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Să dăm un nou avînt NOI PRODUSE CHIMICE

muncii patriotice
a tineretului

Tineretul patriei noastre, ală
turi de întregul popor 
a primit cu entuziasm 
Comitetului Central al 
Muncitoresc Romîn și 
iiului de Miniștri cu 
sărbătorirea celei de a XV-a ani
versări a eliberării patriei noa
stre de sub jugul fascist. In cei 
15 ani care au trecut de la acest 
măreț eveniment, puterea popu
lară a creat tinerei generații con
diții minunate de viață, de mun
că și învățătură așa cum n-a a- 
vut niciodată tineretul din Ro- 
mînia burghezo-moșierească. Iată 
de ce în aceste zile, pregătindu-se 
să întîmpine cea de a XV-a ani
versare a eliberării patriei, tine
retul, ca și întregul popor, își 
exprimă înainte de toate prin 
munca și activitatea sa, recunoș
tința față de Partidul Muncito
resc Romîn, conducătorul înțelept 
și încercat al poporului nostru.

Dragostea fierbinte a tineretu
lui față de patria noastră 
socialistă, hotărîrea sa nestrămu
tată de a înfăptui cu fidelitate 
politica înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn își găsește 
întruchiparea și în activitatea 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică. Continuînd tradițiile e- 
roice ale muncii voluntare a ti
neretului făurite în iureșul luptei 
pentru reconstrucția țării, pe șan
tierele de la Bumbești-Livezeni, 
Salva-Vișeu etc., tinerii înca
drați în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică, participă cu în
suflețire la marile acțiuni de fo
los obștesc organizate în întrea
ga țară. Mișcarea înflăcărată a 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică a luat naștere ca expre
sie a hotăririi și entuziasmului 
cu care tineretul a pornit la în
deplinirea sarcinilor ce-i revin 
din hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958.

Tineretul patriei noastre a răs
puns cu înflăcărare sarcinilor 
Plenarei a Vî-a a C.C. al U.T.M. 
ca în fiecare organizație U.T.M. 
să ia ființă o brigadă utemistă 
de muncă patriotică. Participarea 
tinerilor muncitori, țărani mun
citori, elevi și studenți, funcțio
nari la acțiunile brigăzilor ute
miste de muncă patriotică desfă
șurate sub conducerea organiza
țiilor de partid, a devenit o ade-

muncitor, 
Hotărîrea 
Partidului 
a Consi- 

privire la

mișcare de masă. Pină 
în întreaga țară, la 

și sate au fost con- 
peste 17.500 brigăzi

vărată 
acum, 
orașe 
stituite 
utemiste de muncă patriotică în 
care s-au încpdrat mai mult de 
600.000 tineri. Numai de la în
ceputul anului și pînă în prezent 
— prin munca voluntară a brigă
zilor utemiste de muncă patrio
tică — s-au adus statului econo
mii de peste 14 milioane lei. Ti
nerii din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică contribuie la ri
dicarea de fabrici și centrale elec
trice, la clădirea locuințelor pen
tru oamenii muncii, redau a- 
griculturii noi terenuri, colectează 
fier vechi, repară șosele, amena
jează parcuri și execută nume
roase alte acțiuni de folos obștesc 
pentru ca viața poporului nostru 
să fie mai frumoasă, mai fericită.

40.000 de tineri din regiunea 
Craiova, spre exemplu, încadrați 
în peste 1000 de brigăzi utemis
te de muncă patriotică, prin 
munca însuflețită desfășurată pe 
șantierele de construcții, în in
cinta întreprinderilor, la redarea 
de noi terenuri agriculturii, 
la îngrijirea și înfrumusețarea 
parcurilor, precum și prin colec
tarea metalelor vechi din afara 
întreprinderilor au adus economii 
in valoare de peste 3.000.000 lei.

Munca înflăcărată a sutelor de 
mii de membri ai brigăzilor ute
miste de muncă patriotică din 
întreaga țară își are izvorul în 
patriotismul său fierbinte, în ati
tudinea nouă, socialistă față de 
muncă, în hotărîrea cu care el 
răspunde chemărilor partidului, 
in conștiința că ceea ce face e 
spre binele său, că este contri
buția pe care o aduce la marea 
operă a construcției socialiste.

Zilele trecute a avut loc o im
portantă adunare a comandanți
lor brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică fruntașe din Capitală. 
Hotărîți să întîmpine ziua de 23 
August cu noi și importante rea
lizări, comandanții brigăzilor 
fruntașe au chemat tineretul în
tregii țări să dea un avînt și 
mai puternic activității tuturor 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică pentru înfrumusețarea și 
înflorirea patriei noastre dragi 
Republica Populară Romînă.

Practica studenților 
din centrul universitar Cluj

' Mii de studenți din centrul uni
versitar Cluj își vor începe în cu- 
rînd practica de vară în întreprin
deri industriale, de construcții și 
în unități agricole socialiste. Un 
număr de 340 de studenți de 
la Facultatea de mecanică a 
Institutului politehnic vor munci 
în mari întreprinderi industriale 
ca uzinele „Steagul Roșu" și 
,,Ernst Thâlmann" din Orașul 
Stalin, „Iosif Rangheț" din Arad, 
„Tehnofrig" din Cluj etc., iar peste 
200 de studenți de la Facultatea 
de construcții a aceluiași, institut, 
vor face practică pe șantierele de 
construcții industriale, social-cultu- 
rale și de locuințe din Cluj, Ora
șul Stalin, Oradea, Tg. Mureș, 
Pena Mureș etc.

t la
agronomic „Dr. Petru

în timpul verii, studenții de 
Institutul i„ ,
Groza" vor munci în gospodării 
agricole de stat și pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare.

Peste 800 de studenți de la Uni
versitatea „V. Babeș" vor face 
practica de vară împreună cu stu
denții Universității „Bolyai". Stu
denții secției de botanică vor lu
cra în unități agricole socialiste, 
unde vor urmări flora și vegeta
ția rezervațiilor agricole, iar stu
denții facultății de filologie, isto
rie și filozofie vor face practica la 
muzeul de istorie din Cluj, la Ar
hivele Statului 
excursii pentru 
clor,

In chemarea consfătuirii co
mandanților brigăzilor fruntașe 
din Capitală stabilindu-se obiec
tive însemnate pentru munca vii
toare se acordă o atenție deose
bită activității brigăzilor pe 
șantierele de construcții de lo
cuințe. In fiecare regiune, în fie
care oraș prin grija partidului, 
se construiesc mii și mii de lo
cuințe pentru oamenii muncii. 
Brigăzile de muncă patriotică 
trebuie să sprijine această mare 
acțiune a partidului și guvernu
lui, participînd șl mai activ la 
lucrările de construcții.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din întreaga țară tre
buie să facă, de asemenea, un 
obiectiv important în activitatea 
lor din acțiunea de înfrumus'a- 
re a satelor și orașelor ce se 
desfășoară in întîmpinarea zilei 
de 23 August. In același timp, 
un obiectiv important al muncii 
brigăzilor trebuie să-î constituie 
luarea sub patronaj pentru în
treținere și curățenie a parcu
rilor și spațiilor verzi.

Pentru a ajuta oțelăriile pa
triei să dea mai mult metal in
dustriei socialiste, brigăzile ute
miste de muncă patriotică, tre
buie să acorde principală aten
ție — așa cum se subliniază în 
Chemarea consfătuirii coman
danților brigăzilor din Capitală 
— colectării fierului vechi din 
întreprinderi și din afara între
prinderilor.

Brigăzile utemiste sînt chemate 
să dea un ajutor însemnat la în
grijirea culturilor, strîngerea re
coltei, la acțiunea de hidroame
liorații etc.

Deși n-au trecut decît cîteva 
zile de la publicarea acestei che
mări, ea a stîrnit un larg ecou 
în rîndurile tinerilor din întreaga 
țară. La redacție au sosit nume
roase vești de la Galați și Cluj, 
de la Tg. Mureș și Bacău ; tinerii 
dezbat chemarea și se alătură ei 
luîndu-și angajamente concrete 
privind obținerea de noi și im
portante 
întărirea 
găzilor.

Cum 
munca 
U.T.M.? ....... 
găzile pentru a-și îndeplini cu 
succes angajamentele ?

In aceste zile din preajma ce
lei de a XV-a aniversări a elibe
rării patriei un număr impresio
nant de tineri își manifestă pu
ternic dorința să participe cu 
însuflețire la marile acțiuni de 
muncă’voluntară, să formeze noi 
brigăzi de muncă patriotică, să 
se alăture celor existente. Orga
nizațiile U.T.M. sub conducerea 
organizațiilor de partid trebuie 
să organizeze și să îndru
me îndeaproape activitatea bri
găzilor, să asigure activității 
acestora un puternic caracter

rezultate în muncă, în 
rolului educativ al bri-

trebuie să organizeze 
brigăzilor organizațiile 
Ce trebuie să facă bri-

„Scinteia tineretului"
(Continuare în pag. III-a)

și vor întreprinde 
culegerea de fol-.

(Agerpres), •

Vedere din parcul orașului Cluț
foto: AGERPRES

Una din preocupă
rile colectivului servi
ciului de cercetări 
de la Combinatul 
chimic nr. 1 Făgăraț 
este de a rezolva di
versele probleme teh
nice, ivite în proce
sul de producție, 
contribuind în acest 
fel la bunul mers al 
procesului de fabrica
ție, la reducerea con
sumurilor specifice ți 
la mărirea sortimen
telor. Astfel, în urma

unor studii minuți
oase, acest colectiv a 
terminat studiul pri
vind valorificarea 
sulf it ului de sodiu, 
dețeu rezultat de la 
fabricarea fenolului.

După îndrumarea 
direcției tehnice a 
combinatului, colecti
vul de cercetători a 
elaborat un proces 
tehnologic, în sensul 
că sulfitul de sodiu 
este valorificat, re- 
zultînd sulfatul de

calciu ți azotat de so
diu, produse necesa
re industriei de hir- 
tie ți celuloză, pre
cum ți agriculturii.

Un alt colectiv din 
grupa de mase plas
tice, a elaborat pro
cesul tehnologic pen
tru fabricarea como- 
plastului, din care se 
vor fabrica nasturi, 
pe oare pină în pre
zent îi importam.

Descoperiri
Recente cercetări arheologice e- 

fectuate în țara noastră au dus la 
o descoperire de mare valoare, l.a 
Mangalia, așezată pe ruinele mile
nare ale coloniei grecești Callatis, 
a fost găsit, cu prilejul dezgropă
rii osemintelor unui personaj de 
seamă al epocii de acum 2.300 de 
ani, un prețios papirus scris în 
limba greacă- Aceasta este prima 
descoperire de acest gen în Euro
pa. După presupunerile arheologi
lor noștri, care au efectuat cerce
tările la fața locului sub conduce
rea academicianului E. Condura- 
chi, textul papirusului trebuie să

arheologice
conțină probabil informații cu ca
racter literar sau istoric.

Pentru restaurarea în bune con
diții a papirusului în vederea 
descifrării textului s-a făcut apel 
la unul dintre cei mai renumiți res
tauratori, prof. M. A. Alexandrov- 
ski, șeful secției restaurări a Mu
zeului „Pușkin" din Moscova.

Alături de mormîntul unde s-a 
găsit papirusul s-au mai descope
rit, foarte bine conservate, trei ru
guri de incinerație. In mormînt 
s-au găsit monede cu chipul lui Fi
lip al II-lea ți al lui Alexandru 
Macedon. (Agerpres)

Printre brigăzile de tineret 
fruntașe de la Combinatul 
„1 Mai" din Satu-Mare se află 
și cea condusă de comunistul 
Vasile Hosu. lată-i în fotogra
fia noastră pe tinerii din acea
stă brigadă discutînd despre 
calitatea produselor pe care le 

lucrează.

Foto: N. STELORIAN

La cabinetul tehnic al Uzinelor de vagoane „Gheorghi Dimitrov’ din Arad, tinerii inovatori: Teodor 
Vărșîndan, Gheorghe Dumitrescu, S. Mihai și tehnicianul brigăzii Ștefan Bălănescu, discută cu 
responsabilul cabinetului tehnic despre o nouă inovație. Este vorba de un dispozitiv de trasat găuri 

la traversa intermediară a vago nului de marfă
Foto: S. NICULESCU

Inovații realizate de minerii Văii Jiului
In primele 5 luni ale 

anului acesta la cabine
tele tehnice din exploa
tările carbonifere din 
bazinul Valea Jiului au 
fost prezentate 260 de

propuneri de inovații 
dintre care 118 au ți 
fost aplicate în procesul 
de extracție a cărbune
lui. Aplicarea acestor 
inovații aduce anual ex-

! din 
economii

ploatărilor miniere 
Valea Jiului <— 
în valoare de aproape 
1.300.000 lei. ' 
Aninoasa, un colectiv de 
ingineri ți tehnicieni a 
conceput un dispozitiv

La mina

automat pentru trans
portul cupelor la funi
cular în urma căruia 
s-a realizat o economie 
anuală de 108-000 lei.

(Agerpres)

de cultură ale studenților
pentru vacantă

Noi creații muzicale închinate 
celei de a XV-a aniversări 

a eliberării patriei X
Zilei de 23 August — acestei 

mari sărbători a poporului nostru 
— îi dedică eforturile lor creatoa
re ți compozitorii din țara noastră.

La Teatrul de Operă ți Balet 
a intrat în repetiții în cinstea zilei 
de 23 August noua operă a compo
zitorului Gh- Dumitrescu „Răscoa
la", frescă muzicală a zguduitoare
lor evenimente din anul 1907. 
Creația noastră de operă se va 
îmbogăți ți cu alte două noi lu
crări, „Apus de soare" de Mansi 
Barberis ți „Neamul Șoimărești- 
lor" de Tudor Jarda.

Inspirîndu-se din versurile poe
ților noțtri contemporani, nume
roși compozitori au terminat sau 
au încă în lucru piese vocal-sim- 
fonice în care slăvesc lupta parti
dului, mărețele realizări ale po
porului nostru, pacea și viața nouă 
a oamenilor muncii din țara noas
tră, dragostea ți recunoștința pen
tru poporul sovietic eliberator. 
Astfel compozitorul Radu Paladi 
scrie „Oratoriul eliberării" pe ver
suri de Eugen Jebeleanu, compo
zitorul Alfred Mendelsohn a ter
minat o simfonie cu cor intitulată 
„Sub cerul de vară" pe versuri de 
Maria Banuș, Matei Socor are în 
lucru oratoriul „Stejarul din Bor- 
zețti" inspirat din versurile lui 
Dan Deșliu, Laurențiu Profeta a 
compus o cantată vocal-simfonică 
intitulată ,,Cantata patriei" pe ver-

suri de Eugen Frunză, Sergiu Sar- 
chizov, inspirîndu-se difn versurile 
mai multor poeți romîni contem
porani, a scris oratoriul „Pe les
pedea eroilor", iar Marțian Negrea 
are în lucru un „Oratoriu despre 
patrie", pe versuri de Vlaicu 
Birna. Către genul vocal-simfonic 
și-au îndreptat atenția alți com
pozitori printre care Teodor Bra- 
tu, Gh. Deriețeanu, Tiberiu Olah, 
Achim Stoia, Ovidiu Varga, Ma- 
riciu Vescan. Cele mai multe din 
aceste lucrări vor fi ascultate în 
primă audiție în concertele din 
cadrul „Decadei culturii din R.P- 
Romînă", altele vor fi imprimate 
și difuzate de posturile noastre de 
radio.

