebuie ajutat in mod substanțial 
de organizația U.T.M. Prin forme 
diverse noi am încercat să-l aju
tăm să înțeleagă caracterul dife- 
riților eroi ai romanelor, crezul 
lor social, semnificația acțiunilor 
lor. Pentru aceasta comitetul 
U.T.M., împreună cu responsabilii 
culturali din toate organizațiile 
de secție, au organizat conferințe 
legate de probleme ale literaturii, 
recenzii, vizionări de spectacole Șl 
expoziții etc.

Astfel, în cadrul bibliotecii s-au 
ținut 29 recenzii, printre care 
„Maiakovski — Poemul lui Le- 
nin", „Opera lui Eminescu" etc. 
De asemenea am organizat con
cursuri „Drumeții veseli" care au 
avut ca temă, unul — opera lui 
Caragiale, altul — figuri de tineri 
uteciști în literatura noastră etc., 
concursuri prin care tinerii nu 
numai că și-au verificat cunoștin
țele căpătate tn urma citirii căr
ților din concurs dar, și in primul 
rînd, au înțeles cu mai multă pro
funzime ideile principale ale fie
cărei cărți in parte.

Pentru ca un număr cît mai 
mare de tineri să cunoască lucră
rile concursului „Iubiți cartea" 
am folosit din plin stația de am
plificare unde se fac prezentări 
de cărți, se citesc articole docu
mentare din reviste și ziare. Tre
buie să spunem că această muncă 
a dat roadele așteptate. Astfel, din 
biblioteca întreprinderii s-au citit 
aproximativ 4.000 cărți, iar majori
tatea cititorilor sînt tineri. In ca
drul concursului „Iubiți cartea" 
avem înscriși un număr de 320 
tineri, iaz un număr de 140 sînt 
de acum purtători ai insignei 
„Prieten al cărții".

Tineri ca Stan Ion, vopsitor, 
Marinache Gh., macaragiu, Gheor
ghe Petruța, funcționară, Sterian 
Elena etc. sînt numai olteva e-

xemple de cititori pasionați ai căr
ților de literatură.

E demn de remarcat faptul că 
la faza superioară a concursului 
„Iubiți cartea" organizația noastră 
a mobilizat un număr mare de ti
neri. Astfel, la etapa pe întreprin
dere s-au prezentat 50 de tineri 
cu lucrări din operele diferiților 
scriitori, iar din aceștia 12 au 
participat la faza pe raion.

Munca cu cartea nu s-a limitai 
numai la acțiunile comitetului 
U.T.M. pe întreprindere ci ea s-a 
desfășurat și pe baza obiectivelor 
ce au fost stabilite de birourile 
U.T.M. din secții. Astfel, în sec
țiile strungărie, prototipuri etc 
au luat ființă biblioteci volante. 
Utemiști ca Chiru Stelian și Sanda 
Gheorghe din secția frigidere, Un- 
gureanu Victoria și Enache Floa
rea, strungărițe — se numiră nu 
numai printre cei mal buni cititori 
dar sînt și ajutoare active ale bi
bliotecii întreprinderii și ale biblio
tecilor volante, discutînd cu tine
rii, recomandîndu-le cărți și aju- 
thidu-i să înțeleagă cele căite.

O inițiativă bună a birourilor or
ganizațiilor U.T.M. de secție a 
fost vizionarea spectacolelor de 
teatru și film ale căror subiecte 
sînt inspirate din operele literare. 
Organizarea discuțiilor în colectiv, 
după vizionare, a dat posibilita
te tinerilor să înțeleagă mai bine 
mesajul politic și social al celor 
citite. Pot fi evidențiați în acest 
sens tinerii din secțiile matrițerie, 
prototipuri, jrigidere, administra
tiv.

Preocupîndu-ne continuu de fe
lul cum citesc tinerii, cum își 
însușesc cete citite, lndrumindu-i 
necontenit către o lectură politică, 
ideologică, de conținut, noi sîntem 
convinși că rezultatele muncii 
noastre vor fi din ce in ce mai 
bune. Noi vrem să organizăm 
forme cit mai variate care să a- 
tragă tinerii spre lectură, ținînd 
in primul rînd seama de faptul că . 
tinerii trebuie să înțeleagă ceea 
ce citesc. De aceea va trebui să 
inițiem cit mai multe concursuri 
pe _ teme literare, seri de ghici, 
tori literare, îniîtniri cu scriitori, 
simpozioane, procese literare, pen
tru a da posibilitate tinerilor să-și 
lămurească toate problemele pe 
care le ridică lectura unei cărți,

CAZILA ELENA 
membră în comitetul U.T.M.— 
Uzina „Element Gottwald"
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Recomandările Ministerului
Agriculturii și Silviculturii

privind desfășurarea
lucrărilor agricole de toamnă

FILME NOI
„UN NOU NUMĂR 

DE ATRACȚIE

Croaziera prieteniei
Marți dimineață au părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre portul 
Constanța, cei peste 400 de par
ticipant! la „Croaziera Prieteniei*4 
organizată de revista „Veac Nou" 
și Consiliul General A.R.L.U.S. 
Participants la croazieră sînt 
cîștigătorii concursului de jocuri 
distractive organizat în acest 
scop de revista „Veac Nou" și 
Consiliul General A.R.L.U.S. pre
cum și activiști obștești ai 
A.R.L.U.S.-ului din întreaga țară.

In Gara de Nord turiștii diți 
„Croaziera Prieteniei" au fost sa
lutați de Eugen Rodau, secretar 
al A.R.L.U.S.-ului, și de activiști 
ai Consiliului General A.R.L.U.S.

Din portul Constanța, partici- 
panții la „Croaziera Prieteniei" 
s-au îmbarcat în aceeași zi pe 
motonava „Transilvania" pornind 
în largul Mării Negre. Turiștii 
vor vizita Odessa, Yalta și Soci.

(Agerpres)

Scenă din filmul ,,Maeștri schiori de mîine"

REZULTATELE
concursului-ghicitoare cu tema

șPrin tragere la sorți au ieșit următorii cîștigători:

■

■
V

și autori66
„Lucrări literarei

„Maeștri schiori 
de mîme“

„Maeștrii schiori de /nZine" 
— este un film de tineret, de
spre sport, accentul principal 
căzînd pe problema moralei

Realizat de cunoscutul re
gizor sovietic Boris Dolin, „Un 
nou număr de atracție" se adre
sează cu precădere tineretului, 
căruia îi prezintă interesante 
aspecte din viața circului. Eroul 
principal (căci filmul are mai 
multi eroi dintre care clțlva, 
cum ar fi, de pildă, inteligentul 
Potap, sînt animale, talentate 
vedete ale arenei) este îmblîn- 
zitorul Vasilii Guleaev, iar ac
țiunea se desfășoară în jurul 
luptei lui pentru a-și desăvlrși 
munca. Este o poveste despre 
îndrăzneață creatoare și măies
trie, despre roadele perseveren
ței și ale răbdării.

Iată-l pe Vasilii Guleaev, co
cii, scos afară cu forfa din circ 
fiindcă a fluierat un îmblânzi
tor ce brutaliza animalele. Va
silii (V. Balașov) este convins 
că mult mai bune rezultate se 
vot obține printr-o muncă aten
tă și răbdătoare, prin cîștiga- 
rea simpatiei animalelor decît 
prin terorizarea lor. Trec anii 
și el dovedește tot mai mult în 
oractică justețea teoriilor sale. 
Dintr-o grămadă de ursuleți 
jucăuși, el îl selecționează pe

VZ- -------------- ---------

se intensifice transportul îngră
șămintelor naturale la cîmp; să 
se încorporeze în sol îngrășămin
te odată cu arătura de bază și 
să se folosească îngrășămintele 
chimice potrivit cu planul de fer
tilizare a solului în fiecare regi
une ; fiecare gospodrie agricolă 
socialistă și gospodărie indivi
duală să folosească numai sămîn- 
ță de calitate, condiționată și 
tratată. In acest scop să se orga
nizeze și să se urgenteze 
schimbul semințelor necorespun
zătoare cu semințe de calitate, 
să se folosească întreaga capaci
tate de lucru a trioarelor; vîntu- 
rătorilor și selectoarelor pentru 
condiționarea întregii cantități de 
sămînță. întreaga cantitate de 
sămînță trebuie tratată cu sub
stanțe chimice. Toate unitățile 
socialiste și cooperatiste să veri
fice calitatea semințelor în la
boratoarele de control' al semin
țelor, iar gospodăriile individua
le în centrele comunale organi
zate în acest scop. Bazele de re- 
cepționare dispun de însemnate 
cantități de semințe destinate 
schimbului, precum și pentru vîn
zare sau pentru împrumut unită
ților socialiste care au avut ca
lamități.

Ploile căzute în ultima^ vreme 
în majoritatea regiunilor țării per
mit ca însămînțările de toamnă 
să se facă la un nivel agrotehnic 
destul de înalt. Paralel cu aceste 
lucrări este foarte important pen
tru sporirea producției în anul 
viitor să se execute arături de 
toamnă pe toate suprafețele des
tinate însămînțărilor, exceptînd 
terenurile așezate în pante mari, 
care în urma arăturilor ar putea 
fi erodate.

