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Mere și bogat in spic a crescut griul coiect < z~ c - co
muna Lupșanu, raionul Lehliu. Sint bucurați ca toță ; e roc-.l 
muncii lor. Se bucură și tinerii Niculino Crața ș> Vas2a Luăr 
din brigada a ll-o de c*rnp. In spicele pline este și o porte <i n 

strădaniile lor.
Fote : N. SCARLE”

Proletari din toate țările, uniți-vă!

licinreia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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...In raionul Turnu Măgurele
Colectiviștii din 

raionul Turnu Mă
gurele, regiunea 
București, cu spri
jinul mecanizatori
lor din stațiunile 
de mașini și trac
toare au terminat 
cea de-a doua pră
șită la floarea-soa- 
relui și sfecla de 
zahăr. De cîteva 
zile au început și 
prașila a treia. Co-

...ln

lectiviștii acordă o 
atenție deosebită 
întreținerii culturi
lor de porumb. Ri
nă acum au efec
tuat prașila a doua 
pe aproape jumă
tate din suprafața 
cultivată.

Cele mai bune 
rezultate la între
ținerea culturilor 
au fost obținute ăe 
colectiviștii din Li- 
ța, Saelele, Slobo-

regiunea

zia-Mindrc. Salcia, 
Uda-CIococioi~. La 
G.A.C. ..Flacăra" 
din comuna Lița, 
de exemplu, se a- 
propie de sfirțit 
prașila a doua la 
porumb, iar prașila 
a treia la floarea- 
soarelui și sfeclă 
de zahăr s-a efec
tuat pe mari su
prafețe.

(Agerpres)
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în adunările 
generale U.T.M.

Frumosul 
în 
ofensivă

Experiența bună
la îndemîna tuturor!

Gospodăriile agricole colec
tive din Dobrogea au executat 
prașila a doua pe aproape în
treaga suprafață cultivată cu 
sfeclă de zahăr, iar la floa- 
rea-soarelui și cartofi au efec
tuat-o în nroporție de 60-75 la 
sută. In multe gospodării co
lective a început și prașila a 
treia.

Pe mari suprafețe s-au efec
tuat lucrările de îngrijire și 
la culturile de porumb. în 
gospodăriile colective din Ni- 
sipari, Frecăței. Niculițel, 
Malcod, Izvora Mare, Hagiiar 
și altele s-a terminat prima

-----•-----

TELEGRAMĂ

Excelenței tale domnului 
GIOVANNI GRONCHI, 

președintele Republicii Italiene
ROMA

Cu ocazia silei naționale • 
Italiei, vă rog să primiți, 
domnule președinte, sincerele 
mele felicitări și cele mai 
bune urări pentru prosperita
tea poporului italian și pen
tru fericirea dv. personală.

îmi exprim speranța că le
găturile tradiționale de prie
tenie dintre popoarele romin 
și italian vor continua să se 
dezvolte și în viitor, spre bi
nele ambelor noastre țări și 
în interesul cauzei păcii.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare 
Romine

prașilă în gospodăriile colec
tive din regiune această lu
crare s-a făcut pe 80 la sută 
din suprafețele cultivate. Mul
te gospodării, îndeosebi cele 
din raioanele Negru Vodă și 
Medgidia, au început și pra
șila ă doua, efectuînd-o pe a- 
proape 10.000 ha.

(Agerpres)

In orașul Ploiești acti
vează aproape 300 de 
posturi utemiste de con- 

I trol. Acestea au fost create în 
| rafinării, în uzinele construc- 
■ toare de utilaj petrolier, în 

întreprinderi și pe șantierele 
de construcții pentru a spri
jini activitatea tineretului in 
procesul de producție.

Multe posturi utemiste de 
control din orașul Ploiești au 
acumulat o bogată experiență. 
Să luăm de exemplu postul 
utemist de control de la Uzi
nele „24 Ianuarie*. Colectivul 
acestui post este format din 
tineri bine pregătiți, fruntași 
în producție, tehnicieni cu ex
periență. Cu toate acestea, ei 
nu pot cunoaște în perma
nență care sînt cele mai strin
gente probleme pentru pro
ducție, unde, în ce direcție a- 
nume trebuie să-și îndirepte 
îndeosebi atenția. De aceea, 
secretarul comitetului U.T.M. 
împreună cu membrii postu
lui utemist de control se sfă
tuiește cu conducerea între
prinderii, se consultă cu șefi 
de secție, maiștri, controlori 
de calitate, le cere părerea ce 
anume problemă să urmăreas
că în mod deosebit în perioa

da respectivă. Această legă
tură orientează postul în 
munca sa, îi dă posibilitatea 
să -sprijine concret rezolvarea 
celor mai actuale probleme 
ale producției.