De asemenea o parte dintre cîn- 
tecele de masă dedicate celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării patriei 
noastre va fi tipărită în curînd de 
Editura muzicală.

Nici genul simfonic nu a fost 
neglijat. Compozitorii Ion Dumi
trescu, Pascal Bentoiu, Dumitru 
Bughici, Nicolae Buicliu, Liviu 
Comes, Ludovic Feldman, Teodor 
Grigoriu, Sigismund Toduță, Ana- 
tol Vieru și alții au terminat sau 
lucrează uverturi, simfonii, poeme 
simfonice, concerte, muzică pentru 
filme în care abordează o temati
că actuală, bogată în idei, strins 
legată de viața poporului nostru.

(Agerpres)
---------------- :--------------------------------

Vinovatul
se numește
Capitalism

Perioada vacanței nu înseam
nă pauză în munca educativ- 
politică, nu înseamnă ruperea 
de viața politică ți obștească 
pentru două luni, cît durează 
vacanța.

Am fost acum cîteva zile în 
vizită la cîteva din casele de 
cultură ale studenților. Am dis
cutat cu cei care conduc aceste 
case de cultură și am constatat 
un fapt îmbucurător : încă de 
pe acum s-au gîndit la progra
mul activității de vară, propu- 
nîndu-și o seamă de manifestări 
interesante și instructive, în 
majoritatea lor închinate zilei 
de 23 August.

întreaga activitate 
va fi închinată 

zilei de 23 August
Planul activității Casei de cul

tură a studenților din Timișoara 
:ste întocmit. Pe cîteva pagini sînt 
prevăzute, pe zi’.e, man Testările 
zulturale și artistice care vor face 
vacanța studenților mai plăcută, 
odihna activă și instructivă.

i programul alcătuit pentru vara

aceasta exclude caracterul spora
dic și superficial al activității de 
anul trecut. Bogat, variat, pro
gramul este în întregime consa
crat celei de a XV-a aniversări a 
eliberării patriei noastre. Intîl- 
niri cu activiști și membri de 
partid, cu muncitori vîrstnici, cu 
ofițeri din Divizia „Tudor Vladi- 
mirescu", conferințe ca: „Con
tribuția Romîniei la zdrobirea 
fascismului”, „Lupta poporului 
nostru pentru li
bertate oglindită 
în pictură**, „Mă
rețul act al eli
berării în litera- 
tură**, prelegeri 
despre luptele purtate pentru 
eliberarea Banatului, despre reali
zările ultimilor ani — toate aces
tea dau întregului program de va
canță al casei o orientare precisă.

Colaborarea cu filarmonica și 
radiodifuziunea din localitate, cu 
filialele 
tici și 
permite organizarea 
ferințe 
tura romînească de după 23 Au
gust, despre realizările artei noas
tre interpretative sau cele mai va-.

loroase lucrări literare (se va dis
cuta romanul „Setea", de pildă).

Deși activitatea artistică a for
mațiilor artistice ale casei nu poa
te continua — o parte din stu
denți pleacă la practică, unii în 
taberele de muncă patriotică și 
alții la odihnă — va activa totuși 
o brigadă artistică de agitație 
formată fie din 
Timișoara, fie 
sau odihnă din

Raidul

studenți rămași în 
veniți la practică 

alte centre univer
sitare. Brigada 
va pleca în gos-. ~ ... 

nflCVMII podării agricoleIlUulIU de stat și colec-
tive, la locurile 
desfășurării prac- 

va

Uniunii Artiștilor Plas- 
Uniunii Scriitorilor va 

unor con- 
despre pictura și scuip-

ticii și muncii patriotice, unde 
prezenta programele sale.

Tuturor acestor acțiuni li 
adaugă activitatea permanentă 
diferite cercuri de presă și infor
mații, prietenii teatrului sau mu
zicii, de 
vizionarea de filme (care vor 
fi urmate /"
niuni, întîlniri cu tineri 
tori din oraș, 
ai institutelor din Timișoara, seri 
distractive și bineînțeles sport — 
pe terenul amenajat la începutul

se 
în

fotoamatori, turism,

de discuții), reu- 
munci- 

cu viitori studenți

anului chiar de studenți. Progra
mul casei prevede chiar și o 
competiție sportivă dotată cu 
„Cupa 23 August**.

Toate aceste acțiuni, pregă
tirea serioasă și atentă desfă
șurată în vederea vacanței vin să 
întărească convingerea că studen
ții care își vor petrece vara la 
Timișoara vor avea o vacanță 
plăcută și interesantă.

Pentru cunoașterea 
regiunii

Și la casa de cultură a studen
ților craioveni sint în proiect o 
seamă de acțiuni interesante care 
urmăresc să continuie activitatea 
politică și educativă desfățurală 
în timpul anului universitar.

Ceea ce apare cu totul deosebit 
de interesant în proiectul de pro
gram al activității de vară a stu
denților craioveni este însă orga
nizarea unui concurs „Drumeții 
veseli" cu tema „Să ne cunoaștem

M. FLORIAN

i (Continuare în pag. UI-a)

tn pădurea Fontainbleau din 
preajma Parisului a fost desco
perit cadavrul carbonizat al 
unei tinere femei. Ancheta a 
stabilit că victima o fost ucisă 
de șapte gloanțe și apoi udată 
cu benzină și transformată în 
torță. Criminalul s-a vădit de o 
cruzime rar întîlnită chiar ți în 
bogatele dosare ale poliției pa
riziene.

Peste cîteva zile a fost des
coperit ți criminalul. Ziua se 
numea Georges-Philippe-Paul- 
Marcel Rapin, băiețelul mămi- 
chii, răsfățatul tăticului, o hai- 
mana ți un neisprăvit, care la 
25 de ani nu are nici o mese
rie. Mămica îi făcuse cadou o 
mașină scumpă ultimul tip, ii 
umplea buzunarele cu bani ți 
pentru că la vîrsta lui nu S3 
făcea șă nu aibă nici o ocupație 
i-a cumpărat 
mai întîi o libră
rie, apoi două 
baruri. Noaptea 
criminalul era 
„Bill corsarul", 
un trișor ordinar 
tripourile cele i 
proxenat, iar ca 
muzament, jefuia.

Judecătorul de instrucție a 
stabilit repede cauza uciderii 
victimei.’ Dominique Thirel, 
prostituată, damă de consumație 
în barurile din Place Pigalle, 
se îndrăgostise ți voia să pără
sească mediul. Dar legile nescri
se ale junglei capitaliste spun 
că cea care vrea să plece, să se 
debaraseze de putregai și 
promiscuitate trebuie să se răs
cumpere față de „susținătorul" 
ei. Or „susținătorul" neferici
tei Dominique era „Bill corsa
rul", care stabilise prețul la 
500.000 franci. Femeia nu avea 
această sumă. Și pentru că nu 
o avea, pentru că Bill nu voia 
să fie „păgubit", Dominique a 
plătit cu viața.

Acestea sînt faptele. Acum 
un an premiera filmului „Tri
șorii" a fost primită cu răcnete 
de indignare din partea lumii 
„bune", din partea protipenda
dei din bulevardul Saint-Ger
main, a burgheziei pariziene. 
Se văitau, se simțeau ultragiați,

considerînd că odraslele lor nu 
arată ața, că au fost calomniate. 
Realitatea s-a dovedit însă mai 
tare, mai aspră, mai crudă. 
George Rapin, odrasla unei fa
milii bogate din Saint Germain, 
confirmă însă pe de-a întregul 
ceea ce regizorul „Trișorilor" 
sugera doar ți anume că aici, în 
acest cartier ultra burghez, în 
cuibul aristocrației financiare, 
domnețte cea mai autentică 
descompunere că aici in aceste 
familii, sint clociți monștrii.

Georges Rapin a ucis. Geor
ges , Rapin a sugrumat o ființă 
tînără pentru că, țătulă de 
cloacă, voia să se salte dincolo 
(le marginea smîrcului interlop. 
Georges Rapin, fecior de bani 
gata, crescut în puf ți răsfăț 
ți-a făcut de timpuriu o carieră 
ale cărei

cunoscut prin 
mai infecte, 
variație și a-

trepte le-a urcat ra- 
hoț, tri- 
întreținut, 

crimi-

pid : 
țor, 
proxenet, 
naț.

Cazul 
a făcui 

francezi il

Rapin 
vilvă 

discu- 
fețele.

mare. Presa 
tă, intorcindu-l pe toate 
Gazetele de dreapta legate de 
cercurile din Saint-Germain 
vor să singularizeze cazul, să-l 
treacă în categoria oilor negre 
din turma albă. Manevra nu re- 
șește însă. Numai în ultimul an 
s-au petrecut numeroase scan
daluri in „lumea mare" pari
ziană, din care amintim celebra 
afacere Lacaze sau murdarele 
„balete roz". Cazul Rapin de
parte de a fi unicul, oaia nea
gră. Crima 'lui Georges Rapin, 
alias Bill, nu e un simplu scan
dal din „lumea bună" și nici 
nu e un caz patologic. Ea dez
văluie dedesubturile lumii bur
gheze, a descompunerii stupî- 
nilor finanțai și industriei ți-a 
odraslelor lor. Ea dezvăluie as
pecte ale unor rele ce macină 
lumea burgheză franceză și a- 
nume corupția, putregaiul, imo
ralitatea. Aceste rele fac ravagii 
in rînduț tineretului și în spe-

AL. GIRNEAȚA

(Continuare în pag. 4-a)



Membrii comitetului organizației 
U.T.M. de la Gospodăria agricolă 
«ie stat — Măicănești au întocmit 
planul unei noi acțiuni la care să 
participe toți tinerii din gospo
dărie, pentru creșterea rentabilită
ții gospodăriei. înainte de prezen
tarea planului în fața adunării ge
nerale, membrii comitetului U.T.M. 
■-au sfătuit asupra lui cu organi
zatorul de partid, cu directorul 
gospodăriei, cu inginerul șef.

Tinerii au ascultat planul pro
pus de biroul organizației de bază 
U.T.M., plan care a fost îmbunătă
țit și completat în urma sfaturi
lor primite din partea organizației 
de partid.

Tinerii cunoșteau încă dinainte 
•biectivele principale prevăzute în 
plan — fiecare tractorist să exe
cute, cu carburanții economisiți, 
trei hectare de arătură, toți tinerii 
muncitori să însilozeze 1.500 tone 
de furaje, să cumpere 2.000 de pui 
pe care utemiștii să-i îngrijească 
voluntar etc. și acum veniseră 
pregătiți să facă propuneri con
crete. De aceea, după prezentarea 
planului, participanții la cuvînt au 
arătat că obiectivele propuse sînt 
foarte bune, dar unele cifre 
eorespund posibilităților lor.

Mecanizatorii, de pildă, s-au an- 
cu combusti- 
șapte hecta- 

nu trei cît

nu

gaj at să execute 
bilul economisit, 
re de arătură și 
prevăzuse planul. Tinerii crescă
tori de păsări au arătat că pot 
crește, fără ca gospodăria să mai 
angajeze pentru acest sector alți 
oameni, 10.000 de pui (planul de 
producție al gospodăriei prevedea

ca să știe cum s-o supună 
voinței lor, lată ce-i pasionea
ză pe acești tineri colectiviști
In urmărirea experiențelor din 
laboratorul cabinetului tehnic 
agricol din comuna Băleni, ra
ionul Bujoru. In mijlocul lor 
tînărul inginer agronom Mar
cel Dumitriu le este prieten

și profesor

Foto: C. MIHAI
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Un început 
promițător

Brigada de muncă patriotică 
a tinerilor colectiviști din satul 
Spătăreasa, raionul Rm. Sărat, 
are de-acum cîteva realizări care-i 
fac cinste.

Consacrîndu-și o parte din 
timpul lor liber muncii de folos 
obștesc tinerii care alcătuiesc a- 
ceaslă brigadă s-au adunat durni 
nica și uneori și în zilele din 
cursul săptămânii și au săpat 
șanțuri pe marginea șoselei care 
străbate satul, au construit po 
dețe, au transportat și au ridicat 
pe cimp la marginea tarlalelor 
gospodăriei colective 4 platfor
me de gunoi de grajd, au amena
jat un teren de fotbal etc. Toa 
te acestea le-au făcut intr-un 
timp scurt pentru că toți mem
brii brigăzii nu muncit cu multă 
drngost”

Pentru creșterea DIGUL

La

din

rentabilității G. A. S.
5.000), din care 2.000 cumpărați 
din economiile realizate de tinerii 
mecanizatori. Toți participanții 
la adunare au hotărît să însi- 
lozeze 2.100 tone de furaje, 
iar de pe cele 533 hectare de 
porumb și 100 hectare floarea- 
soarelui pe care le au în primire 
să obțină cu 400 kg. și respectiv 
100 kg. mai mult la fiecare hec
tar față de planul gospodăriei și 
să reducă în același timp prețul 
de cost al produselor cu 36 lei pe 
tonă.

După ce s-au stabilit căile și 
termenele de traducere în fapt a 
acestui angajament, după ce adu
narea a luat sfârșit, în sală discu
țiile au mai continuat multă 
vreme.

Munca pentru realizarea obiecti
velor stabilite a început chiar de 
a doua zi. în brigăzile de trac
toare, organizatorii de grupă 
U.T.M. au ținut scurte consfătuiri 
cu mecanizatorii în urma cărora 
s-a stabilit : Nici un tractorist nu 
va pleca dimineața pe brazdă pînă 
cînd șeful de brigadă nu va veri
fica dacă tractoarelor li s-au făcut 
îngrijirile tehnice și dacă alimen
tarea s-a făcut conform normelor 
tehnice. în fiecare brigadă a fost 
ales cîte un tînăr care să urmă
rească consumul de carburanți și 
să seziseze operativ consumurile 
supranormative, pentru ca să se 
poată lua măsurile necesare. Por
nirea în brazdă să se facă dis de 
dimineață și pentru folosirea ra
țională a timpului de lucru să se 
reducă la maximum deplasările în 
gol și întoarcerile la capătul tar
lalelor.

In raionul Brănești

Mai multă atenție organizațiilor U.T.M. 
din întovărășiri

Convingîndu-se din ce în ce 
mai mult de avantaje,e ce le a- 
duce lucrarea in comun a pămin- 
tului după metode agrotehnice a- 
vansate și cu mijloace mecaniza
te, țăranii muncitori din raionul 
Brănești au pășit — la îndemnul 
partidului — cu încredere pe dru
mul socialist al agriculturii. 
Acest lucru a făcut ca în primă
vara acestui an să fie terminată 
cooperativizarea întregului raion, 
in afară de gospodăriile colecti
ve, s-au creat 125 de întovărășiri 
agricole, in multe din întovără
șirile agricole mai vechi ca și în 
unele mai noi. țăranii muncitori 
au obținut succese importante in 
dezvo.tarea și consolidarea lor 
economică Sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid și avind ex
emplul personal al comuniștilor, 
țăranii muncitori din multe înto
vărășiri au luptat cu perseveren
ță pentru a-și făuri un trai îm
belșugat in condițiile noi ale 
muncii în marile familii comune.