Inginerii și tehnicienii agro
nomi au datoria ca, pe baza ex
perienței dobîndite și a rezultate
lor stațiunilor experimentale, să 
stabilească epocile de însămînța- 
re în așa fel îneît însămînțările 
de toamnă să se execute în cît 
mai bune condiții și într-o pe
rioadă cît mai scurtă. Se reco
mandă de asemenea ca înainte 
de recoltarea culturilor tîr?ii, să 
se asigure buna lor depozitare și 
conservare, să se recolteze în 
primă urgență culturile de pe a- 
cele terenuri care urmează să fie 
arate și însămînțate în toamnă. 
Toate terenurile de pe care s-au 
strfns recoltele și sînt destinate 
semănăturilor de toamnă trebuie 
arate imediat și tăvălugite pen
tru pregătirea patului germinativ, 
iar cele destinate însămînțărilor 
de primăvară să fie arate din 
toamnă astfel ca însămînțările de 
primăvară să se facă numai în 
arături adinei.

Așa cum s-a arătat la Consfă
tuirea de la Constanța, este nece
sar să se asigure cantități mari 
de furaje de bună calitate îndeo
sebi cantități sporite de furaj si
loz pentru a se obține și în

Au început lucrările agricole 
de toamna.

In toamna acestui an vor fi 
însămînțate circa 3.300.000 
din care circa 3.200.000 ha. 
grîu și secară.

Sînt create condiții pentru 
recoltările și însămînțările 
toamnă să se desfășoare mai bine 
și într-o perioadă mai scurtă de 
timp decît în anii trecuți. Baza 

mico-materială a agriculturii 
.-a întărit în ultima vreme. In 
acest an, pînă la 1 septembrie, 
agricultura țării noastre a fost 
înzestrată cu încă 4.100 de trac
toare. Pînă la sfîrșitul anului vor 
mai fi livrate S.M.T.-urilor șl 
G.A.S.-urilor încă 1.900 tractoare, 
800 semănători de cereale etc.

Deosebit de important este 
faptul că sectorul agricol 
socialist-cooperatist cuprinde mai 
mult de jumătate din nu- 
mărul total al familiilor de ță
rani muncitori și peste 54 la sută 
din suprafața agricolă a țării. A- 

■ ceasta permite o mai bună folo
sire a parcului de tractoare și 
mașini agricole și executarea în- 
sămînțăriTor în condiții agroteh
nice superioare.

. Experiența din anii trecuți, 
mai ales din acest an care a fost 
secetos, scoate în evidență în 
mod deosebit necesitatea efectuă
rii lucrărilor agricole în condiții 

■otehnice superioare pentru 
obținerea de recolte bogate chiar 

Un condiții mai puțin prielnice 
pentru agricultură. De exemplu, 
griul însămînțat după două ară
turi a dat spor însemnat de re
coltă față de cel semănat după 
o singură arătură. In același 
timp, porumbul, însămînțat în 
ogor de toamnă, a răsărit la 
timp, uniform, s-a dezvoltat bine 
și dă o producție dublă față de 
•cel însămînțat în arătură de pri
măvară. Pe terenurile bine îngră-

■ șate sporurile de producție sînt 
cu 20 și chiar 30 la sută mai 
mari decît pe acele terenuri pe 
care nu s-au folosit îngrășămin
te.

Pentru buna organizare și des
fășurare a lucrărilor agricole din 
toamna acestui an, 'Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii re
comandă ca revizuirea și repara
rea inventarului agricol necesar 
recoltărilor și însămînțărilor de 

. toamnă; să fie terminate în cel 
'mai scurt timp și să se ia măsuri 
pentru buna lui funcționare pe 
toată durata campaniei și pen
tru fojosirea întregii capacități 
de lucru a tractoarelor și mașini
lor agricole; pentru însămînțările 
de toafnnă, să se aleagă cele mai 

. potrivite terenuri în special griul 
trebuie însămînțat după plante 
bune premergătoare pentru ca 

* astfel să se asigure producții 
mari la hectar ; este important 
ca pregătirea terenurilor să se 
facă corespunzător condițiilor 
din acest an, diferențiat, în ra
port cu planta premergătoare; să

Uniforme școlare ✓
în sortimente complecte?

ha. 
cu

ca 
de

timpul iernii o producție sporită 
de carne, grăsimi, lapte, ouă.

Avem o recoltă foarte bună de 
struguri care trebuie strînsă la 
vreme și fără pierderi. Trebuie 
grăbite măsurile pregătitoare pen
tru culesul viilor, pentru vinifi- 
cația și depozitarea vinurilor, 
pentru ca toate aceste lucrări să 
se poată executa în cît mai bune 
condiții.

In toată perioada desfășurării 
lucrărilor agricole de toamnă să 
ne îngrijim de dezvoltarea și 
consolidarea sectorului socialist 
al agriculturii, astfel ca unitățile 
noastre socialist-cooperatiste să 
devină mai puternice, iar prin 
rezultatele pe care le obțin să 
atragă noi și numeroase familii 
de țărani muncitori pe drumul a- 
griculturii socialiste.

(Agerpres)

Scenă din filmul „Un nou număr de atracție"

sprintenul Potap care, deghizai 
în marinar știe să ridice pavi
lionul pe catargul cel mare, 
apoi învață chiar să valseze.

Intîlnirea cu cercetătoarea 
științifică Ana (luna Kmit) îl 
învață însă pe Vasilii că în nici 
un domeniu, nici In acel al cir
cului nu este bună stagnarea, 
mulțumirea de sine. In sufletul 
lui se naște dorința de a-și de
păși realizările, de a îmbllnzi 
animale care n-au mai fost su
puse de om pînă acum. Așa se 
face că pleacă într-o primejdi
oasă expediție în munții Tian 
Șan. După multe peripeții, el 
reușește să prindă niște sprin
tene capre sălbatice și un pul 
de tigru de munte. Dar greută
țile de-abia acum încep. Aces
te animale nu se supun lesne 
dresurii. Pînă la urmă însă me
toda lui Guleaev dă rezultate 
și el obfine cu animalele care 
nu mai intraseră pînă atunci 
oe arena circului, un răsunător 
succes. „Un nou număr de a- 
tracție" este un film închinat 
iscusinței și curajului.

Cocktail cu prilejul sărbătorii naționalea R. D. V i e t n a m
Marți seara, însărcinatul cu a- 

faceri ad-interim al R. D. Viet
nam la București, Nguyen Minh 
Chuong, a oferit un cocktail cu 
prilejul zilei de 2 septembrie, săr
bătoarea națională a Republicii 
Democrate Vietnam — ziua pro
clamării independenței.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
generai colonel Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Ion Gheorghe 
Maurșr, Janoș Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Al. Bîrlădeanu, acad.

EXPOZIȚIE DE FOJOGRAFH Șl ARI IZ AN A T
♦DIN R.D. VIETNAM

*

x s-au pus în vînzare la magazinele de 
confecțiuni ale comerțului de stat

z Vînzarea uniformelor școlare se face și cu plafa 
2 în rate la unele categorii de salariaji

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Democrate Vietnam, 
la Galeriile de artă ale Fondului 
plastic din b-dul Magheru s-a 
deschis marți o expoziție de fo
tografii și artizanat din R. D. 
Vietnam, organizată de Institutul 
romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

In imaginile fotografice sînt 
redate aspecte din activitatea 
creatoare a muncitorilor din fa
bricile și uzinele orașelor vietna
meze, a cultivatorilor de orez și 
bumbap din îndepărtata țară prie-

tenă, din școli 
vățămînt, 
sport din 
trifle sînt 
executate 
maeștrii 
cutii și genți împletite, 
tricotaje, casete și albume lăcuite 
și încrustate cu sidef, diferite o- 
biecte de podoabă lucrate în ar
gint.

Expoziția rămîne deschisă pînă 
la 12 septembrie.

și institute de 
pe terenurile

în
de 
vi-

de
R. D. Vietnam. In 
expuse diferite obiecte 

cu artă și migală de 
vietnamezi: coșulețe,

țesături,

M. Ralea, Gh. Stoica, A. Buna- 
ciu. ministrul Afacerilor Externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri, conducători ai instituțiilor 
centrale, oameni de știință și 
cultură, ziariști romîni și străini.

Au participat șefii unor misi
uni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

însărcinatul 
interim al R. D.
Minh Chuong
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine, Chivu Stoica au rostit 
toasturi.

Cocktailul s-a desfășurat în- 
tr-o atn.osferă de caldă prietenie.

cu afaceri ad- 
Vietnam, Nguyen 
și președintele

(Agerpres)

In atenția 
elevilor

9 C u in

sportive, a educației tinerilor 
sportivi. Intr-un orășel de 
munte au loc campionatele de 
schi ale pionierilor din R.D.G., 
o întrecere la care trebuie să se 
evidențieze cei mai destoinici 
din toate punctele de vedere. 
Herbert este un sportiv talen
tat; anul trecut el a căpătat o 
medalie șl o pereche de schiuri 
de cea mai bună calitate pen
tru recordul său. Dar nu ajun
ge să obții recorduri, trebuie 
să fii un pionier înaintat, un 
sportiv disciplinat, pătruns de 
educajia colectivă, de spiritul 
de echipă, lată însă că Herbert 
s-a îngîmfat, nu vrea să se 
supună disciplinei ca tofi cei
lalți, crede că are dreptul să 
încalce principiile moralei spor- 
tive El comite abateri grave, 
pentru a i-o lua înainte lui 
Gilnther, nu-i lasă plrtia liberă 
în cadrul unui concurs, deși a- 
cesta îl întrecuse. Gunther îi 
iartă totuși această necinste in 
interesul întăririi coeziunii 
echipei lor. Dar la concursul 
pe echipe, Herbert se dovedeș
te din nou a fi egoist și indivi
dualist, se rupe de tovarășii 
săi, ceea ce aduce după sine 
întlrzierea echipei la start. De 
abia atunci înțelege Herbert 
greșeala sa gravă, își face o 
serioasă autocritică și pleacă 
în căutarea lui Gunther care 
fugise demoralizat de la tabără, 
reușind să-l aducă înapoi și să 
se împace. De acum înainte ei 
vor fi prieteni buni, sportivi 
cinstiți, animați de spirit cama
raderesc. Regizorul Gerry Wolf 
a realizat un film tineresc, an
trenant, educativ.