Mijlocul principal prin care 
„postul își desfășoară activi
tatea îl constituie raidurile 
periodice pe anumite proble-

Cum se ocupă 
Comitetul orășenesc

U. T. M. Ploiești 
de îndrumarea 

posturilor utemiste 
de control

me. La aceste raiduri sînt in
vitați să participe conducători 
de secții, ingineri și tehni
cieni. Eficacitatea raidurilor 
este cu atît mai mare cu cît 
la realizarea lor participă un 
număr mai mare de munci
tori, ingineri și tehnicieni, 
care cunosc bine procesul de 
producție și munca tinerilor, 
și care pot face propuneri 
concrete pentru înlăturarea

Noul «fre bucureșteon Inspiră*
Foto : V. RANGA

lipsurilor constatate. Intr-un 
asemenea raid, colectivul pos
tului a constatat că ia sfirși- 
tul zilei de muncă unii tiner 
își lasă strungurile pline de 
șpan, că la mașinile de forfe
cat și ștanțat sînt resturi de 
tablă. Postul a discutat cu a- 
ceștia. le-a arătat ce înseam
nă să nu-ți îngrijești mașina, 
pe cei mai delăsători i-a sati
rizat la gazeta postului. Din 
grija față de mașini, postul 
utemist de control a făcut o 
problemă pe care a urmărit-o 
mai multă vreme. Printre 
propunerile făcute de post în 
ceea ce privește educarea la 
tineri a grijii față de mașini 
se numără și confecționarea 
unor tăblițe care indică ma
șinile bine întreținute sau pe 
cele neîngrijite., propunere 
care s-a dovedit a fi foarte 
utilă. Tinerii la mașina că
rora era prinsă tăblița cu in
dicația „mașină neîngrijită" 
s-au simțit prost față de to
varășii lor de muncă, au înțe
les odată mai mult că colec
tivul nu poate trece cu ve
derea neîngrijirea utilajului 
care este un bun obștesc. In 
același timp postul a popu
larizat pe tinerii care-și în
grijesc mașina îndemnînd pe 
ceilalți să le urmeze exem
plul.

O experiență bogată a do- 
bîndit-o și postul utemist de 
control de la turnătoria de 
fontă a Uzinelor „1 Mai* con
dus de Iordan Stanciu care a 
făcut numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea proce
sului de elaborare a șarjelor 
de fontă, de introducerea u- 
nor noi metode de turnare la 
unele piese pentru utilajul 
petrolier, pentru reducerea 
consumurilor specifice de ma
terii prime etc. Sînt și alte 
posturi care au o bună expe
riență ca de pildă cel condus 
de Gheorghe Frînculescu de 
la Rafinăria nr. 3 Teleajen, 
cel condus de inginerul Ion 
Dorobanțu de la Uzina me
canică și altele.

Rezultatele bune obținute 
de aceste posturi în activita
tea lor se datoresc faptului că 
în aceste întreprinderi orga
nizațiile U.T.M. îndrumă a- 
tent munca posturilor, le a- 
jută îndeaproape să-și orga
nizeze activitatea, că condu
cerile întreprinderilor le aju
tă să cunoască și să urmă
rească cele mai importante 
probleme.

Din păcate, în unele între-

L. POPESCU 
N. PUIU

(Continuare in paf. a 4-a)

.-SocaLsmul a îmbrăcat țara 
cu parcuri, catifele, mătăsuri 
și dantele de grâd n:...*.

TUDOR ARGHEZI
AvîoskI ab.c se desprinsese 

ăe pe aerodromul din Timi
șoara. Zburase citeva minute 
deasupra cimpiei Banatului, 
ci-.d, dedesubt, apăruse deo
dată o localitate cu străzi cu
rate. cu cartiere scăldate în 
verdeața parcurilor, înveselită 
de mit ae flori.

Uit călător care privea pe 
ferestruica pătrată spre mul
țimea care se zărea jos, pe 
străzi, exclamă :

— Bravo acestor gospodari !
Mi-am amintit vorbele pa

sagerului cir.d, după cîteva 
ore, treceam pe străzile Ara
dului, prin parcurile, prin u- 
zinele, prin magazinele sale. 
Intr-adevăr, fiecare colț de 
stradă, flecar^ rond de flori, 
fiecare curte sau grădină, to-

tul conjirma admirația călă
torului amintit. Să ne oprim, 
de pildă, m fața magazinelor.

Fațadele vechi, prăfuite, cu 
exagerări de „podoabe", au 
fost date jos. In locui lor. 
Sfatul popular a dispus crea
rea unor vitrine noi, cu linii 
simple și elegante, vitrine 
mari și luminoase, ca niște 
uriașe acvarii de cristal.