Cu spirit de răspundere și cu 
elan tineresc au muncit și unele 
organizații de bază U.T.M. din 
întovărășiri. De exemplu, organi
zația de bază U.T.M din întovă
rășirea agricolă din satul Sola, 
colu, comuna Pirlita a fost un 
sprijin de nădejde al organizației 
de partid, mobilizind tinerii la 
toate acțiunile întreprinse de 
aceasta. Bunăoară cînd în aduna
rea generală a întovărășiților s-a 
pus problema efectuării tuturor 
lucrărilor in comun, organizația

Toate aceste obiective fiind res
pectate cu conștiinciozitate, meca
nizatorii au reușit să realizeze pînă 
acum economii de carburanți în 
valoare de peste 2.500 lei cu care 
au putut executa voluntar aproxi
mativ 120 hectare de arături.

A doua zi după adunarea gene
rală, la ferma avicolă era mare 
animație. Un grup de tineri cură
țau cotețele, le văruiau, le dezin
fectau. Alții confecționau firme cu 
inscripția : „Ferma avicolă a tine
retului", iar inginerul zootehnist 
calcula rațiile alimentare științi
fice și se interesa de completarea 
stocului de nutrețuri. Astfel, cînd 
au sosit cei 2.000 de pui cumpărați 
de organizația de bază U.T.M. din 
economiile realizate de mecaniza
tori, erau asigurate toate condițiile 
necesare creșterii lor după cele 
mai înaintate reguli zootehnice.

Cînd a sosit timpul însilozării 
stufului verde, responsabilul bri
găzii utemiste de muncă patriotică 
din gospodărie i-a mobilizat în a- 
ceastă acțiune pe toți membrii bri
găzii. S-au format echipe pentru 
recoltat, transportat, tăiat și însi- 
lozat, astfel că în scurt timp tinerii 
au însilozat peste șase vagoane de 
stuf.

Tinerii muncitori din G.A.S. 
Măicănești sînt antrenați în conti
nuare într-o însuflețită întrecere 
pentru realizarea și depășirea an
gajamentului luat.

ALEXANDRU MUNTEANU 
instructor al Comitetului regional 

U.TM. Galați

U.T.M. a desfășurat o vie activi
tate în vederea lămuririi tinerilor 
capi de familii să se unească în 
brigăzi statutare. îndrumați de 
comuniști, agitatorii utemiști au 
discutat zi de zi cu tinerii proble
me legate de consolidarea întovă
rășirii lor. încă din primul an re
zultatele muncii în comun au fost 
bune. întovărășiți! din Solacolu 
au obținut cu 300 kg. grîu și 200 
kg. porumb mai mult la hectar 
decît planul stabilit. Cunoscînd 
că rolul organizației U.T.M. este 
acela de a face educația comu
nistă a tinerilor, de a cultiva la 
ei dragostea față de muncă și 
atașamentul față de întovărăși
rea lor. organizația U.T.M. a des
fășurat pe toate căile o muncă 
politică susținută. Adunări gene
rale pe tema aportului pe care să 
și-l aducă tinerii la creșterea fon
dului de bază, studierea statutu
lui întovărășirii agricole, vizite la 
gospodăriile colective învecinate, 
iată metode prin care organizația 
U.T.M. a ridicat continuu nivelul 
politic și ideologic al utemiștilor. 
Și acest lucru n-a rămas fără re
zultate. In urma muncii politice 
desfășurate pentru crearea gos
podăriei colective in sat. alături 
de comuniști, utemiștii și tinerii 
s-au înscris primii în gospodăria 
agricolă colectivă. Lucruri asemă
nătoare se pot spune și despre 
organizația de bază U.T.M. din 
întovărășirea „23 August" din 
comuna Bălăceanca, despre cele

întreacă. Ce ziceți.

ne lăsăm. Doar nai 
la întrecere. Noi

Era ora două după-omiază. Un 
soare puternic își revărsa căl
dura din belșug asupra cîmpiei. 
Pe șantierul digului Nămoloasa- 
Măxineni-Corbul Vechi forfota 
se liniștise. O mare parte din 
oameni se retrăsese pe la că
ruțe pentru masă. Alții își aștep
tau rindul la chioșcurile alimen
tare construite aici de cînd a în
ceput munca pe șantier. Ici, colo 
in grupuri mai mari sau moi 
mici se discuta cu aprindere. Ne
am apropiat de unul din aceste 
grupuri. Utemistul Vasile 
vașcu, responsabilul brigăzii ute- 
miște de muncă patriotică 
gospodăria agricolă colectivă. „16 
Februarie" — comuna Bucești, 
citea foaia volantă proaspăt sosi
tă de la „tipografia" șantierului. 
Alături de el stăteau utemiștii 
Nicolai Săndică, Ștefan Lupoaia. 
Ștefan Ojoc și alții.

— Băieți, zise Lavașcu, liește- 
nii vor să ne 
ne lăsăm ?

— Cum să 
i-am chemat 
ne-am și făcut norma. Pînă se 
întunecă mai facem una.

— Eu sînt convins că nu ne 
vor întrece, răspunse comunistul 
Andrei Pavel care ascultase atent 
toată discuția. Urmează să de
monstrăm practic aceasta. Lupta 
pentru titlul de brigadă fruntașă 
nu s-a sfîrșit. Urma alege...

★
De cînd se știu, locuitorii sate

lor Nămoloasa, Rîmniceni, Ble- 
hani și altele au avut de luptat 
cu furia apelor Șiretului. Nu era 
an mai bogat în zăpezi sau ploi 
în care o suprafață de aproape 
17.000 hectare teren din cel mai 
fertil să nu stea săplămîni în
tregi sub apă. Pentru ca această 
întinsă suprafață să fie redată a- 
griculturii, locuitorii raioanelor 
Liești, Brăila și Galați ascultînd 
îndemnul partidului, au pornit 
in primăvara acestui an să pună 
stavilă capricioaselor ape ale Și
retului.

In adunările populare care au 
avut loc, tineri și vîrstnici și-au 
luat angajamentul să disloce și să 
transporte fiecare om cîte 30 me 
tri cubi de pămint. Nu este ușor 
de loc ca pe o distanță de 42 
km. să ridici un dig înalt de 2 
metri, dar hotărîrii oamenilor nu 
îi poate sta nimic în cale. Pen
tru realizarea acestui obiectiv tre
buie dislocat și transportat la dig 
un volum de 600.000 metri cubi 
de pămint, din care raionului 
Brăila îi revin circa 286.000 me
tri, raionului Liești 272.000 metri 
și raionului Galați 42.000 metri.

Ridicarea acestui dig are o im
portanță deosebită pentru colec
tiviștii și întovărășiții de prin 
partea locului. De pe fiecare hec
tar din cele 17.000 se poate ob
ține o producție medie de 2500 
kg. porumb, sau 2000 kg grîu, 
fără a mai vorbi de producțiile 
de 6000-7000 kg porumb la hec
tar care s-sar obține prin irigarea 
culturilor pentru care sint 
condiții foarte bune. Aceasta în
seamnă un venit enorm. Lucrul 
acesta îl știu toți țăranii muncitori 
de prin partea locului. De aceea, 
la chemarea comitetelor raionale 
de partid au răspuns cu toții cu 
însuflețire.

V. APARASCHIVEI 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui" pentru regiunea Galați

două organizații de bază U.T.M. 
din întovărășirile din satul Plum
buita etc. Aceste exemple, demon
strează în mod convingător că 
în întovărășirile agricole în care 
au fost înființate de la bun 
început organizații de bază 
U.T.M., tinerii au participat la 
toate acțiunile inițiate de organi
zația de partid și U.T.M. au mili
tat pentru consolidarea economi- 
co-organizatorică a unităților lor 
agricole.

Din păcate însă, nu în toate în
tovărășirile agricole din raionul 
Brănești, lucrurile stau astfel, 
încâlcind în mod nepermis Sta
tutul Uniunii Tineretului Mun
citor, Comitetul raional U.T.M. 
Brănești n-a luat măsuri pen
tru a crea imediat organizații 
de bază U.T.M. în toate întovă
rășirile agricole nou înființate, 
în vreme ce ritmul de cooperati
vizare sporea și pe harta raionu
lui apăreau noi unități agricole 
socialist-cooperatiste activiștii Co
mitetului raional U.T.M. Brănești 
(prim secretar Marin Gobianu) 
amînau nejustificat crearea orga
nizațiilor de bază U.T.M. în aceste 
unități agricole.

Cum poate fi calificat faptul 
că chiar în comuna Brănești, 
centru de raion, din cele 11 înto
vărășiri agricole, numai șase au 
organizații de bază U.T.M. ? Deși 
există posibilități, deși în fiecare 
întovărășire muncesc utemiști 
capabili și harnici, nimeni nu a

și hotărîrea de muncă a tinerilor colectiviști din Radu Vodă, ra
ionul Lehliu. In tot restul zilei atmosfera aceasta îi va îndemna 

la o muncă stăruitoare și rodnică.

Foto; M. CARANFIL

Recoltează orzul 
și rapița

Dornici să termine toate lucră
rile la timp, colectiviștii din co
munele și satele raionului Lehliu, 
regiunea București, își intensifică 
pe zi ce trece, eforturile. Paralel 
cu lucrările de întreținere a cultu
rilor, colectiviștii din satul Săpu- 
nari, spre exemplu, au început se
cerișul orzului. Muncind cu rîvnă 
ei au reușit să secere într-o sin
gură zi 10 hectare din cele 32 
hectare pe care le are gospodăria. 
Cu multă însuflețire a muncit 
echipa de tineret condusă de ute- 
mistul Niculae Ciocan, care a 
st rin s snopii din urma secerători-

32 hectare recoltate
într-o zi

Sub îndrumarea organizației de 
partid, colectiviștii din G.A.C. 
„Progresul" comuna Făcăigni, re
giunea Constanța s-au pregătit din 
timp și au început recoltatul orzu
lui de toamnă de cum a dat în 
pîrgă. Numai într-o singură zi, or
ganizați pe brigăzi și echipe, co
lectiviștii au reușit să secere și 
facă clăi pe o suprafață de 
hectare orz de toamnă. Cei peste 
70 de cosași mergeau înainte sece- 
rind orzul înalt pînă la brîu, iar 
in urma lor, femeile și fetele zo
reau cu legatul snopilor.

In urma tuturor, pionierii și șco
larii strîngeau cu greblele spicele 
rămase. Datorită modului cum și-a 
organizat munca, brigada a IV-a 
de cimp, condusă de Ion Miron a 
obținut cele mai bune rezultate. 
Utemiștii Samoilă Vasile, Bobu C. 
Albu, Chidica Dumitru, Burciu 
Ion, Abujan Anghel, Stancu E. 
Dobre, Dănilă Șerban și alții, care 
au muncit cu multă însuflețire fă-

luat nici o măsură In vederea 
traducerii in viață a unei îndato
riri statutare. Dacă toate acestea 
se petrec chiar în comuna reședin
ță a raionului U.T.M. atunci este 
lesne de înțeles de ce pînă la data 
de 23 iunie în 24 de întovărășiri 
agricole nu existau incă organiza
ții de bază U.T.M.

Lipsa de răspundere față de a- 
ceastă problemă, manifestată de 
Comitetul raional U.T..M. Bră
nești, se resfrînge în mod negativ 
asupra activității tinerilor din în
tovărășirile agricole fără organi
zații de bază U.T.M. Unii utemiști 
din aceste întovărășiri nu participă 
activ la toate lucrările agricole, 
nu participă efectiv la frămîntările 
și problemele unităților lor, sînt 
lipsiți de posibilitatea de a trăi cu 
adevărat viața internă de orga ni» 
zație.

Comitetul raional U.T.M. Bră
nești, trebuie să treacă neîntirziat 
la o analiză temeinică și serioa
să a acestei situații și să ia ur
gent măsurile corespunzătoare. 
La rindul său, Comitetul regional 
U.T.M. București, va trebui să ia 
măsuri corespunzătoare față de cei 
care tărăgănează, privesc cu su
perficialitate crearea și îndruma
rea cu simț de răspundere a mun
cii organizațiilor de bază U.T.M. 
din întovărășirile agricole.

B. CORNEANU 

lor-legători și i-a făcut clăi. 
Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, organizațiile de bază 
U.T.M. din alte gospodării colec
tive din raion au mobilizat toți 
tinerii la seceriș. De exemplu ti
nerii din G.A.C. Paicu au partici
pat activ la recoltarea rapiței de 
pe cele 20 de hectare și indată 
după aceea au început s-o treiere. 
La recoltatul rapiței au participat 
cu elan și tinerii din G.A.C. „Oc
tombrie Roșu" din comuna Radu 
Vodă, iar în aceste zile se pre
gătesc să recolteze orzul de pe 
cele 12 hectare.

B. COSTEA

cînd totodată lucrări de bună ca
litate, s-au situat în fruntea între
cerii socialiste pornită intre bri
găzi.

FRINCU GHEORGHE 
corespondent voluntar

Brigada artistică de agitație a gospodăriei colective din comuna 
Corbeanca, regiunea București pregătește un nou program. în 
vederea documentării, membrii brigăzii au întreprins un raid 

la locui de muncă al tinerilor

Foto î M. 6ARANFIL

vor fi
260 ha teren 

redate agriculturii
Zilele acestea în 

raionul Cărei s-a des
chis la Bobalt un 
mare șantier de lu
crări funciare. Prin 
lucrările de hidro
ameliorații care se fac 
aici vor fi ferite de 
inundații și redate a- 
gric-ulturii uri număr 
de 260 hectare teren. 
La lucrări participă 
tineri din întreprin
derile și instituțiile 
orașului Cărei precum

Buruienilez dușman 
al culturilor

Tn perioada actuală a lucrări
lor de întreținere a culturilor, 
buruienile dau mult de lucru 
muncitorilor de pe ogoare. Ploile 
care au căzut în ultima vretme 
sînt foarte folositoare culturilor 
agricole, dar ele ajută în aceeași 
măsură și buruienilor. Pentru a 
ne da și mai bine seama de pe
ricolul pe care îl prezintă buru
ienile este bine să ne amintim 
de cîteva curiozități biologice ale 
acestora.

Cantitatea de semințe pe care 
o produce o buruiană este in
comparabil mai mare decît can
titatea de semințe pe care o pro
ducă ori care din plantele de 
cultură. Așa de pildă, în timp 
ce griul produce în medie 50 
de semințe, o plantă de neghină 
produce peste 2.500 semințe, o 
albăstriță are aproape 7.000 se
mințe, iar o plantă de lobodă 
sălbatică poate produce aproape 
100.000 de semințe. Dacă lanu
rile rămîn îmburuienate, ne 
putem da seama destul de ușor 
ce cantitate uriașă de» semințe 
de buruieni se scutură și ce pri
mejdie reprezintă aceasta pentru 
cultura anului viitor. Dacă atunci 
cînd șemănîm grîul de toamnă 
noi dăm în medie 400 de boabe 
la un metru pătrat, la un hectar 
revin 4 milioane de boabe. Cer

și tineri din satele 
Domănești fi Mozli- 
nul Mic. Pînă acum 
tinerii de la între
prinderea „I. C. Fri
mu" din Cărei se nu- lor de pe șantierul 
mără printre cei 
au prestat cel 
mare număr de 
muncă voluntară 
acest șantier.