0 nouă dovadă 
a superiorității 

științei sovietice
(Urmare din pag. I-a)

Premiul I: o călătorie în străinătate prin O.N.T.-Carpați 
CARPINIȘAN CORNEL — trasator, uzinele Cugir, str. Pieții 
nr. 186 — Cugir, regiunea Hunedoara.

Premiul II: un ceas brățară „Pobeda" HAMBAȘAN STELA 
electrician principal, — hidrocentrala Sadu — regiunea Stalin.

Premiul III: un aparat de radio — CRICOVEANU ION — 
uzinele „23 August", str. Macului nr. 30.

O trusă stilou-creion — BALAUR MIHAI — Sibiu.
O trusă stilou-creion — IONESCU ION — proiectant, str. 

Moscovei nr. 1 Dîrste — raionul Codlea, reg. Stalin
Una servietă — HAMZA V. IOSIF — laborant Trust minier, 

str. Mărășești nr. 41 Baia Mare.
Una servietă — BULACU CONSTANTIN — instructor de 

pionieri, comuna Măceșu de Sus, raionul Șegarcea, regiunea 
Craiova.

Una servietă — N1ȚULESCU DECEBAL, — student zoo
tehnie —• B-dul 1 Mai nr. 12, București.

Una servietă — POP MIRCEA —■ elev, liceul Caragiale 
București, str. Mexic nr. 3.

Una minge de volei : GRADINARU T. CONSTANTIN — în
vățător comuna Avrameni, raionul Săveni, reg. Suceava.

Una minge volei: STOLERU VASILE, student Facultatea 
de mecanică, str. Gheorghe Doja nr. 22 lași.

Una minge volei: NEGULESCU GRIGORE — student, str. 
Buciumului nr. 6.

Una minge fotbal: POPESCU FLORIN — str. Caporal Aga- 
pie nr. 5, București — student.

Una minge fotbal : BREBER MIRCEA — Oradea.
Una minge fotbal: PISICA ALEXANDRU — strungar — str. 

Conductorului nr. 7 București
Un serviciu de tenis de masă: COLOJOARA DOREL — elev, 

Calea Lipovei nr. 8 Timișoara.
Un sac de excursie: MARIA TALIANU — funcționară 

U.R.C.C. — str. Olga Bancic nr. 8 Baia Mare.
Un sac de excursie: PAULA MARINESCU — funcționară 

la Difuzarea cărții, str. Cedrilor nr. 13 București.

-~z
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ței să fie folosite în slujba uma
nității și nu împotriva ei.

O nouă mare realizare a știin
ței și tehnicii sovietice este insta
lația „Ogra“ a Institutului de 
energie atomică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. care consti
tuie un important pas înainte în 
rezolvarea problemei reacțiilor 
termonucleare dirijate. Oamenii 
de știință sovietici aduc o con
tribuție de seamă în acest dome
niu al fizicii nucleare, descope
rind o nouă metodă menită să 
ducă la transformarea reacției 
explozibile termonucleare care, se 
petrece în bombele cu hidrogen 
într-o reacție termonucleară con
trolabilă și stabilă care va duce 
la găsirea unor uriașe surse e- 
nergetice.

Ca om de știință, adresez sa- 
vanților sovietici călduroase feli
citări și întreaga mea admirație 
pentru uriașele lor realizări pe 
tărîmul energeticii atomice, ce 
dovedesc incontestabila superiori
tate a științei sovietice, urîndu-le 
noi și mari succese pe drumul 
dobîndirii unor inepuizabile surse 
de energie".

= Cîștigătorii din București își pot ridica premiile de la re- s 
= dacție. Celor din provincie li se vor trimite prin poștă, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

(onlcrlnfâ dc presă
ch prilejul deschiderii 

primului Concurs si Festivul 
internațional „(icorgc Encscu“

Marți la amiază a avut loc la 
sediul Uniunii Ziariștilor din Ca
pitală o conferință de presă cu 
prilejul deschiderii primului Con
curs și Festival internațional 
„George Enescu". Au participat 
numeroși ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine.

Conferința de presă a fost des
chisă de tov. George Ivașcu, vice
președinte al Uniunii Ziariștilor 
din R. P. Romînă.

Tov. Ion Pas, vicepreședinte al 
Comitetului de organizare a Con
cursului și Festivalului internațio
nal „George Enescu", a făcut o 
expunere asupra pregătirilor și 
programului de aestășurare a 
Concursului și Festivalului. Acest 
mare eveniment muzical, organizat 
în țara noastră — a spus vorbito
rul — își propune să contribuie la 
popularizarea și cinstirea figurii 
celui mai strălucit reprezentant al 
muzicii romînești, care a făcut cu
noscut prin arta sa, pînă în cel 
mai îndepărtat colț al lumii, ge
niul muzical al poporului nostru. 
George Enescu nu este numai unul 
din cei mai valoroși creatori și 
interpreți ai muzicii contemporane; 
el reprezintă totodată, prin în
treaga sa viață, o pildă emoțio
nantă de devotament pentru artă, 
acea sinteză înaltă a talentului și 
muncii neobosite caracteristică ma
rilor genii. Iubitorii de muzică văd 
și admiră în el pe lîngă artistul 
genial, omul plin de modestie și 
uriașe energii creatoare, profund 
legat, prin viața și arta sa, de 
poporul care i-a dat naștere.

Înființarea muzeului „George 
Enescu", acordarea numelui său 
primei orchestre simfonice a țării, 
instituirea burselor Enescu, casa 
memorială de la Liveni, publica
rea și popularizarea lucrărilor sale 
ș.a. dovedesc grija cu care statul 
nostru democrat-popular cinstește 
memoria și răspîndește în mase 
operele marelui artist romîn, din 
ce în ce mai îndrăgite de popor.

La concurs deosebit de numeroa
să și de reprezentativă este parti
ciparea tinerilor muzicieni din 
Uniunea Sovietică, Statele Unite 
ale Americii, R. P. Polonă, Fran
ța, R. P. Ungară, R. D- Germană 
șl Anglia. Țara noastră va fi re
prezentată printr-un grup de ta- 
lentați interpreți. A fost stabilită 
în același timp componența celor 
trei jurii ale concursului din care 
fac parte pe lîngă personalități 
marcante ale vieții muzicale din

țara noastră și numeroase perso
nalități ale vieții muzicale inter
naționale — mari dirijori și in
terpreți din diferite țări. Astfel, 
printre membrii juriilor celor 3 
secții ale concursului: vioară, pian 
și sonată se numără de pildă, Da
vid Oistrah, Yehudi Menuhin, 
Henri Gagnebin, directorul Con
servatorului din Geneva, cunoscu
tul pianist chilian Claudio Arrau, 
pianista poloneză Halina Czerny 
Ștefanska, compozitorul belgian 
Jean Absil.

După cum s-a anunțat, deschi
derea festivă a Concursului și Fe
stivalului „George Enescu", va 
avea loc joi, 4 septembrie, în sala 
Ateneului R. P. Romîne cu care 
prilej orchestra simfonică a Filar
monicii „George Enescu" dirijată 
de artistul poporului George Geor
gescu va prezenta un concert al
cătuit din lucrări ale marelui mu
zician.

Cu începere de la 5 septembrie 
se va desfășura concomitent în 
sala Dalles concursul de pian iar 
în sala Teatrului satiric muzical 
„C. Tănase" concursul de vioară. 
Concursul pentru Sonata lll-a de 
Enescu va începe în sala Dalles 
cîteva zile mai tirziu.

Paralel cu concursul „George 
Enescu" se va desfășura între 
14—22 septembrie Festivalul in
ternațional „George Enescu" care 
grupează un număr de 28 manife
stări muzicale, concerte și recitale 
cu un program variat și cu parti
ciparea a numeroși interpreți și. 
dirijori de mare valoare, străini și 
romîni.

Festivitatea de-închidere a Con
cursului și decernarea premiilor 
va avea loc la 16 septembrie în 
sala Ateneului R. P. Romîne.

Cu acest prilej își vor da con
cursul laureații concursului de pian 
și vioară. La 22 septembrie în sala 
Teatrului de Operă și Balet va 
avea loc premiera operei „Oedip" 
de George Enescu, sub conducerea 
muzicală a artistului poporului 
Constantin Silvestri.

In încheiere tov. Ion Pas a ară
tat că o serie de concerte vor fi 
transmise prin posturile noastre de 
radio și televiziune și retransmise 
de unele posturi de radio din străi
nătate; de asemenea se va face 
un film documentar despre con
curs și festival.