Dar, dacă vă duceți la A- 
rad, mergeți să vedeți uzine
le cele noi, mergeți la ,,Gh. 
Dimitrov", acolo unde se fac 
vagoanele de cale ferată. Încă 
de la intrare — flori, verdea
ță, portaluri demne de o a- 
devărată industrie socialistă. 
In interior : alei curate, hale, 
curate, mașini curate...

— Muncitorul zilelor noas
tre trebuie să trăiască in mij
locul frumosului. De aceea ne 
și străduim ca să facem fie
care colț al orașului nostru 
cit mai plăcut, cît mai con
fortabil.

Cel care vorbea era Ștefan 
Lucaci, secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.M., el în
suși fost, pinâ de curînd, 
muncitor.

...Trecem împreună prin 
parcul ,, Pădurice". Ștefan 
Lucaci s-a oprit, a privit, a 
prins între degete frunza fra
gedă a unor puieți de stejar.

— Sînt plantați anul aces
ta, s-a bucurat el. Și iarba 
care abia a răsărit e semăna
tă tot acum... In 1944 parcul 
a fost distrus de bombe. Pă
duricea, a rămas rănită de 
război, a fost desființată ca 
parc, mulți ani a folosit ca 
teren viran. Brigăzile de mun
că patriotică ale tineretului 
s-au hotărît să redea orașului 
vechiul parc. Mii de tineri au 
lucrat aici în primăvara aces
tui an. Și — iată, în numai 
cîteva luni parcul a reapărut, 
mult mai frumos decît fuse
se vreodată.

— La noi frumosul se află 
în plină ofensivă spunea se
cretarul comitetului orășe
nesc U.T.M.

Și avea dreptate...
EUG. FLORESCU

— CONCURSUL PE ȚARĂ PENTRU - 

O CALITATE TOT MAI BUNĂ A PÎINII

ZI
Imediat, lingă poarta între

prinderii de panificație „Stea
gul Roșu“ din Capitală se 
află o încăpere nu prea mare 
unde am întîlnit cîțiva dintre 
inginerii care urmăresc con
cursul pe țară pentru o cali
tate tot mai bună a pîinii. La 
această întreprindere brutari 
iscusiți din mai multe regiuni 
ale țârii lucrează la crearea 
unor noi sortimente de pani
ficație. De aceea. încăperea 
este plină de franzele și fran- 
zeluțe, cornuri, chifle, cozonă- 
cei, împletituri etc. Tovarășii din 
fabrică ne-au vorbit despre re
zultatele primelor zile de con
curs, despre fișele tehnologice, 
despre noile metode.

— Fină acum au și fost rea
lizate circa 20 de sortimente 
noi care, au fost trimise ju
riului - ne spune unul dintre 
tovarășii ingineri. Concursul se 
desfășoară într-o atmosferă 
plină de 'însuflețire. Echipele 
lucrează cu multă atenție, iar

fantezia și priceperea sint co
mune tuturor.

in hala de fabricație, bă
nuind parcă despre ce ni s-a 
vorbit mai înainte, Bella Far- 
caș, un bătrîn maistru-brutar 
spune :

— In acest concurs facem un 
larg schimb de experiență, gă
sim metodele cele mai bune. 
Niciodată nu s-a dat o mai 
mare prețuire muncii noastre.

Dacă stai și privești atent 
cum lucrează echipele, cerce
tezi produsele lor. îți dai sea
ma că aceste cuvinte despre 
răspunderea care și-a asuma
t-o fiecare în concurs sînt iz- 
vorite din inimă. Un fapt sem
nificativ petrecut ieri : membrii 
echipei de brutari de la între
prinderea „23 August" crea
seră un nou sortiment dar ră
măseseră în urmă cu prepara
rea propriu-zisă a materialului. 
In ajutorul lor au venit mem
brii echipei vecine condusă de 
Popescu Nicolae.
- Hai să vă cîutăm. Ne în

cercăm toți forțele doar treaba 
este comună, urmărim același 
scop.

Ni s-a povestit despre echipa 
Iui Petre Maxim, care a creat 
o piine cu calciu pentru copii. 
Tot această echipă s-a străduit 
să îmbunătățească calitatea 
pîinii dietetice, numită graham, 
lată ce spune despre aceasta 
șeful echipei :

— Pentru cei care țin dietă, 
plinea graham este bună — 
adică mai bine-zis corespunde 
prescripțiilor medicale. Păcat 
insă că la gust e mai slabă. 
Noi ne-am străduit să-i îmbu
nătățim gustul în așa fel incit 
să fie mincată ca o franzelă 
sau chiar ca un corn. l-am 
schimbat puțin compoziția a- 
dăugînd citeva elemente care 
dau un gust plăcut.