Nici elevii tiu 
sesc din această 
une — mai ales 
de la Școala medie

nr. 1 care șî-au pro* 
pus ca în vacanță să 
ajute la lucrările de 
pe șantier.

Terminarea lucrări-

care 
mai 
ore 
pe

lip- 
acți- 

cei

Bobalt este unul din 
principalele angaja
mente pe care fi le-au 
luat tinerii in intîm- 
pinarea celei de a 
XV-a aniversări a eli
berării patriei noas 
tre.
VASILE VETIȘXNU 

metodist

cetările privitoare la buruieni au 
arătat că numai mohorul aduce 
55 milioane de semințe la hectar, 
iar pălămida 90 milioane.

O altă curiozitate specifică bu
ruienilor este longevitatea lor, 
adică posibilitatea semințelor de 
buruieni de a rezista în sol mai 
mulți ani. S-a constatat, de pil
dă, că semințele de muștar își 
păstrenză facultatea germinativă 
16—17 ani. De aceea, lupta con
tra buruienilor trebuie dusă în 
mod sistematic an de an, pentru 
a epuiza treptat orice rezervă de 
semințe.

Multe buruieni stat otrăvitoa
re pentru om (neghina, obsiga 
secarei etc.) și pentru animale 
(brîndușa, muștarul sălbatic, săl- 
băția sau zîzania, ovăzul săl
batic sau odosul, neghina, mă
trăguna, cucuta, turița etc.), a- 
tunci cînd sînt pășunate sau a- 
par în fîn sau alte nutrețuri.

Efectul cel mai cunoscut al 
buruienilor este scăderea recoltei 
la toate plantele de cultură. A- 
cest lucru se datorește faptului 
că buruienile extrag din sol de
2— 3 ori mai multă hrana și de
3— 4 ori mai multă apă decît 
plantele cultivate. Scăderea re
coltei se mai datorește reducerii 
luminii, căldurii și aerului. Mai 
mult chiar, uneia buruieni înă
bușă complet culturile agricole. 
Așa sînt vetrele de bozi, mărul 
lupului, volbură, hrișcă urcătoa
re, susai, pălămidă etc.

Prezența buruienilor ta lanuri 
este un semn al agrotehnicii 
înapoiate.

Perioada aceasta de timp, cînd 
încă numeroase buruieni nu au 
fructificat, trebuie folosită din 
plin pentru stîrpirea buruienilor. 
Prăși lele mai dese, pe lingă spo 
rirea producției, contribuie la îm
puținarea buruienilor. Alături de 
combaterea mecanică, trebuie 
să se pună mare accent pe com
baterea chimică, mai ales în la
nurile de porumb. In culturile de 
lucernă, trifoi, sparcetă, precum 
și ta lanurile de fînețe naturale, 
cositul trebuie făcut la timp pen
tru a suprima buruienile înainte 
de fructificare

Pentru ca succesul luptei îm
potriva buruienilor să fie deplin, 
combaterea trebuie să fie o mă
sură generală. Nu trebuie să 
neglijăm nici locurile virane, 
marginile drumurilor, luncile 
rturilor și islazurilor. Aceste 
locuri devin focare dei înmulțire 
și răspîndire a buruienilor

Tinerii săteni care nu odată 
ău dat dovadă de multă inițiativă 
pot și trebuie să-și aducă și în 
campania d« întreținerea culturi
lor un aport deosebit

Ipg. agronom 
TEODOR MOSCALU 
cercetător științific la 

Academia R.PJA.
-----•------

Tinerii sanitari 
vor fi prezenți la arii
în curind va începe secerișul și 

apoi treierișul.
în vederea campaniei de seceriș 

și treieriș se fac ultimele pregătiri. 
Aceeași intensă pregătire se poate 
vedea și în comuna Smîrdioasa din 
aaionul Zimnicea, regiunea Bucu
rești.

Ca și în anii treeuți o mare im
portanță o au pe arie punctele sa
nitare.

Pentru aceasta punctul sanitar 
din comună a început de cîteva zi
le pregătirea specială a tinerilor 
care au absolvit cursul sătesc, 
F.G.P.A.S. și G.P.A.S. punîndu-se 
accent pe lecțiile de prim ajutor 
pe arie. Anul acesta vor funcționa 
două puncte sanitare, unul pe aria 
comunei Smîrdioasa și unul pe aria 
satului Șoimu.

Printre membrii cei mai activi 
ai cursurilor, care vor lucra volun
tar pe arie se numără și utemiștii 
Floriana Bădici, Lily Văituș, Otilia 
Burcă, Mariana Lovișteanu și alții.

Pentru înzestrarea punctelor sa
nitare, dispensarul uman din loca
litate s-a îngrijit din timp de pro
curarea medicamentelor și truselor 
necesare.

IONEL T. TPIFU
Pțofesor



Să dăm un nou avînt 
muncii patriotice a tineretului

(Urmare din pag. l-a) 

educativ. Ele trebuie să răspun
dă în primul tind cu promptitu
dine dorinței tinerilor, să organi
zeze înființarea de noi brigăzi 
utemiste de muncă patriotică 
care să cuprindă un număr tot 
mai mare de tineri.

Practica, experiența de pînă 
acum a brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică fruntașe a scos 
la iveală rolul important pe care 
îl are în activitatea brigăzilor 
buna organizare a muncii, fn a- 
ceastă direcție, un factor esențial 
îl constituie stabilirea unor obiec
tive concrete de muncă, precum 
și a zilelor cînd tinerii vor efec
tua munca pe șantier, asigura
rea dinainte a condițiilor și unel
telor de muncă necesare.

In brigada utemistă de muncă 
patriotică nr. 1 de ta uzinele 
„Steaua Roșie" din București, de 
pildă, fiecare tînăr cunoaște zile
le fixate pentru munca patriotică 
pe o perioadă de 2-3 luni. Acea
sta îl ajută să-și planifice mai 
bine timpul liber, să îmbine în 
mod armonios munca patriotică 
cu celelalte activități ale organi
zației noastre și cu preocupările 
personale. Pentru buna desfășu
rare a muncii brigăzii, comitetul 
U.TJW. pe uzină a recomandat ca 
să nu se fixeze numărul de are 
ce se va efectua în ziua respec
tivă ci cantitățile și calitatea lu
crului ce-l are de realizat fiecare 
brigadier. Astfel tinerii cunosc de 
exemplu încă din timp cite ma
șini de pămînt trebuie să încarce, 
ce cantitate de fier vechi trebuie 
să colecteze etc. Aceste obiective 
precise amintite din timp, stimu
lează inițiativa brigăzilor și a 
fiecărui tînăr în parte, care ca 
și la locul lor de muncă, vin cu 
diferite propuneri care să ducă 
la realizarea unui volum mai 
mare de lucrări.

Formele de participare a bri
găzilor la muncă voluntară sînt 
diverse, multiple. Experiența u- 
nor comitete regionale, raionale 
și orășenești U.T.M. a dovedit cit 
de utilă este de exemplu organi
zarea unor zile șau săpțămîni ale 
muncii voluntare în care toate 
brigăzile ies în mod organizat 
și colectiv la muncă. Comitetul 
regional U.T.M. Ploești, spre 
exetnp.u, a organizat nu de mint, 
sub îndrumarea comitetului re
gional de partid o asemenea „Zi 
a muncii voluntare" pe întreaga 
regiune. Stabiiindu-se din timp, 
ziua, asigurîndu-se împreună .cu 
sfaturile popu are locuri precise 
de muncă, unelte, îndrumare teh
nică, desfășurindu-se din timp o 
temeinică muncă de populariza
re, de mobilizare a tinerilor, ac
țiunea s-a bucurat de un succes 
deosebit, participind peste 75.000 
de tineri.

Multe comitete raionale și oră
șenești U.T.M. s-au convins de 
utilitatea unor asemenea acțiuni 
mai ales cu prilejui organizării 
zilelor muncii patriotice din ca
drul festivalurilor raionale și oră
șenești care au dat rezultate 
foarte bune. Nu de mult unele 
comitete raionale și orășenești 
U.T.M. și-au propus să organi
zeze în această perioadă — pe 
baza experienței acumulate — 
săpțămîni ale muncii patriotice 
de masă.

Este bine ca organizarea zile
lor și săptămînilor muncii patrio
tice să capete o tot mai mare ex
tindere ele fiind o formă eficace 
uj antrenare a masei largi de ti
neri la marile acțiuni de muncă 
patriotică. Organizarea unor ase
menea acțiuni pe lingă faptul că 
concentrează mari forțe ale tine
retului la înfăptuirea unor impor
tante obiective are și o mare va
loare educativă. In același timp 
este necesar ca atît comitetele 
raionale și orășenești U.T.M., or
ganizațiile de bază U.T.M. cit și 
sfaturile populare să lămurească 
unii tovarăși din conducerea di
feritelor trusturi de construcții și 
de pe diferite șantiere care nu au 
înțeles încă aportul important pe 
care pot să-l aducă brigăzile de 
muncă patriotică, și ca atare nu 
îndrumă tehnicienii pentru stabi
lirea întotdeauna a fronturilor de 
lucru pentru brigăzi, nu țin evi
dența rezultatelor acestora.

Dar important este nu numai 
numărul brigăzilor și rezultatele 
obținute, ci și în ce măsură mun
ca în brigadă contribuie la edu
carea tinerilor în spirit comunist. 
In munca cu brigăzile utemiste 
de muncă patriotică, cu sprijinul 
și îndrumarea permanentă a co
mitetului orășenesc de partid. 
Comitetul orășenesc U.T.M. Cluj 
spre exemplu, a pornit de la 
faptul că ele constituie un mijloc

Cîntărețui mexican — Patria, 
București, Grădina 13 Septembrie, 
Gh. Doja, Grădina Dinamo (Calea 
Floreasca 20—22), Alex. Sahia ; 
Săgeata albastră — Republica,
I. C. Frimu ; Ivan Brovkin se în
soară — Magheru. Maxim Gorki, 
înfrățirea între popoare ; Fata In 
negru — V. Alecsandri, T. Vladi- 
mirescu. Libertății ; Frunze roșii
— Lumina, Coșbuc ; Alarmă la 
graniță — Central. Vasile Roșită, 
23 August ; Fata din Kiev (seria 
a Il-aj Victoria. Miorița tsălă), 
Moșilor (grădină) ; Trenul priete
niei — 13 Septembrie (sală) Pro
gram de filme documentare — 
Timpuri Noi. Alex. Popov , Taifun 
la Nagasaki — Tineretului, Olga 
Bancic : Articolul 420 — 8 Martie; 
Răsfățatul — Grivița : Fata din 
Kiev (seria I-a) — Cultural; 
Melba - Unirea ; Trapez — Vol
ga ; Umbiela sfinlului Petru — 
1 Mai, Flacăra : Zboară cocorii — 
8 Mai. N Bălcescu ; Favoritul 13
— C. David, Munca ; Edeș Anna
— Arta. B. Delavrancea ; Dorin
ța — Clubul „Boleslaw Bierut" ; 
Marinarul îndrăgostit — Donca 
Simo ; Cei 44 — Popular ; Oleko 
Dundicl — [lie Pintilie, G. Baco- 
via ; Pălăria lui Anatol — M. Emi- 
nescu ; Ivan cel Groaznic (seria 
a II-a) — Aurel Vlaicu ; Richard 
al Ill-lea —' Drumul Serii ; Cînie- 
cul matrozilor — 30 Decembrie, 

de educare patriotică a tinere
tului, de dezvoltare a dragostei 
față de muncă, față de munca 
fizică în special. Iată de ce ei 
au considerat că cel mai impor
tant lucru este acela ca fiecare 
tînăr din brigada utemistă de 
muncă patriotică cina merge pe 
șantier să știe la ce muncește, 
ce obiectiv construiește, ce im
portanță are acesta, ce folos va 
duce oamenilor muncii din oraș.

Folosind această experiență or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
organizeze ca inginerii și tehni
cienii să explice tinerilor înainte 
de a se apuca de muncă la ce lu
crări vor munci, ce obiective 
concrete vor construi, ce perspec
tive economice deschide realiza
rea acestora. Aceasta dă tineri
lor o perspectivă concretă a mun
cii lor, le dă un nou avînt în 
muncă.

De fapt însuși regulamentul 
de organizare a brigăzilor ute
miste de muncă patriotică este 
menit să asigure un profund ca
racter educativ muncii în briga
dă. Iată de ce organizațiile 
U.T.M. birourile și comitetele a- 
cestora au datoria să îndrume și 
să ajute brigăzile să respecte cu 
strictețe prevederile regulamentu
lui brigăzilor care privesc pleca
rea în grup pe șantier, cu stea
gul brigăzii in frunte, disciplina 
în muncă, organizarea întrecerii 
între brigăzi, ținerea unei eviden
țe stricte a muncii fiecărui tînăr, 
evidențierea brigăzilor și a tine
rilor fruntași etc.

Un rol educativ deosebit de 
însemnat îl are în același timp 
organizarea timpului liber, orga
nizarea unei activități comune 
cultural-educative a membrilor 
brigăzii. Din păcate în unele 
locuri membrii brigăzilor utemis- 
te de muncă patriotică nu desfă
șoară nici un fel de activitate 
comună. Din această pricină ase
menea brigăzi nu formează co
lective puternice, închegate și e- 
vident nici rezultatele muncii nu 
sînt pe măsura posibilităților lor. 
Trebuie extinsă inițiativa acelor 
brigăzi ai căror membrii sînt îm
preună nu numai la muncă pe 
șantiere ci și in timpul liber, 
care merg la spectacole, la expo
ziții și muzee in colectiv, citesc 
și discută apoi diverse cărți, par
ticipă la formele de învățămint 
politic, la activitatea culturală, 
organizează activitatea sportivă, 
merg în excursii în colectiv etc. 
Trebuie extinsă inițiativa brigă
zilor din Capitală — subliniată 
puternic în chemarea consfătuirii 
comandanților brigăzilor frunta
șe — ca în cinstea zilei de 23 
August, toți membri brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică să 
învețe 2-3 cîntece revoluționare. 
Organizațiile U.T.M. trebuie să 
sprijine de asemenea puternic 
toate acțiunile menite să răspun
dă dorinței tinerilor de a cu
noaște mai profund evenimentele 
legate de 23 August, de luptele 
glorioaselor armate sovietiee pen
tru eliberarea patriei noaștre.