S-au dat apoi răspunsuri la 
unele întrebări ale ziariștilor.

( Agerpres)

rea și ridicarea calificării profe
sionale 
zează 
tivitate

Librăriile și anticariatele 

cumpără cărți școlare pentru 
clasele IV — V — VI — VII
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sînt a j u t a f i
tinerii

SĂ-ȘI RIDICE CALIFICAREA?

- VIII - IX și X din anul | 
de învățămînt 1957-1958.

&5000000000000000000000000I

(Urmare din pag. I-a)

de 
Și

mai multă grijă și spirit
■ răspundere de calificarea 
ridicarea calificării tinerilor mun- 
citori, de dezvoltarea la ti
neri a dragostei și pasiunii pen
tru tehnică, de
număr mai 

.'cursurile de minim
|La „Ianoș Herbak" 
organizat un curs
mm tehnic. Lecțiile predate de 
Vinerii Ion 'Mureșan, Teodor 

tnureșan, Sorin Sopa (membru în 
comitetul U.T.M.), Barta Zoltan 
și alții au ajutat pe tineri în 
lămurirea multor probleme tehni
ce, ca și în cunoașterea cuceri
rilor noi în domeniul în care lu
crează.

Dacă însă la „Ianoș Herbak" 
și la „Tehnofrig", într-o măsură, 
comitetele U.T.M. se străduiesc 
să dezvolte la tineri, dragostea

■ față de meserie, interesul pentru 
ceea ce este nou, nu același lu
cru se petrece la „Unirea". Aici, 
dat fiind că, comitetul U.T.M,. s-a 
dovedit a fi lipsit de inițiativă, 
de combativitate, unele cursuri 
și-au încetat activitatea. La turnă-

' tor' , după două lecții nici un tînăr 
nu a mai . venit la curs. Comitetul 
U.T.M. nu a luat în discuție ati
tudinea de dispreț a unor tineri 
față de calificarea profesională, 
față de condițiile care le sînt 
create. Comitetul U.TM., și în 

I primul rînd secretarul său, tova
rășul Luca Văcaru, trebuie să în- 

I țeleagă cu toată seriozitatea că 
‘ lipsa de pregătire profesională a 

unor tineri nu poate să nu se re- 
i percuteze asupra calității scăzute, 

asupra cantității rebuturilor.
Lipsa de grijă pentru califica-

atragerea unui 
mare de tineri la 

tehnic, 
a fost 

de mi-

a tineretului caracteri- 
de altfel întreaga ac- 

a organizației U.T.M. 
de aici. De multe ori în adunări 
generale s-a discutat că tinerii 
rebutează piesele, că aduc în a- 
cest fel prejudicii fabricii, statu
lui. Niciodată însă nu s-a făcut 
legătura între aceasta și califi
care, niciodată nu s-a vorbit tine
rilor despre necesitatea de a-și cu
noaște bine meseria. îngăduința 
față de lipsuri, tolerarea atitu
dinii de dispreț față de ridicarea 
calificării profesionale și-au pus 
adînc amprenta în munca comite
tului.

MAI MULTA ATENȚIE LITERA
TURII TEHNICE

Este știut că astăzi nu poți 
face față tehnicii noi, înaintate, 
dacă nu citești zi de zi literatură 
tehnică, dacă nu-ți Însușești me
todele de muncă noi. Aceasta i-a 
ajutat pe mulți tineri să devină 
fruntași în producție, inovatori 
ale căror inovații aduc uzinelor 
economii antecalculate de zeci de 
mii de lei. Comitetul U.T.M. de 
la „Unirea" însă a pierdut din 
mină și această problemă. Din 
această pricină doar 10—15 ti
neri frecventează biblioteca teh
nică șl aceștia, după expresia 
responsabilei „numai cind au de 
dat un examen". Și cind afli că 
biblioteca tehnică de la „Unirea" 
cuprinde peste 20.000 cărți și bro
șuri îți........................ .
marile 
folosite 
muncii 
U.T.M.

Trebuie spus totodată că la

dai și mai mult seama de 
posibilități care stau ne
datorită în mare parte 
defectuoase a comitetului 
în această privință.

munca slabă a Comitetului U.T.M. 
a contribuit și faptul că la „Uni
rea" in acest an au fost pe rînd 
trei secretari ai Comitetului 
U.T.M. ceea ce n-a folosit în nici 
un caz la continuitate în munca 
de ridicare a calificării tineretu
lui.

In uzinele vizitate recent — 
„Unirea", „Tehnofrig" și „Ianoș 
Herbak" — ni s-a vorbit foarte 
mult de organizarea schimbului 
de experiență. Despre aceasta 
ne-a vorbit tov. Gheorghe Naghi, 
secretarul comitetului U.T.M. de 
la „Ianoș Herbak" și Luca Văca- 
ru, secretarul Comitetului U.T.M. 
de la „Unirea". Cu ocazia schimbu
rilor de experiență, a demonstrații
lor practice, tinerii au posibilitatea 
să-și însușească experiența înain
tată, care să fie apoi aplicată și 
extinsă la fiecare loc de muncă. 
Dar în timp ce la „Ianoș Herbak" 
au fost organizate cu adevărat 
schimburi de experiență (cu „Var
ga Katalin" în privința calității 
produselor, cu „Libertatea" în 
privința muncii concrete a brigă
zilor de tineret), comitetul U.T.M. 
de la „Unirea" a organizat nu 
schimburi de experiență, ci vizite 
de curtoazie la alte locuri 
muncă din fabrică sau în 
întreprinderi.

In întreprinderile clujene 
nenumărați tineri care acordă o 
mare atenție și altor forme de 
ridicare a calificării profesio
nale, a nivelului general de 
cunoștințe. Am stat de vorbă cu 
mulți tineri care urmează dife
rite școli tehnice, licee serale, fa
cultăți. școli tehnice de maiștri. 
Din cei 118 tineri de la „Ianoș

Herbak" care își complectează 
studiile, 87 urmează licee serale. 
Lungu Aurel, Gheorghe Cccea, 
Iosif Bugnar, care urmează ase
menea școli obțin și rezultate su
perioare în producție, situîndu-se 
în fruntea întrecerii socialiste.

Este însă necesar ca toate or
ganizațiile U.T.M. din întreprin
derile orașului Cluj să acorde a- 
tenția cuvenită problemei lărgi
rii orizontului de cunoștințe teh
nice și culturale ale tinerilor 
muncitori deoarece aceasta va 
duce la ridicarea calificării pro
fesionale și implicit la obținerea 
de rezultate mai bune în produc
ție.

J Se aduce la cuonștință celor 
g interesați că au început în- 

scrierile la Grupul școlar sâni- 
ritar-Buzău pentru secțiile: 
2 — Tehnicieni pediatrie.
5 — Tehnicieni medicali, 
M Pentru înscriere trebuiesc
J următoarele:
M 1. Cerere.
* 2. Certificat de naștere (co- 
gpie legalizată).
M 3. Diploma de maturitate (în* 
Moricrinal). *

de 
alte

sint

★
Calificarea, ridicarea calificării 

profesionale este una din cele 
mai importante sarcini de care 
depinde calitatea muncii tineretu
lui. Comitetul orășenesc Cluj al 
U.T.M. a luat unele măsuri în 
acest sens, dar acestea sînt de
parte de a fi îndestulătoare. Slabă 
atenție acordă Comitetul orășenesc 
cursurilor de minim tehnic, orga
nizării schimburilor de experiență 
și îndrumării lecturii tehnice a ti
nerilor.

Fără îndoială, Comitetul oră
șenesc U.T.'M. Cluj poate și tre
buie să ajute mult mai mult or
ganizațiile U.T.M. din întreprin
derile orașului în ridicarea cali
ficării tinerilor muncitori. Nu tre
buie uitat că de calificarea tine- 
rilor muncitori depinde în mare 
măsură creșterea productivității 
muncii întreprinderilor, reducerea 
prețului de cost, calitatea produ
selor, într-un cuvînt desfășurarea 
cu succes a întregului proces de 
producție.

In ziua a 3-a a Camplona- 
eurapene de volei selecțio- 
R. P. Romine a întîlnit la

telor 
nata 
Praga reprezentativa Olandei, re- 
purtînd victoria cu scorul de 3-0 
(15-7, 15-10, 15-8). Voleibaliștii 
romîni, care în primele două în- 
tîlniri au întrecut echipa R. P. 
Ungare cu 3-0 și echipa Belgiei 
cu 3-0 se află pe primul loc în 
grupa a Il-a. Echipa noastră sus
ține ultimul meci în compania 
reprezentativei Italiei.

Alte rezultate : U.R.S.S.—Aus
tria 3-0 ; R. P. Polonă—Danemar
ca 3-0; R. P. Ungară—Belgia 3-0; 
R. P. Bulgaria—Republica Arabă 
Unită 3-0.

• Stadionul Republicii va găz
dui între 13 și 15 septembrie cea 
de-a Xl-a ediție a campionatelor 
internaționale de atletism ale R.P. 
Romîne.

Competiția de la București con
stituie cel mai important eveni- 
ment atletic al sezonului de toam
nă și va reuni sportivi din peste 
20 de țări: U.R.S.S., R. P. Chi
neză, R. Cehoslovacă, R. P. Bul
garia, R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
R. P. Albania, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă. R.P.D. Coreeană. 
Finlanda, Norvegia, Suedia, Tur
cia, Islanda, Danemarca, Austra- 
Ha și altele

La startul probelor vor fi pre- 
, . „ zenți o serie de atleți de valoare

mondială.

^original).
4. Certificat de sănătate cu 

^rezultatul analizei singelui și 
gal radioscopiei pulmonare. w

5. Declarația tip din care să a 
«rezulte starea materială a can-* 
Mdidatului (a părinților sau aj 
^susținătorilor legali).
* Examenul constă din: a
«f *
V 1. Anatomie (scris și oral).*
g 2. Chimie (scris și oral). w
W 3. Fizică (oral). *
* Examenul de admitere se dă*
^intre datele de 25—30 septem-
S brie a.c. iar cursurile încep la* 
M data de 10 octombrie a.c.

Elevele admise vor semna un 
«angajament prin care se obligă* 
ga servi în cadrul muncii sani-J 
Jtare cel puțin 3 ani. 
ri Condițiuni minunate 
^vățătură.

La dispoziția elevelor este 
«(bibliotecă cu aproape 10.000* 
gde volume, laboratoare și salaJ- 
^de anatomie descriptivă. *
* Se acordă bursă elevelor* 
g conform dispozițiunilor in vi-^ 
w goare (după starea materială*
* și nota de la examenul de ad *
*mitere). *
* La terminarea școlii elevele* 
^sint plasate în cîmpul muncii.^

de în-*

10.000*



Prezente romînești peste hotare

Lucrările Conferinței internaționale pentru folosirea
energiei atomice în scopuri pașnice

Cuvîntarea ton. G. Gaston-Marin
președintele Comitetului pentru energia

R.nucleară al R. P.
GENEVA 2 (Agerpres). — La 

ședința plenară a Conferinței in
ternaționale pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice, 
din după-amfaza zilei de 1 sep
tembrie, a luat cuvîntul tov. G. 
Gaston-Marin președintele Comi
tetului pentru energia nucleară al 
R.P.R. care a vorbit despre per
spectivele pentru utilizarea ener
giei nucleare în bilanțul energe
tic al R. P. Romîne.

Dezvoltarea bazei energetice în 
Romînia în timpul ultimilor zece 
ani — a spus tov. G. Gaston-Ma
rin — a creat posibilitatea avîn- 
tului economic al țării. Astfel,- 
producția industrială a crescut în 
această perioadă de 
consumul de energie 
2,7 ori. ■

Resursele naturale 
economice ale acestei 
făcut ca partea ce revine petro
lului și gazelor naturale în con
sumul total de energie primară 
pă fie de aproximativ 80 la sută.

In momentul de față, 16-18 la 
sută din energia primară este fo
losită pentru producerea de ener
gie electrică, care a crescut de 
3,6 ori în perioada menționată. 
Se prevede pentru 1960 o produc
ție de 7,5 miliarde kwh., ceea ce 
va depăși cifra prevăzută în pla
nul de electrificare a țării întoc
mit în 1950.

Politica energetică a Romîniei 
ține seamă de rezervele naturale 
de enegie primară, de rapiditatea 
cu care pot intra în funcție ca
pacitățile de producție, de chel
tuielile de investiții și de prețul 
de cost al energiei produse. A- 
ceste considerațiuni ne-au con
dus pînă acum la folosirea pe
trolului și gazelor naturale în 
proporția menționată.

Dar situația actuală a econo
miei noastre ne dă posibilitatea 
să accentuăm punerea în valoa
re a zăcămintelor de cărbune și 
în mod special a. celor de ligniți, 
cît și folosirea mai largă a re
surselor hidroenergetice. In mo
mentul de față se studiază posi
bilitatea amenajării Dunării și a 
altor cursuri de apă.

In felul acesta rezervăm indu
striei chimice și în special chi
miei de sinteză care are un rol 
important în ansamblul dezvoltă
rii economiei țării, cantități cre- 
seînde de hidrocarburi lichide și 
gazoase. In momentul de față se 
construiește In Romînia pentru

3,2 ori, iar 
primară de

și condițiile 
perioade au

producerea cauciucului sintetic, a 
fibrelor sintetice, maselor plasti
ce și altele, folosind ca materie 
primă produse petrolifere, gazele 
de cracare și gazul metan.

In ce privește resursele de ori
gină nucleară situația este urmă
toarea :

STUDIILE PRELIMINARE 
TEHNICO-ECONOMICE PEN
TRU PERIOADA 1960—1975 NE 
FAC SA 
CEPERE 
NERGIA 
TEA SA

CREDEM CA CU 1N- 
DIN ANUL 1970 E-

NUCLEARA VA
FIE INTRODUSA IN 

BILANȚUL ENERGETIC 
TARII. Compararea indicilor eco
nomici ai centralelor el&trice nu
cleare date de diferiți autori și 
ai centralelor clasice arată că în 
condițiile Romîniei centralele nu
cleare au un preț de cost mult 
mai ridicat decît cel al centrale
lor termice și hidroelectrice, 
chiar de mică putere și nu vor 
putea să se apropie decît după 
1970 de prețul de cost al cen
tralelor care funcționează pe bază 
de lignit. In ceea ce privește 
cheltuielile specifice de instalare, 
centralele atomice, cu toate re
ducerile prevăzute, se vor si
tua probabil chiar în 1975 peste 
cheltuielile de instalare a centra
lelor termice clasice, chiar dacă 
se ține cont de investițiile nece
sare în industria extractivă și de 
asemenea peste cheltuielile de 
instalare a centralelor hidroelec
trice de pe Dunărea de jos, pu
țind cu toate acestea să concu
reze cu centralele hidroelectrice 
de mai slabă putere.

La ora actuală se poate admi
te că partea care poate reveni în 
1957 energiei nucleare în bilanțul 
energetic al țării va fi de ordinul 
3—4 la sută din consumul total de 
nergie primară și de 10—15 la 
sută din consumul de energie 
primară necesară producerii de 
energie electrică, ceea ce va co
respunde unei puteri instalate în 
centralele nucleare de circa 500 
megawați.

Noi vom acorda un mare inte
res soluțiilor care vor putea fi 
găsite pentru folosirea combinată 
a energiei nucleare în scopul 
producerii de energie electrică și 
de căldură.

DUPĂ PUNEREA IN FUNC
ȚIE IN 1957 A PRIMULUI NO
STRU REACTOR ȘI A UNUI 
CICLOTRON DE CONSTRUC
ȚIE SOVIETICA, FACEM IN

PU-

AL

MOMENTUL DE FAȚA EFOR
TURI SUSȚINUTE PENTRU A 
PREGĂTI SPECIALIȘTI IN E- 
NERGIE NUCLEARA, PENTRU 
A DEZVOLTA CERCETĂRILE 
ȘTIINȚIFICE FUNDAMENTALE 
DE FIZICA NUCLEARA, PEN
TRU A APLICA METODELE DE 
FOLOSIRE A ENERGIEI NU
CLEARE LA O SCARA CIT DE 
MARE POSIBIL IN DIFERITE
LE RAMURI DE ACTIVITATE 
ȘTIINȚIFICA ȘI TEHNICA.

Urmărim cu atenție rezultatele 
obținute de alte țări în domeniul 
construcției de reactori de putere, 
cit și discuțiile care vor avea loc 
la această importantă conferință, 
în scopul de a găsi soluții sati
sfăcătoare pentru dezvoltarea ba
zei energetice a țării noastre.

★
GENEVA 2 (Agerpres). — In 

cadrul celei de-a doua Conferin
țe internaționale pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașni
ce la 2 septembrie au avut loc 
două ședințe plenare.

In cadrul ședinței de diminea
ță prezidată de savantul canadian 
W. Lewis, au fost prezentate ra
poarte pe tema „Experiența func
ționării centralelor atomoelectri- 
ce“. Au prezentat rapoarte oameni 
de știință din Anglia, Franța, 
S.U.A. și U.R.S.S.

Savantul englez T. Marsham a 
vorbit despre funcționarea insta
lației atomice de la Calder-Hall.

Raportorul francez M. Rouville 
a expus în raportul său date re
feritoare la funcționarea reacto
rului G. 1 în funcțiune în Fran
ța care este asemănător cu reac
torul englez de la Calde-Hall.

In rapoartele savanților ameri
cani L. Roddis C. Goomdman și 
W. Zinn este prezentată funcțio
narea cîtorva reactori experimen
tali între care reactori cu apă în 
fierbere cu agent termic organic 
și cu sodiu lichid.

La sfîrșitul ședinței de diminea
ță a fost prezentat raportul sa
vanților sovietici cu privire la ex
periența funcționării primei cen
trale electrice industriale pe bază 
de energie atomică din Uniunea 
Sovietică intrată în funcțiune la 
27 iunie 1954. Raportul a fost 
prezentat de unul din autorii lui 
— prof. A. K. Krasin, doctor în 
științe fizico-matematice.

Ședința de după amiază a con
ferinței a avut loc sub președinția

savantului indian H. Bhabha. A- 
ceastă ședință a fost consacrată 
problemelor realizării sintezei nu
cleare controlate. Principalele ra
poarte pe această temă au fost 
prezentate de oameni de știință 
din Suedia, Anglia, U.R.S.S. și 
S.U.A. Raportul savanților sovie
tici, pregătit de academicianul L. 
A. Arțimovici, a fost prezentat în 
cadrul conferinței de savantul so
vietic Dobrohotov. Raportul este 
intitulat „Cercetări în domeniul 
reacțiilor termonucleare controlate 
în U.R.S.S."