O scenă din film

„S ăgeata
O conferință de presă la Mos

cova, țn cadrul căreia sînt demas
cate -acțiunile de spionaj fi diver
siune ale puterilor imperialiste 
împotriva Uniunii Sovietice. Pe 
un fir impresionant de mese sînt 
expuse un număr nu mai puțin 
impresionant de obiecte aparți- 
nînd spionilor fi diversioniftilor 
care au fost capturați de către 
organele sovietice de securitate, 
lată printre aceste obiecte care 
acuză în chip elocvent uneltirile 
imperialiste împotriva Marii 
Țări a Socialismului, periscopul 
unui submarin. Corespondenții 
de presă străini se interesează 
de această piesă stranie- Care este 
povestea ei, întreabă aceștia. Or
ganizatorii conferinței de presă 
răspund și, odată ou aceasta, fil
mul redă istoria misteriosului 
submarin căruia i-a aparținut 
periscopul. Intr-o zi a unei căldu
roase veri, organele de securitate 
au dat de urma unei comunicări 
radiofonice făcute către inamic. 
Dînd dovadă de ingeniozitate, o- 
fițerul însărcinat cu ancheta în 
cazul radiogramei, a reușit să a- 
fle că cifrul acesteia indica ina
micului ora unei experiențe de 
la o buză a aviației flotei mari
time. Imediat se dă ordin de în
cetare a experienței. Dar e, din 
păcate, prea tîrziu. Un avion ina
mic necunoscut a interceptat a- 
vionul sovietic prevăzut cu noua 
instalație care se experimenta, și, 
deschizind asupra lui focul prin 
surprindere, l-a doborît.

Pilotul avionului sovietic, ma
iorul Karpenko se salvează cu a- 
jutorul parașutei și al unei bărci 
pneumatice- Pe mare, apare în 
fața lui un submarin sovietic 
iar Karpenko fiind luat la bord.

De mare însemnătate în obți
nerea unor rezultate cît mai bune 
în activitatea brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică este și sti
mularea judicioasă și sistematică 
a fruntașilor în întreceri. In a- 
ceastă privință este deosebit de 
prețioasă experiența unor bri
găzi fruntașe din țară. Brigada 
tir. 2 de la uzinele „Republica" 
distinsă recent cu steagul de 
brigadă fruntașă pe Capitală, 

-obișnuiește de exemplu ca la sfîr- 
șitul zilei de muncă să organi
zeze careul de cinci minute al 
brigăzii in care se analizează 
munca brigăzii în ansamblu, a 
fiecărui tînăr în parte iar cei 
care se evidențiază sînt felicitați 

■în fața întregii brigăzi. In multe 
locuri tineri fruntași primesc 
dreptul de a purta la întoarcerea 
de la șantier drapelul brigăzii 
și de a merge în fruntea coloa
nei. De asemenea în cinstea bri
găzilor și tinerilor fruntași se or
ganizează la sfîrșitul zilei de 
muncă serbări tinerești, tinerii 
evidențiați sînt trimiși în mod 
gratuit la spectacole ori sînt fo- 
tografiați sub drapelul brigăzii 
etc.

In aceste zile în întreaga țară 
tinerii din fabrici și uzine, de la 
sate, din școli, facultăți și in
stitute alături de întregul nostru 
popor desfășoară sub conducerea 
organizațiilor de partid o puter
nică întrecere pentru a întîmpina 
cea de a XV-a aniversare a elibe
rării patriei noastre de sub jugul 
fascist cu realizări cît mai impor
tante atît în producție cît și în 
munca obștească. Organizațiile 
U.T.M. din întreaga țară sînt 
chemate să acorde o atenție mai 
mare activității brigăzilor ute
miste de muncă patriotică ca a- 
cestea să răspundă în mod con
cret chemării tinerilor din Capi
tală. Ele au datoria să asigure 
printr-o intensă muncă politico- 
educativă în rîndul tineretului 
cuprinderea în brigăzi utemiste 
de muncă patriotică a unui nu
măr- și mai mare de tineri, să 
vegheze ca fiecare brigadă să-și 
propună realizarea concretă a a- 
num.tor obiective, luptînd ca fie
care tînăr să realizeze pînă la 23 
August cel puțin 100 ore de mun
că voluntară și să devină purtă
tor al insignei de brigadier.

Nu poate exista o mindrie mai 
mare pentru tinerii brigadieri de- 
cît aceea de a munci cu entuzi
asm, cu însuflețire, cu o înaltă 
responsabilitate, astfel incit la 
23 August — cea mai mare săr
bătoare a poporului nostru —• să 
poată raporta partidului succese 
cît mai Însemnate In marea luptă 
a întregului popor pentru con
struirea socialismului, pentru în- 
floriea scumpei noastre patrii 
Republica Populară Romînă,

este salvat fi îngrijit. In scurt 
timp însă aviatorul sovietic îți 
dă seama ci submarinul pe care 
a nimerit nu este ceea ce vrea 
să, pară, fi ceea ce susține co
mandantul care l-a „salvat", ci 
este o navă trimisă de inamic, 
camuflată în scopuri de spionaj. 
Intr-adevăr, submarinul trimis de 
imperialiști în apele teritoriale 
sovietice și care urmărește să dea 
de resturile avionului scufundat 
în mare, pentru a intra în pose
sia instalației cu oare e prevăzut 
reactorul, are drept echipaj un 
grup de emigranți, gardiști albi 
și foști cetățeni sovietici care au

CRONICA
căzut în timpul războiului în 
mina fasciștilor, oameni folosiți 
de iițamic în scopurile lor mir- 
șave. Singur, Ostapciuk un om 
care S-a lăsat influențat de pro
paganda mincinoasă imperialistă, 
dar este în fond cinstit și se că- 
iește de faptele sale, îi pare ma
iorului mai demn de încredere. 
Karpenko începe să-l lămurească, 
îi dovedește cît de false sînt teo
riile propagandei dușmănoase, 
cărora le dăduse crezare Oslap- 
ciuk, determinîndu-l să-și schim
be atitudinea.

Intre timp scafandrul Karl tri
mis de căpitanul misteriosului 
submarin, scoale din fundul mă
rii instalația rîvnită de spionajul 
imperialist. Găsește resturile a- 
vionului, demontează instalația 
și iese la suprafață dar este prins 
de un pichet de grăniceri de pe 
o insulă. Submarinul atacă pi
chetul fi comandantul lui intră 
in posesia prețioasei instalații,

Răspundem tinerilor noștri 
cititori pe marginea Regula
mentului cu privire la organi
zarea și funcționarea învăță- 
mîntului seral și fără frecvență 
de cultură generală și superior 
ce se aplică începînd cu anul 
școlar 1959/60-

Rusu Gh. Dumitru—București, 
Munteanu Aurel—Cluj, Mari
nescu Ion—Vaslui, Dobay G.— 
Tg. Mureș, Petreș Maria — 
Oradea.

Școlile de grad mediu ale că
ror elase pot fi echivalate prin 
examene de diferență cu clase 
ala școlii medii de cultură gene
rală sînt următoarele :

1. Școlile medii tehnice înfiin
țate prin Legea de reformă a 
învățamîntului din anul 1948 
(anii I—IV);

2. Liceele comerciale și liceele 
industriale (clasele V—VIII).

3. Școlile superioare de co
merț (clasele V—VIII).

4. Școlile superioare de arte 
și meserii (clasele V—VIII).

5. " Școlile pedagogice de în
vățători și educatoare (anii 
1—IV).

6. Școlile normale de învăță
tori și educatoare (clasele 
v-vni).

Vasile Ion—Turda, Gr. Calom- 
firescu — Iasi, Balint Eva — 
Cluj.

Nu se admite trecerea de la 
cursurile de zi la învățămîntul 
fără frecvență sau seral, decjt 
acelor studenți care îndeplinesc 
condițiile de admitere prevăzute 
în Regulamentul cu privire la or. 
ganlzarea și funcționarea învă- 
țămîntului seral și fără frecven
ță de cultură generală și supe
rior (Publicat în „Scînteia tine
retului1’ nr. 3119 și 3120). A- 
ceasta n.umai în limita locurilor 
disponibile.

' ■ - - • ,T
G. Avram —■ Oradea.
Elevilor din clasa a Xl-a care 

urmează șă se prezinte și la 
examenul de maturitate li se ma
jorează concediul de la 30 la 
40 de zile.

Pentru aceeași clasă și pentru 
examenul de maturitate, conce
diul de studii plătit se acordă o 
singură dată.

Avnamescu Anton— Iași, Ne
meth Margareta — Arad.

Studenții din învățămîntul su
perior seral și fără frecvență 
au dreptul, începînd cu anul 
școlar 1959/60, la concediu de 
studii plătit, cu durata de 30 de 
zile pe an, în afara concediului 
legal de odihnă cu condiția de 
a-și îndeplini îndatoririle de pro

aLbaitiă“
Dar planurile lui se încurci iar 
căci toate forțele apărării sovie
tice de coastă s-au concentrat îm
potriva lui. E interesant de sem
nalat in legătură cu aceasta că 
filmul ,.Săgeata albastră" pune 
un mare accent pe ilustrarea fap
tului că Uniunea Sovietici, for
țele sale armate sînt dotate cu 
cele mai moderne mijloace de 
luptă și pot zdrobi orice încer
care ticăloasă a dușmanului de 
a tulbura pacea și liniștea oa
menilor sovietici. Arătînd cum 
se iau măsurile necesare zădăr
nicirii acțiunii submarinului di
versionist, pe ecran se poate ve-

FILMULUI
dea o mare desfășurare de forțe 
de luptă, o tehnică militară de 
prim rang : un sistem de detec
toare instalate în fundul mării, 
care semnalează prezența oricărui 
submarin inamic, vase speciale 
distrugătoare de submarine, a- 
vioane cu reacție de cele mai 
diferite tipuri, helicoptere, vede
te marine rapide etc. Marele 
succes al tehnicii militare sovie- 

, tice apare limpede de altfel dacă 
ne gîndim la înverșunarea cu 
care lupta echipajul submarinu
lui dușman pentru a pune mina 
pe instalația de pe avionul so
vietic, pe care savanții oftați în 
slujba armatelor imperialiste nu 
fuseseră în stare s-o realizeze și 
voiau s-o copieze după cea sovie
tici.

Submarinul trimis de imperia
liști vrea să se retragă din apel» 
teritoriale sovietice dar e încon
jurat de un puternic convoi de 
vase ț nici încercarea unor avioa

Vedere din docurile portului Galați 

ducție și de a promova an de 
an. Acest concediu se poate lua, 
eșalonat sau integral.

Ion lonescu — București.
Puteți fî admis în clasa a 

VUl-a la fără frecvență dacă 
ați absolvit școala de 7 ani (sau 
o școală echivalentă) și dacă 
aveți un stagiu în producție de 
cel puțin 3 ani ca lucrător cali
ficat.

C. Dumitrescu — București.
Elevilor înscriși la învăță

mîntul seral Și fără frecvență 
li se acordă printre' alte înles
niri și amînarea de încorporare 
în condițiile stabilite prin decre
tul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. nr. 108/1959.

A. Dumitru — București, Weis 
Alexandru — Cluj

Veți'putea fi transferați de la 
învățămîntul superior serșl sau 
fără frecvență la cursurile de zl 
pe baza cererii dumneavoastră 
numai dacă ați promovat toate 
examenele, colocviile și proiectele 
cu notele 8, 9 și 10, pînă la 
sfîrșitul sesiunii de examene de 
vară. De asemenea aveți ncivoie 
de recomandarea întreprinderii. 
Transferurile se fac în limita 
locurilor disponibile și în ordi
nea mediilor obținute.

Alexandrescu Vasile — Iași

1. Muncitorii recomandați pen
tru Învățămîntul seral și fără 
frecvență și obligați să urmeze 
cursul de pregătire prezintă la 
înscriere și dovada că au urmat 
acest curs.

2. Certificatul de naștere ori
ginal sei restituie titularului sub 
luare de semnătură iar copia se 
legalizează și se reține de 
școală.

Talpeș Alexandru—Constanța, 
Szabo Bela — Orașul Stalin, C. 
Dănescu — Reghin.

Pentru muncitorii din agricul
tură și silvicultură din cadrul 
învățămîntulul de cultură gene
rală fără frecvență, sesiunile de 
examene sînt următoarele:

a) pentru agricultură:
— sesiunea l-a: 2-14 Ia

nuarie
— sesiunea a M-aî 16 mai— 

16 iunie.
b) pentru silvicultură t
— sesiunea I-a: 1—15 fe

bruarie
— sesiunea a II-a: 1—30 iulie 
Corijentele se dau între 25

și 30 august.

ne inamice care încearcă hoțește, 
camuflîndu-și însemnele să ata
ce și să-l despresoare nu reușeș
te, avioanele dușmane fiind dobo- 
rite in flăcări. Karpenko reușește 
să-l convingă pe Ostapciuk să-și 
îndrepte greșeala față de patria 
sa, și amîndoi îl capturează pe 
comandantul submarinului intr- 
un compartiment, defectează mo
toarele navei trimise de imperia
liști ți o forțează să se predea 
flotei sovietice. Încercarea impe
rialistă de spionaj și diversiune 
a dat un fiasco total (între timp 
a fost prinsă și spioana care trans
misese prin radio indicațiile cu 
privire la executarea experienței 
cu noul avion sovietic)-

Pentru spectatorul acestui an
trenant film, apare clar că ceea 
ce a dejucat perfidele planuri 
imperialiste a fost dîrzenia și 
patriotismul ostașilor sovietici, a 
grănicerilor care au luptat pînă 
la ultima picătură de singe îm
potriva dușmanului, a marinari
lor, a aviatorilor. Cit de luminoa
să apare figura maiorului Kar
penko patriot înflăcărat care lup
tă pentru apărarea țării sale chiar 
și țn captivitatea inamică spre 
deosebire de comandantul sub
marinului care declară cu cinism 
că, după ce tatăl lui — un fost 
moșier rus a rămas fără pămîn- 
turile pe care exploata mii de 
țărani, patria nu înseamnă pen
tru el decît propriul buzunar um
plut cu banii trădării dați de im
perialiști. Regizorul Leonid Es- 
trin a reușit să creeze un film de 
aventuri emoționant, cu un suflu 
de cald patriotism socialist.

B. DL'MI’DRESCU

■ vS
■

Foto: AGERPRES

Ud grup de activiști 
ai P.M.R. a plecat 
în R. Cehoslovacia

In ziua de 22 iunie a plecat la 
Praga un grup de activiști ai 
P.M.R.-, în frunte cu tov. C. Scar- 
lat, membru al C.C. al P.M.R., 
pentru a studia experiența organi
zațiilor Partidului Comunist din 
Cehoslovacia în domeniul indus
triei constructoare de mașini.

Ce pregătesc casele de cultură
ale studenților

(Urmare din pag. l-a) 

regiunea", care va contribui din 
plin la educarea patriotică a stu
denților. La acest concurs vor par
ticipa reprezentanți ai studenților 
din fiecare an de studii. Studiul 
acestei teme nu se va rezuma nu
mai la citirea materialului biblio
grafic scris despre dezvoltarea re
giunii Craiova, ci se va baza în 
primul rînd pe cercetarea directă, 
pe teren, de ctăre studenți, a mul
tor locuri din regiune.

Studenții se var opri în cercetă
rile lor in mod deosebit asupra 
realizărilor regimului de democra
ție populară în regiunea Craiova. 
Se vor cerceta astfel șantierele na
vale de la Tr. Severin, uzinele 
„Electroputere", fabrica '„7 Noiem
brie" și fabrica de zahăr din Cra
iova, zăcămintele și exploatările 
petrolifere de la Țicleni, Cărbu- 
nești și Bălteai, Combinatul chimic 
de prelucrare a sării de la Govora, 
exploatările forestiere din munți, 
in special Combinatul forestier de 
la Baia de Aramă.

In cercetările pe care studenții 
le vor întreprinde pentru a se do
cumenta cît mai bine în vederea 
concursului, vor fi înglobate și 
cercetările legate de dezvoltarea e- 
conomică în viitor a regiunii Cra
iova.