In raport se propune unirea pe 
scară internațională a cercetări
lor în domeniul reacțiilor termo
nucleare controlate. Acad. L. Arți
movici subliniază că deocamdată 
nici una din ideile cunoscute în 
acest domeniu nu prezintă, un 
avantaj hotărîtor față de celelalte.

El arată că, în principiu, este 
posibilă crearea unui reactor cu 
deuteriu și tritiu care să repro
ducă singur tritiul folosit. Acad. 
L. Arțimovici răspunde afirmativ 
la întrebarea dacă este posibilă 
transformarea directă a energiei 
termonucleare în energie electri
că.

In urma experiențelor efectuate 
de oamenii de știință sovietici a 
fost obținută o temperatură de 
peste 4 milioane de grade. Cu a- 
jutorul unei instalații de tipul tu
nului electro-dinamic s-a reușit 
șă se mărească viteza mișcării 
plasmei pînă la 500 km. pe se
cundă.

La Institutul de energie atomi
că din U.R.S.S. s-a terminat con
struirea unei mari instalații cu 
dopuri magnetice care blochează 
particulele de deuteriu în camera 
de vid.

Viitorul apropiat aparține reac- 
torilor termonucleari pe baza u- 
nui amestec de deuteriu și tritiu, 
declară acad. Lev Arțimovici. 
Reactorul cu deuteriu tritiu 
de sute de ori mai eficace 
cel cu deuteriu pur.

Aproape întreaga energie 
a reactorului termonuclear 
fi transformată direct în energie 
electrică, declară acad. L. Arți
movici. Posibilitatea unei aseme
nea transformări este condiționa
tă de faptul că, la izolare termi
că prin cîmp magnetic, energia 
termică a plasmei în dilatare se 
transformă în energie electro
magnetică. Totuși remarcă acad. 
L. Arțimovici, pentru a transfor
ma în energie electrică cea mai 
mare parte a rezervelor de e- 
nergie termică a plasmei este ne-

va fi 
decît

utilă 
poate

cesar ca volumul ocupat de ea să 
fie mărit de mai multe ori.

La nivelul actual al dezvoltării 
tehnicii arată acad. L. Arțimovici, 
nu sînt cunoscute procedee rațio
nale de utilizare a energiei ace
stor explozii și mijloace de pro
tecție a aparaturii greoaie și 
scumpe împotriva distrugerii care 
trebuie să se producă la fiecare 
impuls.

La centrele științifice din 
U.R.S.S. au fost elaborate unele 
variante noi de procese în im
puls, arată acad. Lev Arțimovici 
în care plasma este sub acțiunea 
unui puternic cîmp magnetic.

La Institutul de energie atomi
că au fost construite o serie de 
mari instalații cu camere metali
ce toroidale similare instalației 
engleze „Zeta“. Una dintre ace
stea este destinată cercetării 
descărcărilor cu intensități mari 
de curent.

Lev Arțimovici subliniază că în 
asemenea instalații pierderile de 
energie sînt totuși foarte mari. 
De aceea, temperatura 
nu atinge nivelul înalt 
în teorie. Mecanismul 
pierderi de energie nu 
clar. Este posibil, arată 
ca motivul să conste fie în insu
ficienta stabilitate a filamentului 
de plasmă, fie în impurificarea 
plasmei prin atomi evaporați de 
pe pereții camerei.

In raportul său academicianul 
Arțimovici a comunicat despre 
aplicarea teoriei magnetohidrodi- 
namice în fenomenele din plasmă. 
Aceasta promite posibilitatea ob
ținerii unei temperaturi mult, mai 
înalte în camerele toroidale decît 
cea obișnuită la aceeași intensitate 
a curentului.

Savanții sovietici, se comunică 
în raportul lui Lev Arțimovici, au 
descoperit cîteva categorii de si
steme magnetice cu ajutorul căro
ra se poate înfăptui realizarea izo
lării particulelor într-un spațiu li
mitat.

Au fost create două categorii 
fundamentale de „capcane" — cu 
dopuri magnetice și cu deplasare 
limitată (volatilizare).

După părerea academicianului 
Arțimovici există două noi căi po
sibile de creare a unor capcane 
magnetice mai perfecționate, care 
să excludă deriva particulelor din
colo de limitele cîmpului magnetic. 
Acestea sînt camerele toroidale în 
formă de 8 și camerele cu cîmpuri 
magnetice „gofrate". Savantul 
presupune că o asemenea construc
ție va permite să se evite pierde
rile neproductive de energie.

plasmei 
prevăzut 

acestor 
este încă 
savantul.

Taivanul — parte integrantă 
a R. P. Chineze

Little Rock — focar rasist
(Urmare din pag. l-a)

partamentului de stat pălăvrăgesc pe tema „mari
lor libertăți" existente în Statele Unite! Minnijean, 
cînd a aflat că poate merge să se înscrie la școala 
pentru albi de la Little-Rock, era foarte fericită: 
„Cunoșteam atîția tineri care absolviseră școlile pen
tru negri și nu obțineau de lucru". Evident, Minni
jean voia să urmeze la această școală pentru că ar 
fi putut obține o diplomă cu ajutorul căreia, gin- 
dea ea și părinții ei, va putea să-și găsească cu 
mai multă ușurință o slujbă. S-a prezentat deci la 
administrația școlii și înscrierea e> a fost aprobată. 
„Ni s-a spus că vom avea multe de suferit și că ar 
fi bine să nu răspundem la lovituri". In ziua deschi
derii școlii, guvernatorul Faubus a impiedicat-o să 
intre în școală. Pentru citva timp au sosit niște sol
dați care ii escortau pe elevii negri cînd mergeau 
spre școală. După un timp, insă, aceștia au plecat, 
„In ziua în care regimentul 101 a fost retras din 
interiorul școlii elevii ne-au „masacrat". Apoi ur
mează un șir de intimplări, una mai groaznică de- 
cit cealaltă, care arată cum elevi albi ai liceului erau 
ațîțați de rasiști, aflați pină in cele mai superioare 
funcții de stat, să facă mizerie copiilor negri, să-i 
determine să fugă din școală. „într-o zi un băiat 
mi-a pus piedică pe când mergeam cu farfuria în 
mină și am vărsat mîncarea peste doi copii. Am fost 
eliminată pentru 10 zile. Am plecat spre casă cu 
dorința de a mă arunca sub roțile unei mașini. Dar 
m-am abținut... După Crăciun mi s-a permis să revin 
la școală. Elevii m-au huiduit în hol și au amenințat 
pe ceilalți opt copii negri că dacă vor vorbi cu mine 
va fi vai de ei. După patru zile, un băiat mi-a văr
sat o farfurie cu supă fierbinte pe cap. M-a durut 
dar n-am plîns. Elevii l-au ovaționat. Era un erou. 
Violența sporea. Ne amenințau cu bombe și într-o 
ei s-a descoperit dinamită în școală... Băieții se 
apropiau pe la spate și mă loveau. Cînd aveam supă 
la masă trebuia să port haine speciale. In clasă 
ne umpleau de cerneală". Și iată cum copii negri, 
„protejați** chipurile de o anumită lege, erau chi- 
nuiți in tot felul. Ce făcea guvernatorul, ce făceau 
autoritățile statului, ce făceau conducătorii școlilor, 
ce făceau — într-un cuvînt — liderii statului ame
rican ? Se făceau că nu observă și sub ochii lor to
lerau și ațițau astfel pasiunea rasistă, pe care ei o 
folosesc cu perfidie de ani și ani ca pe o diversiu
ne de la marile probleme sociale, in primul rînd 
de la lupta împotriva exploatării.

Și iată ce s-a mai intimplat cu tînăra Minnijean : 
„In ultima zi am intrat în clasă bine dispusă, cole
ga de bancă a început să strige după mine : Ne
gresă, negresă, negresă ! De data asta un grup în
treg de elevi a început să strige împreună cu ea. 
Frankie s-a luat după mine și a început să mă lo
vească... Mi-a aruncat un caiet în cap. La lecția 
de muzică au început să mă înjure. Nu mai pu
team. Am încercat să telefonez mamei, dar trei bă
ieți m-au împiedicat să intru în cabina telefonică. 
La prînz un băiat m-a stropit cu supă fierbinte. A 
fost aplaudat. Cînd m-am întors acasă am plîns ore 
în șir. A doua zi am fost anunțată oficial că am 
fost eliminată din școală pentru tot restul anului". 
Așa se termină Tăscolitoarea poveste a celor cîteva

luni de școală suportate de Minnijean Brown, la 
școala medie din Little Rock.

Ne aflăm la începutul noului an școlar. Little 
Rock reapare zilnic pe buletinele de știri ale agen
țiilor de presă. Teroarea rasistă ascunsă și cocoloșită 
de Departamentul de stat iese din nou la iveală prin 
accente dramatice. întreaga farsă a jocului cu legile 
americane „drepte** se dovedește a fi o simplă scor
nire, prin care potentații încearcă să-i inducă in 
eroare pe cei profani. Cum stau lucrurile la Little 
Rock ? Inveteratul rasist Faubus, guvernatorul sta
tului Arkansas, a adoptat o serie de legi din care 
se vede că va închide școlile in cazul că guvernul 
federal va încerca să „impună prin vreo hotărîre a 
Curții supreme** înscrierea copiilor de culoare. Dra
ma rasistă se consumă in timp ce in jurul ei se 
nasc tot soiul de „trucuri legale** — după cum de
numesc agențiile americane de presă manevrele avo
cățești practicate de către rasiști. Chiar a doua zi 
după ce guvernatorul Faubus va inchide școlile, ca 
măsură împotriva Curții supreme, el Ie va redeschi
de cu titlul de „școli particulare" în care se poate 
refuza înscrierea elevilor de culoare. In aceste zile 
Faubus, împreună cu haita sa rasistă din Arkansas, 
din care fac parte și senatori și congresmani, ațiță 
spiritul rasist și se laudă in gura mare că acum 
„va înfrunta orice hotărîre a acestei curți**. Ce face 
în acest timp faimoasa Curte supremă, care după 
cum s-ar părea la prima vedere ar fi „corectă" ? La 
28 august la Curtea supremă a S.U.A. au avut loc 
dezbateri în legătură cu plîngerea adresată de Aso
ciația națională pentru propășirea populației de cu
loare, care protestează împotriva manevrelor auto
rităților din Little-Rock. Ședința a durat cîteva cea
suri. In fața probelor atît de evidente s-ar fi aștep
tat luarea unei poziții nete. Și ce aflăm ? Curtea 
supremă „și-a aminat" verdictul în această chestiu
ne pînă la data de 15 septembrie. Astfel, Curtea 
supremă a pus in mina rasiștilor din Arkansas un 
nou „truc legal". Școlile din Arkansas se vor deschi
de la 8 septembrie. Administrația școlii va refuza 
înscrierea elevilor de culoare în noul an școlar, ți- 
nînd seama de hotărîrea lui Faubus. Verdictul 
Curții supreme va veni abea peste șapte zile, Ia 
15 septembrie și cum cursurile școlare au început, 
elevii negri deabia nu vor mai putea fi primiți in 
școală.

Tot acest joc murdar are un puternic iz cinic. Te
roarea și opresiunea rasistă dau prilej guvernanților 
unui stat american, încurajați fiind de atitudini „re
ticente" și chiar poziții prorasiste manifestate in 
rîndurile mai marilor din capitala americană să se 
amuze, să se minuneze cît de inteligenți sînt, și în 
general prin acest tărăboi să abată atenția maselor 
de la problemele acute, economice și sociale, care 
rod la rădăcină statul capitalist american.

Faptul că mica Minnijean va învăța ori nu în 
școala medie din Little-Rock este, evident, un lu
cru destul de însemnat. Dar ceea ce reține cel mai 
mult atenția este faptul că de numele orașului Lit
tle Rock este legată amintirea uneia dintre manifes
tările puternice și deschise ale unui focar infecțios. 
rasismul, care macină subteran arătind agonia unui 
sistem social condamnat. Acesta este sensul profund 
și semnificația orașului-focar 1ATTLE-ROCK.

DJAKARTA 2 (Agerpres). — 
Ziarul indonezian „Sin Po“ scrie 
că Indonezia recunoaște numai 
R.P. Chineză nu și clica ciankai- 
șistă și consideră Taivanul ca fă- 
cînd parte integrantă din China.

„De aceea, scrie ziarul, indone
zienii condamnă intervenția ame
ricană din strîmtoarea Taivanului. 
Ziarul subliniază că guvernul și 
poporul indonezian și-au exprimat 
in mod clar opoziția față de ac
țiunile intervenționiste ale S.U.A. 
și Angliei in Orientul Mijlociu. 
„Noi ne opunem de asemenea in
tervenției flotei a 7-a americane 
în strîmtoarea Taivanului" 
ziarul.

încheie

★
OTTAWA 2 (Agerpres). 

nistrul Afacerilor Externe 
nadei, Sidney Smith, a declarat 
în Camera Comunelor că a pus 
în vedere guvernului S.U.A. să 
nu atragă Canada in dificultățile 
care ar putea să se creeze în 
jurul problemei Taivanului.

Ziarul canadian „Globe and 
Mail" cere cu insistență ca S.U.A. 
să renunțe la ideea ridiculă că 
clica ciankaișistă ar reprezenta 
China. Ziarul avertizează că atî- 
ta timp cit Taivanul va fi domi
nat de această clică, pacea va fi 
amenințată.

★
LONDRA 2 (Agerpres). — 

Săptămînalul „Sunday Express", 
analizînd situația din Strîmtoa
rea Taivanului, scrie că „occiden
tul trebuie să recunoască faptele 
și să se împace cu realitatea".

Ironizînd atitudinea Statelor

— Mi
ni Ca-

Unite, care nu au curajul să pri
vească realitatea în față, săptă
mînalul scrie: „Dacă Cian Kai- 
și mai este președintele Chinei, 
atunci S.U.A. sînt încă colonii 
engleze și Elisabeta II este regi
na lor. Le-ar place oare ameri
canilor dacă noi am refuza să-l 
recunoaștem pe președintele Ei
senhower ?".

„Sunday Express" în încheiere 
scrie: „Nouă nu ne place comu
nismul. Dar existența Chinei este 
un fapt de mare importanță în 
Extremul Orient și o realitate de 
netăgăduit este că comuniștii în
ving deoarece au de partea lor 
poporul chinez".

Ai
PEKIN 2 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la știri sosite din Taivan 
agenția China Nouă transmite că 
recent aici a fost adus un 
grup de trupe americane
vor participa la manevrele mili
tare americano-ciankaișiste din 
sudul Taivanului.

In ultimul timp la Maguncijen 
și in alte localități de pe insulele 
Penhuledao sosesc zilnic soldați 
ai infanteriei marine americane.

mare 
care

Congresul internațional 
al slaviștilor

MOSCOVA 2. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Congresul 
internațional al slaviștilor care 
și-a început lucrările la 1 septem
brie la Moscova, participă și o 
delegație de oameni ai științei din 
R.P.R., în frunte cu acad. Emil 
Petrovici.

Intr-o convorbire cu corespon
dentul Agerpres la Moscova acad. 
Emil Petrovici, conducătorul de
legației R.P.R. a declarat :

„în ultimii ani interesul față de 
limba și literatura popoarelor sla
ve și îndeosebi a popoarelor so
vietice a crescut enorm. Limba 
rusă a devenit obiect de studiu 
aprofundat în cele mai îndepăr
tate țări ca S.U.A., India etc.

Delegația romînă supune con
gresului cîteva comunicări printre

care : un studiu al acad. Alexan
dru Rosetti despre sistemele de 
sunet din limba romînă, un alt 
studiu de Mihail Novicov despre 
influența literaturii sovietice asu
pra dezvoltării realismului socialist 
în literatura romînă. Conferenția
rul universitar Ion Pătruț a pre
zentat lucrarea despre influențele 
limbii slave și maghiare asupra 
graiurilor romînești, iar Gheorghe 
Mihăilă cercetător la Institutul de 
lingvistică din București și-a con
sacrat comunicarea problemei în
tocmirii unui dicționar etimologic 
■1 cuvintelor de origină slavă în 
limba romînă. Comunicarea acad. 
Emil Petrovici se referă la numi
rile de locuri de origină slavă din 
țara noastră.

Expoziția economică a R. P. Ro
mine care s-a deschis în sala prie
teniei chino-sovietice din Șanhai. 
In fotografie: Tsao Ti-chiu din 
conducerea organelor locale ale 
orașului și T. Rudenco, ambasa
dorul R. P. Romîne la Pekin, vizi

tează expoziția.

Vizita delegației 
oamenilor de cultură 

romîni în Moldova 
Sovietică

CH1ȘINAU 2 (corespondent 
specială). — Luni delegația oan. 
nilor de cultură din R.P. Romînă 
a făcut o vizită la Uniunea Scri
itorilor din Moldova Sovietică. 
Cuvîntul de salut a fost rostit de 
scriitorul L. Barschi. A răspuns 
Octav Livezeanu.

Marți delegația romînă a făcut 
o vizită la filiala din R.S.S. Mol
dovenească a Academiei de Știin
țe a Uniunii Sovietice.

lin turneu lipsit de glorie
Vizita lui De Gaulle în Africa

Nimic nu poate oglindi mai 
bine caracterul politicii pe care 
generalul De Gaulle înțelege 
să o ducă față de popoarele 
dtn teritoriile de peste mări de- 
cit discursul pe care acesta l-a 
ținut vineri la Alger, cu prile
jul turneului întreprins in 
Africa.

Călătoria începută la Mada
gascar, unde președintele Con
siliului de miniștri francez a 
avut prilejul să audă din gura 
unor personalități oficiale re
vendicarea independenței, s-a 
terminat printr-o manifestație 
zgomotoasă a mulțimilor la Da
kar ; demonstranții, care l-au 
huiduit pe general, au manifes
tat două zile in jir, exprimîn- 
du-și voința lor de a obține in
dependența pentru care luptă 
de ani îndelungați. De Gaulle a 
crezut la Brazzaville că va pu
tea camufla politica sa cu ade
vărat colonialistă, in dosul unor 
cuvinte demagogice. Cei ce vor 
independența, a spus el, n-au 
decît să și-o ia. Aceste cuvinte 
au înfuriat și mai mult masele 
de manifestanți care știu bine 
că această afirmație nu cores
punde nici unei prevederi din 
constituția care la 28 septem-, 
brie va fi supusă spre votare, 
atît populației Franței, cit jt 
populației din teritoriile de 
peste mări.