Inițiativa organizării concursului 
„Drumeții veseli" pe bază de stu
diu amănunțit pe teren, este deo
sebit de prețioasă și ea poate fi 
preluată și de celelalte case de 
cultură studențești.

Acțiuni interesante... 
dar trebuie renunțat 

la generalități
Casa de cultură a studenților 

bucureșteni „Grigore Preoteasa" 
este apreciată de publicul studen
țesc și mult solicitată. în vara 
trecută, aceasta n-a dus lipsă de 
vizitatori, iar programul în an
samblu a satisfăcut exigențele stu-

INFOR
Joi 25 iunie va fi pusă în cir

culație, în întreaga țară, emisiu
nea de mărci poștale „Păsări cîn- 
tătoare și folositoare", în valori 
policrome (cîte 4 și 5 culori), cu 
valoarea nominală totală de 10,25 
lei. Intreiaga emisiune este de 
Poștă Aeriană.

★
Intre 25—27 iunie tn aula Aca

demiei R. P. Romîne din Calea 
Victoriei nr. 125 va avea loc con
sfătuirea științifică romîno-sovie- 
tică privind „Problemele filozofi
ce ale științelor naturii".

....... â®

set W

Primirea ambasadorului Indiei 
de către ministrul Afacerilor 

Externe al R. P. Romine
Marți, 23 iunie a.c., ministrul dinar și plenipotențiar al Indiei lâ 

Afacerilor Externe al R. P. Romi- București, Bejoy Krishna Acharya, 
ne, Avram Bu&aciu, a primit în In legătură cu apropiata depunere 
audiență pe ambasadorul extraor- a scrisorilor de acreditare’.

Competiții sportive 
închinate ziiei de 23 August

Alături de poporul muncitor, 
sportivii din întreaga țară se pre
gătesc să intimpine și ei cu cit 
mai multe succese cea de-a XV-a 
anivaresare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, in 
cinstea marelui eveniment de la 
23 August, vor avea loc în țara 
noastră numeroase competiții spor
tive închinate acestei sărbători 
naționale a poporului romîn. Ast
fel, intre 18 și 24 august, la 
București se vor desfășura fina
lele celei de-a IV-a ediții a Spar- 
tachiadei de vară a tineretului, la 
care vor participa peste 1000 de 
sportivi, iar între 18 și 22 august 
pe stadionul „Dinamo", sînt pro
gramate finalele Spartachiade.i 
pionierilor.

Tot cu acest prilej. Consiliul ge
neral U.C.F.S. organizează o 
mare întrecere sportivă dotată cu 
„Cupa Eliberării". Această com
petiție, în cadrul căreia vor evo
lua echipele reprezentative de re
giuni, include în program între
ceri de fotbal, box, volei și bas
chet. „Cupa Eliberării" se va des
fășura în patru etape, finalele

pentru vacanță
denților și cerințele ce stau în 
fața unei case de cultură. Firesc 
ăr fi ca în acest an casa de cul
tură să facă un progres în activi
tatea sa și nu ne îndoim ca-1 va 
face.

Am consultat planul ce și l-a 
propus. Sînt programate întîlnfri 
cu oameni de știință, cu scriitori, 
artiști, munc.țori, simpozioane 
tehnico-științiflce, concerte, reu
niuni tovărășești cu jocuri educa- 
tiv-dis-tractive, cu concursuri, au
diții muzicale, concursuri literare 
etc.

Planul cuprinde însă prea multe 
generalități. Desigur, nu se poate 
stabili la ultimul amănunt progra
mul săptămînal, dar acțiunile pot 
fi concretizate. S-a stabilit că se 
vor ține conferințe, dar tematica 
lor este încă necunoscută. Progra
mul întîlnlrilor șj simpozioanelor 
audițiilor nu este concretizat, nu 
s-,a stabilit măcar în proiect cine 
sînt cei care vor fi 'invitați să le 
vorbească studenților. A lăsa să 
faci programul de la o săpiamînă 
la alta înseamnă înțr-un fel să te 
lași tras în vîrtejul improvizației. 
De aceea ori cît de> greu se poate 
întocmi un program concret de 
activitate pe întreaga perioadă a 
vacanței — acesta trebuie întoc
mit cît mai degrabă.

★
Conducerile caselor de cultură 

au învățat din experiența de anul 
trecut și s-au străduit să înlăture 
deficiențele. Activitatea proiectată, 
afară de cele cîteva lacune semna
late, este orientată spre obiectivele 
principale ale muncii politico-edu
cative. In cinstea celei de a XV-a 
aniversări a eliberării patriei, ca
sele de cultură și-au propus să or
ganizeze acțiuni deosebite care să 
marcheze puternic acest eveni
ment.

Important este ca aceste pro
iecte să prindă viață, să fie îm
bogățite, studenții să fie atrași 
să-șj petreacă vacanța In colectiv, 
organizat, plăcut și instructiv.

MÂȚII
Cu acest prilej oamenii de știin

ță din U.R.S.S. și R. P. Romînă 
vor prezenta comunicări de specia
litate. La această consfătuire par
ticipă membri ai Academiei R. P. 
Romîne, cercetători din institutele 
Academiei și studenți din Capi
tală.

★
Marți a sosit în Capitală la in

vitația Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
dl. Basri Dedeoglu, directorul Tea
trului Municipal din Istanbul.

(Agerpres) 

fiind programate pentru ziua de 
23 August. La competiție nu vor 
participa sportivi care au partici
pat în cadrul campionatului cate
goriei A, iar la box nu vor lua 
parte maeștri ai sportu.ui.

Printre numeroasele manifestări 
sportive organizate cu această o- 
cazie, la loc de frunte se situează 
și Ștafeta in stea „Să intîmpinăm 
23 August 1959“. Ștafeta se va 
desfășura in 3 etape și va avea 
5 trasee care vor străbate toate 
regiunile țării in prima etapă 
sportivii vor purta ștafeta de la 
comune la centrele de raion, apoi 
in cadrul etapei următoare șta
feta va fi dusă de la centrele Se 
raion la. centrele de regiune. Ulti
ma etapă a ștafetei va ®vea carac
ter interregional și se va îndrepta 
spre Capitală, unde' va fi pred.'.tă 
la 24 august după-amiază Intr-un 
cadru festiv pe stadionul „23 Au
gust". Ștafeta în stea „Să întimpi- 
năm 23 August 1959“ va purta 
mesajul de dragoste și recunoștin
ță al sportivilor noștri față de 
partid, conducătorul iubit și făuri
torul tuturor victoriilor noastre pe 
drumul construiri socialismului.

De asemenea, federațiile de spe
cialitate vor organiza numeroase 
întreceri sportive festive, printre 
care Cupa „23 August" la natație 
și tenis de cîmp, precum și meciuri 
de lupte, rugbi, oină, concursuri 
turistice, excursii etc. In program 
mai figurează și o serie de com
petiții internaționale cu participa
rea sportivilor din R. P. Chineză, 
U.R.S.S., R. P. Bulgaria și R. P. 
Ungară. In Capitală va fi orga
nizată o foto-expoziție cu tema 
„15 ani de cultură fizică și sport“j

PE SCURT
• Recent ziarul polonez 

„Przeglad Sportowy", care a- 
pare la Varșovia a întocmit un 
clasament al celor mai buni 10 
boxeri amatori din Europa la 
toate categoriile. Aceste clasa
mente au fost făcute pe baza 
rezultatelor înregistrate la cam
pionatele europene de la Lucer
na. In aceste clasamente figu
rează și 7 pugiliști romîni. La 
categoria muscă, ziarul polonez 
8 clasează pe primul loc pe 
campionul european Homberg 
(R. F. Germană), iar pe locul 
doi pe reprezentantul nostru 
Mircea Dobrescu, vice-campion » mi 
european în anii 1955 și 1957.
Pe locurile următoare se află 
Stolnicov (U.R.S.S.) Torok 1“';1’ 
(R. P. Ungară), Mc. Clean (Ir
landa), Curcettl (Italia), KuL. 
kier (R. P. Polonă), Milleck 
(R. D. Germană) etc. Un alt 
boxer romîn care se află pe lo
cul doi este fostul campion 
european Gh. Negrea, clasat 
du; î Pietrizykowski (R. P. Po
lonă ) la categoria semigrea. 
Tînărul pugilist romîn de cate
gorie „semiușoară", Iosif Mi- 
halic a fost clasat pe locul 6 
în ierarhia celor mai buni pugi
liști europe.ii la categoria res
pectivă, iar în clasamentele 
categoriilor semimijlocie și mij
locie N. Linca și respectiv D. 
Gheorghi ocupă locurile 7. 
Boxerul, de categorie grea V. 
Mariuțan a fost trecut pe locul 
8, iar 6. Dumitrescu (ușoară) 
pe locul 10.

• Duminică are loc la Buda
pesta meciul internațional ami
cal de fotbal dintre echipele se
lecționate ale R. P. Ungare și 
Suediei. Antrenorii celor două 
selecționate au alcătuit urmă
toarele formații: R. P. Ungară: 
Grosics, Matrai, Sipoși, Saroși, 
Bundszak, Kotasz, Sandor, Go- 
rocs, Albert, Tichy, Fenivessy. 
Tînărul centru atacant Albert, 
în vîrstă de 18 ani, joacă la 
Ferencvaros și va debuta cu a- 
cest prilej în echipa reprezen
tativă. Suedia: Arvidsson, 
Larsson, Berckmark, Jonsson, 
Johansson, Parling, Berngtsson, 
Bild, Simonsson, Boerjsson, 
Backman.

(Agerpres)
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Azi începe la Moscova
plenara C.C. al P.C.U.S.

VARNA 23 (Agerpres). — 
La 22 iunie a.c. au început la 
Varna tratative între delegațiile 
guvernamentale ale R. P. Ro- 
mîne, U.R.S.S. și R. P. Bulga
ria în vederea încheierii unei 
convenții pentru folosirea rațio
nală a rezervelor de pește în 
Marea Neagră.

Delegația R. P. Romîne este 
condusă de Constantin Teodo
ra, adjunct al ministrului In
dustriei Bunurlor de Consum, 
delegația U.R.S.S. de J. K. 
Prihodov, ambasadorul U.R.S.S. 
în R. P. Bulgaria, iar delegația 
R, P. Bulgaria de L. Ganeev, 
locțiitor al ministrului Comer
țului.

Prezente 
romînești 

peste hotare

Corespondență din Roma

Frâmîntârile

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 iunie se 
deschide la Moscova plenara C.C. 
al P.C.U.S. Participanții la ple
nară vor discuta măsurile pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Congresu
lui al XXI-lea al partidului cu 
privire la introducerea mecaniză
rii complexe în industrie și cons
trucții, automatizarea producției, 
introducerea liniilor în flux în 
scopul dezvoltării continue a 
producției industriale și construc
țiilor. Va fi de asemenea prezen
tat un raport cu privire la accele
rarea dezvoltării industriei 
mice.

La 23 iunie toate ziarele 
Moscova au publicat articole 
sacrate apropiatei plenare, 
dimir Ustinov, prim-secretar 
Comitetului orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., scrie în „Pravda" că 
lucrătorii de la întreprinderile 
industriale din Moscova vor in-

chi-

din 
con- 
Vla- 

al

troduce anul acesta 1063 de linii 
automate și semiautomate, 500 de 
linii mecanizate și linii de conve- 
ier, vor instala peste 14.000 de 
automate și semiautomate, ma- 
șini-unelte și mașini speciale, pes
te 3000 de diferite aparate și 
dispozitive pentru automatizarea 
producției. Autorul subliniază că 
o importantă rezervă a ridicării 
productivității mașinilor - unelte 
existente este modernizarea și au
tomatizarea lor. In legătură cu 
aceasta uzinele și fabricile din 
Moscova au realizări însemnate : 
mașinile-unelte modernizate se 
numără acum cu miile.

Aleksandr Zademidko, președin
tele Consiliului economiei națio
nale din Kemerovo, subliniază că 
colectivele din întreprinderile aces
tei importante regiuni industriale 
a Siberiei apusene, urmind exem
plul colegilor lor din 
Sverdlovsk, Moscova și

regiunile 
alte re-

Entuziastele angajamente 
ale oamenilor muncii 
din R. S. S. Bielorusâ

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a aprobat anga
jamentele socialiste ale oamenilor 
muncii din regiunea economică 
bielorusă, a căror îndeplinire va 
fi de o marș importanță pentru 
accelerarea reutilării tehnice a 
principalelor ramuri ale economiei 
naționale.

Lucrătorii din industria automo- 
bilelor și-au luat angajamentul de 
a îndeplini planul septenal la pro
ducția de autoturisme cu un an 
înainte de termen, iar la autoca
mioane — cu un an și jumătate 
înainte de termen. Constructorii 
de tractoare și-au propus să rea
lizeze programul septenalului în 
șase ani.

Colectivele uzinelor constructoa
re de mașini-unelte intenționează 
ca încă în 1963 să atingă nivelul 
producției prevăzut pentru 1965 și 
să livreze în decursul septenalului

linii au- 
Lu- 
din

de 2—2,5 ori mai multe 
tomate decît prevedea planul, 
crătorii uzinei de rulmenți 
Minsk și-au luat angajamentul de 
a îndeplini cu un an înainte de 
termen planul producției de rul
menți pentru locomotive Diesel, 
locomotive electrice și vagoane.

Comitetul Central al P.C.U.S. a 
aprobat de asemenea inițiativa lu
crătorilor de la întreprinderile me
talurgice și miniere, precum și de 
la șantierele de construcții aparți- 
nînd Consiliului economiei națio
nale Dnepropetrovsk, care au ho
tărît să atingă înainte de termen, 
în anul 1963, fără investiții supli
mentare, nivelul producției de me
tale și minereuri planificat pentru 
ultimul an al septenalului.

C.C. al P.C.U.S. este de părere 
că această in.țiativă merită să fie 
răspîndită pe toate căile în re
giunile economice, mai ales cele 
unde industria metalurgică și mi
nieră este deosebit de dezvoltată.

giuni, elaborează măsuri pentru 
folosirea la maximum a rezerve
lor interne ale producției, caută 
posibilități pentru a îndeplini cu 
succes planul septenal cu ajutorul 
mecanizării și automatizării. In 
Consiliul economiei naționale Ke
merovo nu se mai produc utilaje 
care să nu fie prevăzute cu mij
loace de automatizare. Autorul ar
ticolului subliniază că la mecani
zarea și automatizarea producției 
participă păturile largi ale oame
nilor muncii. In regiune există în 
prezent 27.000 de inventatori. In 
cursul septenalului în regiune vor 
fi mecanizate în mod complex și 
automatizate 36 de mine, 15 fa
brici de înnobilare, vor începe să 
funcționeze 10 linii automate în 
flux.