Dar africanii nu se lasă înșe
lați. A doua zi după discursul 
de la Brazzaville, președintele 
guvernului Guineei a reafirmat 
in fața generalului De Gaulle 
în termeni limpezi și preciși că 
toată Africa înțelege să lupte 
pînă la capăt pentru indepen
dență. Noi sîntem africani, a 
spus el, noi nu sîntem fran
cezi.

De altfel, toate declarațiile 
făcute cu acest prilej de per
sonalitățile africane în favoa
rea independenței popoarelor 
din colonii au insistat asupra 
faptului că această revendicare

nu mai înseamnă deloc menți
nerea actualelor legături cu me
tropola. Ceea ce dorim, a spus 
președintele guvernului Gui
neei, este să trăim săraci dar 
liberi.

Astfel, călătoria generalului 
De Gaulle in Africa a scos la 
iveală toată amploarea mișcării 
de masă pentru obținerea in
dependenței care a cuprins în
treaga Africă. Președintele 
Consiliului de miniștri francez 
a încercat să facă din acest 
turneu în afara Franței un pre- 
plebiscit destinat să exercite 
presiuni asupra maselor popu
lare din Africa și totodată asu-

Corespondență 
telefonică

la amploare conflictul 
anglo-islandez

IN GRECIA

MANIFESTAȚII DE PROTEST 
în legătură cu aplicarea planului 

englez pentru Cipru
ATENA 2 (Agerpres). — în di

mineața zilei de 2 septembrie, în 
întreaga Grecie au avut loc mani
festații de protest împotriva hotă- 
rîrii guvernului britanic de a apli
ca planul lui Macmillan pentru 
Cipru.

Clopotele bisericilor au dat sem
nalul încetării întregii activități : 
trenurile, vapoarele și autobusele 
s-au oprit și majoritatea magazi
nelor s-au închis.

Lg Atena și în marile orașe, cir
culația a fost oprită, populația a 
rămas în case timp de o jumătate

REYKJAVIK 2 (Agerpres). — postul de radio Reykjavik în care 
Ministrul de Externe al Islandei a anunțat că în aceeași zi a surve- 
a făcut luni seara o declarație la nit un grav incident între o navă 

de război britanică și un vas pa- 
----------------------------------------------- trulă islandez. NESOCOTIND HO

TĂRÎREA GUVERNULUI ISLAN- 
DEZ DE A EXTINDE APELE 
TERITORIALE ALE ACESTEI 
ȚĂRI LA 12 MILE, ÎNCEPIND 
DE LA 1 SEPTEMBRIE, UN VAS 
DE PESCUIT BRITANIC A PĂ
TRUNS IN APELE TERITORIA
LE ISLANDEZE. ATUNCI CIND 
O CANONIERĂ ISLANDEZĂ A 
ÎNCERCAT SĂ REȚINĂ TRA. 
ULERUL BRITANIC SURPRINS 
ASUPRA FAPTULUI, FREGATA 
BRITANICĂ „PALLISER" A PĂ
TRUNS ÎN APELE TERITORIA
LE ISLANDEZE OPUNINDU-SE 
VASULUI ISLANDEZ.

*
OSLO 2 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Associated 
Press, Asociația pescarilor norve
gieni Norsk Fiskarlak a cerut gu
vernului norvegian să anunțe în 
mod oficial pînă la I ianuarie 
1959 că stabilește limita apelor 
teritoriale ale Norvegiei la 12 mile 
marine, după exemplul Islandei.

de oră. In uzine și birouri a fost 
oprit lucrul.

Arhiepiscopul Teoclitos al Ate
nei, a adresat un mesaj radiodifu
zat poporului cipriot, în care de
clară : „întregul popor grec este 
de partea voastră, arătați tot dis
prețul vostru față de manevrele și 
persecuțiile celor ce vor să vă asu
prească.

Revoluția din 1821 nu a fost 
terminată, ea se va termina în Ci
pru. Grecia trebuie să trăiască și 
va trăi".
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pra opiniei publice din me
tropolă.

Declarațiile de la Alger au 
clarificat o situație pe care De 
Gaulle s-a străduit în tot de
cursul călătoriei s-o țină ascun
să, în special prin acele fraze 
demagogice referitoare la inde
pendență.

In momentul în care lupta 
poporului algerian pentru in
dependență se dezvoltă și se 
extinde, în momentul în care 
Algeria manifestă mai mult ca 
aricind hotărîrea de a deveni 
o țară liberă, care să se poată 
bucura de toate drepturile unei 
națiuni independente, De 
Gaulle n-a mai vorbit deloc, ca 
acum cîteva săptămîni, în fața 
unor mari mulțimi venite să-l 
aplaude. In singurătatea unui 
studio de radiodifuziune el a 
repetat că este hotărit să facă 
din fiecare algerian un francez. 
„Pentru fiecare, a spus De 
Gaulle, a răspunde DA înseam
nă în actualele împrejurări că 
vrea să se poarte ca un fran
cez"...

In esență, el a spus algerie
nilor a căror luptă este dictată 
în întregime de voința lor de 
a fi algerieni: „votind DA, vo
tați pentru a fi francezi".

Cum au răspuns acestor cu
vinte algerienii ? Cum au răs
puns în general popoarele din 
Africa ? Independență, inde
pendență, independență! Peste 
tot — de-a lungul întregului 
turneu — a răsunat puternic
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un singur cuvtnt, care exprimă 
năzuința cea mai fierbinte a 
popoarelor din Africa.

Discursul de la Alger a ară
tat limpede că generalul De 
Gaulle nu ține deloc seama de 
realitate, de puternica mișcare 
de eliberare, ilustrată atît de 
elocvent de ultimele manifes
tații cu care a fost intimpinat 
in Africa.

Abia s-a întors la Paris din 
lungul turneu întreprins în co
loniile franceze din Africa, și, 
generalul De Gaulle a reînce
put să simtă opoziția maselor 
largi populare din Franța 
față de proiectul de Constitu
ție.

Numeroase organizații au 
lansat în ultimele zile apeluri 
prin care populația Parisului 
este chemata să participe la 
marele miting antifascist ce va 
avea loc la 4 septemvrie în 
piața Republicii. Personalități 
ae seamă ale partidului socia
list, radical, U.D.S.R., grupați 
în Uniunea forțelor democrate, 
ca Mendes France, Claude 
Bourdet, Edouard Depeux, Da
niel Mayer etc. au publicat un 
comunicat oficial in care se a- 
rată că toți membrii uniunii vor 
vota împotriva referendumului 
asupra noii Constituții. Chris
tian Fineau, fost ministru de 
Externe, membru în conduce
rea partidului socialist a făcut 
de curînd o declarație în care a 
anunțat că și el va spune NU1 
la 28 septembrie. 31 de paria-, 
mentari socialiști au cerut ale
gătorilor lor același lucru. Ma
joritatea deputaților din parti
dul radical-socialist au criticat 
aspru proiectul de constituție.

După cum se vede misiu
nea lui De Gaulle, oare a ho
tărî! să prezinte parizienilor, cu 
începere de la 4 septembrie, 
proiectul său de constituție nu 
este deloc ușoară.

De altfel tocmai pentru fap
tul că De Gaulle este departe 
de a fi sigur că va obține ma
joritatea voturilor in Franța, a 
întreprins turneul in Africa, a- 
ceusta in speranța că va putea 
cîștiga măcar in colonii o ma
joritate. Totodată generalul s-a 
legănat cu gîndul că această 
călătorie îi va spori populari
tatea in rîndurile popoarelor 
țărilor din Africa pe care le-a I 
cutreierat. ■

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scînteii ti- J 

neretului" la Paris I

PEKIN. — La 2 septembrie au 
sosit la Pekin delegații de stu. 
denți din U.R.S.S., Bulgaria, Un
garia, Romînia, R. D. Germană, 
Anglia, Irak, Birmania, Indonezia 
și din alte țări din Europa. Asia, 
Africa și America Latină care vor 
participa la cel de-al V-lea Con
gres a.| Uniunii Internaționale a 
Studenților, oare se va deschide 
la 4 septembrie.
' PARIS. — După cum transmite 

agenția Associated Press, autorită
țile franceze iau măsuri drastice 
împotriva cetățenilor algerieni și 
a tuturor cetățenilor originari din 
Africa de nord care se află in 
Franța.

MOSCOVA. — La Moscova con
tinuă seminarul unional pentru 
problemele porumbului. La lucră-

rile din 2 septembrie ale semina
rului au luat parte N. S. Hrușciov, 
N. G. Ignatov, A. 1. Ki'icenko..

DAMASC. — In seara zilei de 
1 septembrie a avut loc deschide
rea oficială a celui de-al 5-lea 
tirg internațional de la Damasc.

LONDRA 2 (Agerpres). — De 
trei zile la Londra continuă să-și 
facă de cap bande de huligani 
care atacă pe cetățenii de culoare 
— originari din Guyana britanică 
și din alte colonii engleze. La 
1 septembrie în cartierul Notting 
Hill-Gate din Londra, 2.000 de hu
ligani a aruncat cu pietre și sticle 
în casele locuite de cetățenii de 
culoare. Mai multe persoane au 
fost serios rănite.
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