Ziarele anunță că oamenii mun
cii din multe regiuni economice 
ale țării, din întreprinderi și șan
tiere întîmpină plenara prin în
deplinirea înainte de termen a 
planurilor semestriale de dezvol
tare a industriei, iau noi angaja
mente socialiste. Minerii, meta- 
lurgiștii, constructorii de mașini 
din regiunea Sverdlovsk și-au 
luat angajamentul să îndeplinea
scă cu un an înainte de termen 
sarcinile septenalului în ce pri
vește nivelul producției fără spo
rirea investițiilor planificate.— •--

N. S. Hrușciov 
l-a primit 

pe Averell Harriman
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 23 iunie N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. l-a primit 
pe A. Harriman, remarcabil frun
taș al vieții politice americane, 
fost ambasador al S.U.A. în Uniu
nea Sovietică, cu care a avut o 
convorbire.

După convorbire N. S. Hrușciov 
l-a invitat pe A. Harriman la vila 
sa din afara orașului unde a ofe- 
rit un prînz în cinstea oaspetelui. 

Convorbirea dintre N. S. Hrușciov 
și A. Harriman precum și prinzul 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă de prietenie.

Expunerea tov. Țoi En Ghen 
despre călătoria sa în țările 

socialiste
PHENIAN 23 (Agerpres). — La 

22 iunie a avut loc la Phenian o 
ședință comună a Prezidiului Co
mitetului Central ai Partidului 
Muncii din Coreea, a Prezid.ului 
Adunării Populare Supreme a 
R. P. D. Coreene și a Prezidiului 
Cabinetului de Miniștri al R. P. D. 
Coreene. In cadrul acestei ședințe 
Țoi En Ghen, președintele Prezi
diului Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene, a făcut o ex
punere asupra călătoriei pe care a 
intreprins-o recent în țările prie
tene.

In raportul său Țoi En Ghen 
a vorbit despre succesele repurta
te de popoarele frățești în con
struirea socialismului, întărirea 
continuă a puterii și unității la
gărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Țoi En Ghen a declarat că con
ducătorii partidele»- și guvernelor, 
popoarele din țările frățești au

exprimat sentimente de caldă prie
tenie față de poporul coreean.

Participanții la ședință au con
statat cu satisfacție că vizita de 
prietenie a tov. Țoi En Ghen în 
U.R.S.S. și celelalte țări frățești a 
contribuit la întărirea continuă a 
prieteniei și coeziunii între poporul 
coreean și popoarele din țările so
cialiste. ' Schimbul de experiență 
cu conducătorii țărilor frățești, 
cunoașterea industriei, agriculturii 
și culturii U.R.S.S. și celorlalte 
țări din lagărul socialist, vor aju
ta poporul coreean în construirea 
socialismului.

Participanții la ședință au ex
primat recunoștință conducătorilor 
partidelor comuniste și muncito
rești, guvernelor și popoarelor din 
țările frățești pentru ajutorul ac
tiv și sprijinul acordat luptei po
porului coreean pentru unificarea 
patriei și construirea socialismu
lui.

Succesul Teatrului 
„Țăndărică" in R.D.G.

BERLIN 23. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Colectivul 
Teatrului de Păpuși „Țăndărică" 
a dat zilele acestea la Halie, cu 
prilejul primului Festival al mun
citorilor din R. D. Germană, pri
mele spectacole în cadrul turneu
lui său in R. D. Germană. Spec
tacolele „Mina cu cinci degete" și 
„Frații Liu" s-au bucurat de un 
succes deosebit. Aproximativ 1.000 
de spectatori au participat la pri
mele două reprezentații date de 
colectivul Teatru.ui „Țăndărică". 
Presa din Halle a publicat arti
cole elogioase subliniind măiestria 
păpușarilor romîni.

Incepind de azi colectivul Tea
trului „Țăndărică" își continuă 
turneul în orașul Erfurt, unde va 
prezenta „Mina cu cinci degete", 
„Umor pe sfori" și „Ala bala por
tocala".

In încheierea turneului colecti
vul Teatrului „Țăndărică" va da 
timp de o săptămînă spectacole la 
Berlin.

Dineu în cinstea lui 
Constantin Silvestri 

la Melbourne

tineretului italian

400.000 spectatori 
au aplaudat 

baletul sovietic 
în S.U.A* și Canada

Succesele industriei chimice prezentate 
la Expoziția Realizărilor Economiei 

Naționale a U. R. $. S.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
7'ASS transmite : In seara zilei de 
22 iunie Galina Ulanova, Maia 
Plisețkaia, Nina Timofeeva, Niko
lai Fadeecev ți alți artiști ai bale
tului Teatrului Mare din U.R.S.S. 
s au înapoiat la Moscova din tur
neul pe care l-au întreprins în 
Stofele Unite ale Americii și în 
Canada.

Turneul baletului sovietic a du
rat aproape două luni și jumătate. 
Cele 62 de spectacole au țost vizio
nate de aproximativ 400 000 spec
tatori.

Primirea entuziastă care s-a făcut 
colectivului nostru în Statele Uni
te ți în Canada, a declarat unui 
corespondent al agenției TASS, 
Leonid Lavrovski, maestru princi
pal de balet al teatrului, o consi
derăm nu numai ca o prețuire a 
măiestriei artiștilor noștri ci și ca 
o manifestare a simpatiei oameni
lor de rînd din America și Cana
da față de Uniunea Sovietică cu 
care ei doresc să întrețină relații 
de prietenie. Ovațiile furtunoase 
care au răsunat în cele mai mari 
săli de teatru constituie o aproba
re a principiilor artei sovietice. A- 
ceste ovații ne-au provocat o deo
sebită plăcere, ne-au bucurat în 
mod deosebit.

L. Lavrovski a spus că în cursul 
turneului artiștii sovietici s-au în- 
tîlnit cu reprezentanți ai diferite
lor cercuri, au legat noi cunoștințe 
și au avut întilniri prietenești cu 
oamenii de cultură 
canadieni. Aceasta 
fără îndoială
noastre, a spus el.

Ne-a provocat o deosebită bucu
rie, a spus corespondentului agen
ției TASS, Maia Plisețkaia, prima 
balerină a Teatrului Mare, că ame
ricanii și canadienii sint admira
tori fervenți ai artei coregrafice.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Expoziția rea
lizărilor Economiei Naționale a 
UR.S.S. sînt prezentate cele mai 
variate produse ale industriei chi
mice moderne — de la podoabe și 
jucării pînă la motonave și bărci 
cu motor din masă plastică pe 
bază de sticlă.

Un număr de 160 întreprinderi 
sovietice prezintă in pavilionul 
„Industria chimică" peste 8000 de 
exponate. După părerea numeroși
lor specialiști străini, acest pavi
lion întrece sub raportul abunden
ței ți varietății materialelor tot ce 
au văzut ei vreodată la expoziții, 
inclusiv la Expoziția universală de 
la Bruxelles din 1958.

In cele țaple săli ale pavilionului 
sint prezentate fibre de sticlă, di
verse materiale sintetice, produse 
de prelucrare o gazelor naturale. 
Este demonstrat că polietilena este

o materie primă chimică de mare 
preț, a cărei producție urmează să 
crească în cursul septenalului de 
250 de ori. In anul trecut oamenii 
de știință sovietici au preparat 
pentru prima oară polietilena la 
joasă presiune, care se distinge 
prin proprietăți deosebite.

Printre noile substanțe realizate 
de chimițtii sovietici trebuie rele
vat de asemenea materialul fibros 
,„4g-4“, preparat de ing. Aleksandr 
Guliaev dip Moscova. Acest mate
rial nu este inferior oțelului sub 
raportul rezistenței, fiind totodată 
de peste patru ori mai ușor.

Numeroase grafice ilustrează 
creșterea rapidă a industriei chimi
ce sovietice. în anii septenalului 
ea va spori de 4—8 ori producția 
de cele mai importante materiale 
— fibre, mase plastice ți cauciuc 
sintetic. In aceeași perioadă vor fi 
construite sau reconstruite 
250 de întreprinderi.

Extinderea mișcării insurecționale 
din Republica Dominicană

CIUDAD TRUJILLO 23 (Ager
pres). — Agențiile de presă tran
smit că forțele mișcării insurec
ționale, care luptă împotriva dic
tatorului Trujillo, au deschis încă 
un nou front în regiunea muntoasă 
de nord, cu centrul în localitatea 
Santiago de Los Caballeros, situa
tă la 100 de mile de Ciudad Tru
jillo, capitala Republicii Domini
cane.

Din emisiunile postului de radio 
oficial dominican rezultă că dicta
torul Trujillo, îngrijorat de lărgi
rea mișcării insurecționale, a de
cretat mobilizarea cavaleriei de 
munte. (Associated Press).

Forțele insurecționale din regiu
nea Constanza, care se află in cen
trul teritoriului Republicii Domi
nicane, potrivit știrilor transmise 
de postul de radio al răsculaților, 
au ocupat puternice poziții.

In comunicatul „Cartierului ge
neral al mișcării de eliberare do
minicană", care se află în Ameri
ca de Nord, se arată că în cursul 
luptelor pe care forțele insurecțio
nale le-au purtat la nord-est de 
Constanta, forțele guvernamentale 
au suferit pierderi mari. Comuni
catul precizează că pe cele trei 
fronturi deschise de răsculați, acti
vitatea acestora se intensifica.

Corespondentul agenției France 
Presse din Venezuela transmite că 
la Caracas au avut loc manifestații 
de solidaritate cu mișcarea insurec
țională din Republica Dominicană.

In regiunile Maestra, Plama 
Soriano, Pinalito și multe alte 
regiuni ale țării țăranii se înar. 
mează și își exprimă hotărîrea 
lor fermă de a apăra țara și refor
ma agrară care le asigură pă- 
mînt

MELBOURNE 23 (Agerpres). — 
Cu ocazia turneului pe care îi în
treprinde în Australia dirijorul ro- 
min Constanfin Silvestri, artist al 
poporului, dl. Jack Adler, preșe
dintele Asociației culturale Austra- 
lia-Romînia, a oferit la Melbour
ne un dineu în cinstea oaspetelui 
romîn, la care au luat parte per
sonalități din viața culturală a 
Australiei, precum și membri ai 
Asociației culturale Australia-Ro- 
mînia.

Cu acest prilej, cei prezenți au 
ascultat cu mult interes o expu
nere a dirijorului romin privind 
dezvoltarea muzicii romînești.

Ce poate aștepta de la viață 
un tinăr italian ? Această între
bare frămîntă astăzi nu numai 
masele de tineri, ci și întreaga 
opinie publică italiană. întreba
rea este firească, deoarece pe 
zi ce trece omul munci; trăiește 
tot mai greu, iar spectrul nesi
guranței zilei de miine îl 
apasă cumplit. Dovadă sint 
cei 2.300.000 de șomeri, printre 
care majoritatea tineri.

In fiecare an aproximativ 
20.000 de tineri, începînd de la 
vîrsta de 14 ani, intră in marea 
armată a muncitorilor cu trista 
etichetă de „șomer". Cum văd 
rezolvarea acestei probleme gu
vernanții țării ? Ei ii sfătuiesc 
pe tinerii italieni: „învățați 
limbi străine și emigrați". Ă- 
ceasta, insă, este o soluție dis
perată, care nu rezolvă cu nimic 
situația in țările capitaliste, a- 
gravată acum și mai mult de 
creșterea generală a șomajului 
în țările Europei occidentale.

Astăzi, problema vitală a lo
cului de muncă devine aproape 
de nerezolvat pentru mari mase 
de tineri italieni. Acest fapt este 
confirmat în răspunsurile dras
tice date de numeroși tineri la 
o anchetă făcută nu de mult de 
mișcarea tineretului catolic din 
Italia. Conform anchetei, la Bo
logna, de exemplu, doar 3 din 
100 de tineri se pot căsători fără 
a fi preocupați de latura finan
ciară a acesteia. „Lucrez trei 
luni pe an, în timpul cărora 
cîștig cîte 20.000 de lire, a decla
rat un tinăr. Pentru mine, ma
rea problemă constă în a reuși 
să trăiesc și nu in aceea de a mă 
căsători". Și, cu toate acestea, 
cardinalul Lercaze n-a pregetat 
să declare cu cinism că, viitorul 
tinerilor este sumbru pentru că 
aceștia nu știu să facă econo-

Rezultatele anchetei făcute de 
tinerii catolici, ca și altele ase- 
mănătoare, fac ca tot mai mulți, 
inclusiv catolici, să-și dea sea
ma că originea șomajului stă în 
actuala organizare a soc.etății 
italiene și nu aiurea. Mulți spe
rau că „reconstrucția" și „con
junctura favorabilă" prin care a 
trecut Italia va aduce o ușurare 
a situației. Dar acest lucru n-a 
avut loc. Numărul tinerilor care 
caută de lucru sub 21 de ani, 
era în 1958 de peste 500.000. 
Această cifră nu dă decît o ima
gine parțială a proporțiilor șo
majului, deoarece trebuie ținut 
seama și de tinerii și tineri 
care lucrează în baza unui „con
tract pe termen", care le asigură 
de fapt o existență minimă doar 
2—3 luni, categorie în care intră 
foarte, foarte mulți tineri.

Un alt fapt caracteristic este 
acela că, în marea industrie, 
aproape că nu lucrează de loc 
tineri. Aceștia sînt angajați in 
special în ateliere mici, în pră
vălii, etc. La Geneva de 
exemplu, la toate fabricile din 
oraș, care au aproape 30.000 
de muncitori, există doar 57 de 
ucenici. La Napoli, la 20.771 de 
muncitori de la atelierele meca
nice de stat, sînt doar 126 de 
ucenici.

Guvernul democrat-creștin a 
lipsit tineretul și de posibilita
tea de a munci. Incapacitatea 
claselor conducătoare de a re
zolva această problemă a făcut 
ca astăzi mișcările de tineret de 
diverse orientări politice să se 
îndrepte spre acțiuni unite îm
potriva politicii reacționare a 
guvernului, pentru cucerirea drep
tului la muncă.

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Scânteii 

tineretului"

peste

Declarațiile lui Macmillan 
despre conferința la nivel înalt

americani și 
va îmbogăți 

coregrafia țărilor

LONDRA 23 (Agerpres). — La 
23 iunie laburiștii Denis Healey și 
Stephen Swingler au făcut o in
terpelare în Camera Comunelor. Ei 
f-au întrebat pe primul ministru 
dacă intenționează ca în lumina 
lucrărilor Conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe 
să propună convocarea unei con
ferințe la nivel înalt într-un viitor 
apropiat.

Macmillan a răspuns: „Sper că 
Conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe va duce la o întîlnfre a șe
filor de guverne".

Healey a declarat că judecind 
după declarațiile lui N. S. Hruș- 
ciov și A. A. Gromîko, între cele 
două părți (Uniunea Sovietică și 
puterile occidentale — n.r.) nu 
există o ruptură atît de mare cum 
s-a crezut și pe cît se pare există 
de asemenea perspectiva reală a 
unui progres în problema încetării 
experiențelor nucleare. Healey a 
subliniat că actuala situație justi
fică fără îndoială convocarea iu

curînd a unei conferințe la nivel 
înalt.

Macmillan a fost de acord că 
„ar fi o greșeală să se subapre
cieze progresul obținut în realiza
rea unei înțelegeri la cele doua 
conferințe" și și-a exprimat spe
ranța că după reluarea conferin
ței miniștrilor Afacerilor Externe 
„se vor putea face noi progrese".

Swingler a cerut primului mi
nistru să dea asigurări că va lua 
inițiativa convocării conferinței la 
nivel înalt, independent de ceea ce 
se va petrece la Conferința mi
niștrilor Afacerilor Externe.

Oamenii muncii din Cuba 
sînt hotărîfi să-și apere 

patria

HAVANA 23 (Agerpres). •— 
La 19 iuhie, precizează agențiile 

de presă, guvernul Cubei a hotă
rît intensificarea ritmului refor
mei agrare, precum și al ritmului 
pregătirilor militare a populației 
pentru a fi în măsură să prevină 
un eventual atac armat din afară.

„Trujillo și Batista, a avertizat 
Alfred Yabur, ministrul de Justi
ție, se pregătesc intens pentru a 
ataca și debarca în Cuba. Guver
nul, a subliniat el, va elabora în 
curînd o lege care prevede con
damnarea la moarte a trădători
lor și reacționarilor legați de ca
pitalul străin și care complotea
ză împotriva statului cuban. In 
același timp, a adăugat el, între
gul popor se ridică la luptă pen
tru apărarea reformei agrare și a 
patriei. Muncitorii din numeroase 
uzine au trimis cereri de a li se 
acorda armament și echipament 
militar.

Peste 30 de organizații au a- 
doptat rezoluții în care declară 
că sînt gata să-și apere țara. Re
zoluțiile au fost trimise primului 

i ministru Fidel Castro.

Vinovatul se numește 
Capitalism

(Urmare din pag. l-a)

cial în categoriile burgheză ți 
mic-burgheză.

De unde vine răul, se între
ba recent in „Le Monde", aca
demicianul Maurice Garson? 
Analizind o serie de fapte dl. 
Maurice Garțon spunea, pe 
bună dreptate, că o parte a rău
lui se datorește literaturii ți 
cinematografului. E mult ade
văr în aceasta. Romanele poli
țiste, filmele dețuchiale, arta 
decadentă au o contribuție în
semnată în pervertirea ți coru
perea tineretului dar nu sint 
cauza principală. Ele sint mij
loace prin care tineretul, în
deosebi, e influențat, invitat la

crimă. Vinovatul se ascunde în 
spatele acestora, le dirijează, le 
folosește. Vinovatul se numește 
capitalism. Epuizat, îmbătrînit, 
muribund el nu poate oferi de
cît eroii născuți din propria sa 
descompunere. Dar și din asta 
vrea să tragă foloase. Multipli
că „eroii" săi prin literatură, 
cinematograf, televiziune, prin 
teoreticienii săi, pentru a coru
pe medii largi. Pentru că un 
om putred, pervertit, un crimi
nal, un hoț, un imoral poate fi 
folosit în scopurile cele mai 
murdare, în crude războaie co
loniale ca cel din Indochina 
sau în represiunea împotriva 
poporului nigerian. Capitalis
mul este vinovatul principal.

Oamenii muncii japonezi 
intensifică lupta 

împotriva înarmării atomice
TOKIO 23 (Agerpres). — TAȘS tru a accelera revizuirea pactului 

și a obține ratificarea de cătra 
parlament a unui nou acord mili
tar, cu S.U.A

La lupta împotriva încercărilor 
de a întări alianța militară cu 
S.U.A. participă mereu noi pături 
largi ale poporului japonez. 500 
de oameni de cultură și știință de 
seamă au semnat un mesaj de 
protest împotriva revizuirii „pac
tului de securitate". Așa-zisul con
siliu al profesorilor pentru apăra
rea -constituției, din care fac parte 
peste 200 de reprezentanți ai 
corpului didactic de la instituțiile 
de .învățămînt superior din Japo
nia, sprijină și el lupta împotriva 
revizuirii „pactului de securitate".

800 de studenți de la Universi
tatea de stat din Tokio au hotărît 
să . întreprindă acțiuni pentru a 
împiedica revizuirea pactului.

La mișcarea împotriva intensifi
cării colaborării militare cu S.U.A. 
participă orașe și așezări întregi. 
Au adoptat rezoluții de protest 
adunările municipale din orașul 
Omuta și Tagawa din prefectura 
Fukuoka, din orașul Akahira din 
Hokkaido și altele.

transmite: Forțele democratice 
din Japonia se pronunță tot mai 
activ împotriva planurilor de atra
gere a Japoniei în sistemul stra
tegiei atomice americane. în a- 
ceastă luptă rolul principal îl are 
clasa muncitoare. Congresele uniu
nilor sindicale ale minerilor, meta- 
lurgiștilor, chimiștilor, învățători
lor, care au avut loc recent, s-au 
pronunțat hotărît împotriva inten
ției guvernului de a revizui „pac
tul de securitate" cu S.U.A. și au 
cerut anularea acestui pact.

Consiliul sindicatelor din capi
tala Japoniei, care grupează peste 
300.000 de persoane, a exprimat 
hotărîrea muncitorilor din Tokio 
de a recurge la greve pentru a 
zădărnici intenția guvernului de. a 
revizui sus-amintitul „pact de secu
ritate". Prezidiul Consiliului gene
ral al sindicatelor, oglindind voin
ța a 3.500.000 de oameni ai mun
cii japonezi care fac parte din 
Consiliu, a dat recent publicității 
o rezoluție în care atrage atenția 
poporului asupra faptului că gu
vernul Kiși se va strădui să pro
fite de remanierea cabinetului pen-

Crește lupta populației 
din Coreea de Sui împotriva regimului 

lisînmănist
PHENIAN 23 (Agerpres). — 

După cum transmite coresponden
tul agenției China Nouă, pe zi ce 
trece se largeșie lupta poporului 
din Coreea ae Sud împotriva ocu- 
panților americani și a clicii lisîn- 
maniste trădătoare.’ In primele 
rînduri ale acestei lupte se află 
clasa muncitoare sudeoreeană.

Potrivit unor date oficiale, anul 
trecut în Coreea de Sud au avut 
loc peste 290 de greve, demons
trații și alte acțiuni împotriva 
cruntei exploatări a poporului de 
către clica americano-lisînmanistă, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai, retragerea trupelor americane 
din Coreea de Sud, pentru unifica
rea pqșnică a țârii.

In anul acesta lupta muncitori
lor sudcoreeni s-a intensificat și 
mai mult. Numai |n primele patru 
luni ale acestui an s-au înregistrat 
peste 30 de acțiuni de amploare 
ale muncitorilor. La. 11 mai. la In- 
cion, a avut loc o demonstrație la 
care au participat 20.000 de mun
citori sudcoreeni. Muncitorii din 
Coreea de Sud se pronunță pentru 
înlocuirea limbii engleze prin lim
ba coreeană, împotriva molestări
lor și concedierilor.

Tineretul din Coreea de Sud 
duce alături de muncitori o luptă 
împotriva politicii americane a 
războiului, împotriva serviciului 
militar în rîndurile armatei lisîn-

maniste. Un număr de 150.000 
tineri din Coreea de Sud au 
fuzat să facă serviciul militar.

Țăranii sudcoreeni s-au ridicat 
la lupta împotriva cruntului regim 
lisînmănist. La începutul acestui 
an reprezentanții țăranilor din re
giunea Koiancijou, situată în a- 
propiere de Seul, au organizat o 
demonstrație de protest în fața 
sediului „Adunării Naționale" reac
ționare din Seul împotriva acapa
rării pămînturilor lor de către 
demnitarii lisînmaniști. Anul trecut 
țăranii din provincia Ciuncenul de 
nord și din alte regiuni ale Coreei 
de Sud au pornit lupta împotriva 
perceperii forțate de taxe pentru 
irigații, împotriva prețurilor de a- 
chiziții scăzute la producția agri
colă și împotriva impozitelor gre
le, împotriva acaparării pămîntu
rilor țărănești de către trupele a- 
mericano-lisîrimaniste și a folosirii 
lor pentru baze militare.

Cu toate represiunile sălbatice 
din partea armatei americane și 
a clicii lisînmaniste, poporul din 
Coreea de Sud luptă pentru retra
gerea trupelor americane și pentru 
unificarea pașnică a patriei. Pe 
străzile cele mai aglomerate din 
Seul, în jurul sediilor ambasadei 
S.U.A. și cartierului general al ar
matei a VIII-a americane au în
ceput să apară tot mai des mani
feste antiamericane.

de 
re-

<

a

Un nou insucces la Cape Canaveral
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

Agențiile de presă transmit comu
nicatul „Agenției naționale pentru 
problemele aeronautice și spațiu
lui cosmic" din S.U.A., potrivit 
căruia satelitul „Vanguard III", în 
greutate de 8,393 kg, care a fost 
lansat la 22 iunie de la baza Cape 
Canaveral, nu s-a plasat pe orbită.

Noul eșec se datorește unor de
fecțiuni de funcționare a celei de-a 
doua trepte a rachetei de tip „Van
guard".

Agenția France Presse accen-

tuează că această ultimă încercare 
nereușită a produs o „gravă de
zamăgire" în rîndurile oamenilor 
de știință americani.

Cu începere de la 6 decembrie 
1957 au fost încercate 10 rachete 
de tip „Vanguard", din care nu
mai două lansări au fost încunu
nate de succes. Astfel, în cursul 
lunii martie 1958 a intrat pe orbită 
un mic satelit de numai 1,365 kg, 
iar în luna martie 1959 a fost 
plasat pe orbită un alt satelit de 
7,460 kg.

VARȘOVIA. — La cea de-a doua 
plenară a C.C. al P.M.U.P. ale 
cărei lucrări au început la 22 iunie 
1959 la Varșovia, W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a prezentat un raport cu privire 
la dezvoltarea agriculturii.

W. Gomulka a subliniat că sar
cinile generale ale dezvoltării agri
culturii prevăd în 1965 o creștere 
cu 30 la sută a producției agricole 
globale în comparație cu 1958.

în încheiere W. Gomulk,a a su
bliniat că sarcina principală a 
P.M.U.P. este de a îndruma satul, 
pe un front larg, ipe calea trans
formărilor socialiste.

PRAGA, — După cum transmite 
Ceteka, Cehoslovacia a găzduit In
cepind de la 1 iunie o delegație 
a Partidului Comunist din Marea 
Britanie. Delegația a luat cunoș
tință de viața țării, a vizitat o 
serie de uzine, cooperative agrico
le unice, creșe și grădinițe pentru 
copii, precum și alte instituții so
ciale. Membrii delegației au avut 
o convorbire prietenească cu Ol- 
drich Cernik, secretar al Comite- 
tu'ui Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

MQSCOVA. — Jean Paul Froge- 
rais, președintele Federației inter
naționale a asociațiilor producăto
rilor de filme, a comunicat direc
ției Festivalului internațional al 
filmului, care va începe ia 3 au
gust la Moscova, că acceptă bucu
ros invitația de a participa la fes
tival. El <a declarat că în calitate 
de președinte al federației salută 
această inițiativă a Uniunii Sovie. 
tice care contribuie la întărirea re
lațiilor culturale dintre țări cu a- 
jutorul artei cinematografice, care 
constituie o limbă internațională.

30 de țări din Europa, Asia, A- 
merica și Africa au și declarat că 
doresc să participe la Festivalul 
cinematografic de Ia Moscova.

BAGDAD. — Federația Sindica
telor din Irak a dat publicității o 
declarație în care cheamă poporul 
irakian să marcheze ziua de 25 
iunie — Ziua solidarității interna
ționale cu poporul coreean, sub 
semnul luptei pentru retragerea 
trupelor americane din Coreea da 
Sud.

In declarație se arată că lupta 
comună a popoarelor pentru pace, 
împotriva imperialiștilor americani 
și englezi, constituie unicul mijloc 
de apărare a libertății și de pre. 
întimpinare a primejdiei războiu
lui.

PARIS. — La 22 iunie la Teatrul 
Națiunilor din Paris artiștii Tea
trului de dramă din Leningrad 
„A. S. Pușkin", care întreprind un 
turneu tn Franța, au prezentat

primul spectacol cu piesa lui Vse
volod Vișnevski „Tragedia opti
mistă".

VARȘOVIA. — După cum rela
tează agenția P.A.P., la 22 iunie 
s-a deschis la Varșovia conferința 
științifică internațională consacra
tă problemelor vaccinării anti 
T.B.C.

Alături de cei mai buni specia
liști polonezi, la conferință parti
cipă oameni de știință din Uniunea 
Sovietică, Anglia, S.U.A., R. P. 
Romtnă și alte țări.

MOSCOVA. — La 22 iunie a 
plecat spre Irak un grup de nu»? 
dici sovietici pentru a acorda ajm 
tor la lichidarea epidemiei de va
riolă. Se pregătește de plecare un 
al doilea grup. In Irak vor pleca 
peste 30 de specialiști sovietici 
pentru combaterea variolei.

HANOI. — Ansamblul artistic al 
R. D. Vietnam care va participa la 
al 7-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Vie nu 
a dat la 22 iunie un spectacol de 
gală la Teatrul Municipal din Ha
noi.

DJAKARTA. — Organele guver
namentale ale Republicii Indone* 
zia continuă naționalizarea între? 
prinderilor olandeze. Zilele acestea 
guvernul a hotărît naționalizarea 
a 42 societăți comerciale olandeze.

In total, pînă în prezent în In
donezia au fost naționalizate 263 
întreprinderi olandeze.

NEW YORK. — După cum anun
ță agenția Associated Press, la 
New York a devenit cunoscut că 
cabinetul de miniștri al Argentinei 
a demisionat in întregime. In co
municatul oficial dat publicității 
se arată că președintele Argenti
ne I; Arturo Frondizi, a primit de
misia tuturor membrilor guvernu
lui cu excepția secretarilor de stat 
ai armatei terestre, flotei și avia
ției.

Președintele a convocat o constă* 
tuire a conducătorilor tuturor par
tidelor politice din țară pentru a 
discuta problema formării noului 
guvern.

PARIS. — După oum anunță 
agenția France Presse, în diminea
ța zilei de 23 iunie președintele 
Franței de Gaulle a plecat pe ca
lea aerului în Italia într-o vizită 
oficială.

BERLIN. — Două avioane de 
vinăioare cu reacție aparținînd 
Bundeswehrulul vestgerman s-au 
ciocnit in aer în regiunea bazei 
aeriene de la Lechfeld tn apropie
rea orașului Augustburg. După 
cum transmite agenția A.D.N., pi- 
loții celor două avioane au murit*

Aproape că nu există colțișor al Africii su
puse colonialiștilor în care oamenii muncii 
negri să nu se ridice zi de zi tot mai mult 
la luptă pentru independența țărilor lor, pen
tru revendicările lor economice, sociale și po
litice. Asemenea evenimente au loc, de pildă, 
și în coloniile belgiene din Africa, mai ales în

protestCongo belgian. Acțiunile de luptă și 
ale indigenilor împotriva dominației colonia
liștilor nu numai că nu încetează, cum susține 
propaganda oficială, ci se intensifică tot me
reu. Tocmai din cauza aceasta colonialiștii 
iau noi măsuri represive. Iată, de pildă, în 
fotografia din dreapta cum trupele colonialiste

Măsuri represive 
ale colonialiștilor 
în Congo belgian
au încercuit cartierul Dendale din Leopoldville 
în vederea reprimării nemiloase a populației 
de culoare. In cealaltă fotografie se poate ve
dea cum patrulează soldații belgieni pe stră
zile părții africane a aceluiași oraș, pentru a 
putea riposta imediat împotriva manifestații
lor populației indigene.
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