Specialiștii urmăresc con
cursul și sintetizează experien-

V. OONSTANTINESCU

(Continuare in paf. a 4-a)

Păreri, sugestii, 
calificative

De cîteva zile, cetățenii din 
Capitală care cumpără 
pîlne de la Centrul nr. 

221 din strada Amzei nr. 2—1, 
primesc odată cu produsul ce
rut și un formular cu între
bări la care sînt rugați să 
răspundă. Care din produ
sele de brutărie le-ați cum
părat ieri din magazinul nos
tru ? Cum apreciați calitatea 
produsului cumpărat și con
sumat de dumneavoastră ? Ce 
propuneri aveți de făcut pen
tru îmbunătățirea calității și 
a modului de prezentare a 
produselor de brutărie ? Și in 
fiecare zi se completează nu
meroase asemenea formulare. 
Cumpărătorii își spun cu in
teres părerea. Concursul are 
doar scopul să găsească cele 
mai bune metode și rețete de 
fabricație care să asigure îm
bunătățirea continuă a calită

ții și aspectului pîinii și a ce
lorlalte produse de panificație 
precum și lărgirea sortimen
telor ce se realizează în acest 
sector.

Zilele acestea afluența de 
cumpărători la acest centru a 
fost mai mare. Piinea de toa
te categoriile fabricată în 
concurs a trezit interesul cum
părătorilor. Am răsfoit citeva 
formulare cuprinzînd păreri 
ale cumpărătorilor cu privire 
la calitatea pîinii fabricată în 
zilele concursului celor mai 
buni muncitori din sectorul 
de panificație din țară. Cum
părătorii subliniază produsul 
consumat, piine neagră sau 
albă de diverse forme și greu-

T. MIROXESOU

(Continuare bi paf « 4-a)

Pe poarta uzine: nu trebuie să iasă decit produse de cea mai 
bună calitate. De aceea, controlorul Borza Ion, de la secția 
ciocane pneumatice a Uzinelor „Independența" din Sibiu își 

face cu conștiinciozitate datoria
Foto : A. FOCȘA

Vizitele 
președintelui 

Indoneziei, 
dr. Sukarno

Joi dimineața, dr. Sukarno, 
președintele Republicii Indo
nezia, miniștrii și celelalte 
persoane oficiale care îl înso
țesc în vizita de prietenie pe 
care o face în țara noastră au 
părăsit capitala, plecând cu 
trenul în regiunea Dobrogea.

împreună cu președintele 
dr. Sukarno a plecat și pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Oaspeții sînt însoțiți de 
Avram Bunaciu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
general de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor 
Armate, Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, Nicolae Bădescu, 
președintele Comitetului de 
stat pentru construcții, arhi
tectură și sistematizare, șl 
alte persoane oficiale.

La vizita în Dobrogea iau 
parte, de asemenea, Sukrisno, 
ambasadorul Republicii Indo
nezia la București, șl Pavel Si-

lard, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Djakarta.

La sosirea în gara Constan
ța, oaspeții au fost întîmpinați 
de Vasile Vîlcu, membru al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Petre Nicolae, pre
ședintele Sfatului popular al 
orașului Constanța, și alți re
prezentanți ai organelor locale 
ale puterii de stat, un mare 
număr de locuitori ai orașului.

Gara Constanța era pavoa
zată festiv cu drapelele de 
stat ale celor două țări. Pe 
frontispiciul clădirii gării se 
aflau portretele președintelui 
Republicii Indonezia, dr. Su
karno, și președintelui Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
cum și pancarte cu urarea 
„ Trăiască prietenia dintre 
poporul indonezian și poporul 
romin !“ scrisă in limbile in
donezian ă și romînă.

(Continuare în pag. a 4-a)

La »os4'« gara Constanța.
Foto AGERPRES



ȘTIINJEI

BEL
Cercetători al Institutului de Fizică al Academiei R.P.R. 1-ucrînd la construcția dispozitivelor 

cu semiconductor] Foto : AGERPRES

«fîMl

Un gigantic „atentat în 
infraroșu", urzit de stăpî- 
nul unui concern capitalist, 
amenință pacea și creația 
oamenilor. Insula stratosfe- 
rică a sceleraților, ,,The 
Invulnerable”, invizibilă și 
dotată cu surse de raze 
ucigașe, deservită de o 
extraordinară mașină ci
bernetică, înconjoară Pă- 
mîntul. Radiații gama de 
mare putere, a căror sursă 
nu e cunoscută, paralizează 
și compromit experiențe
Științifice de avangardă. 
Stăpînul insulei pregătește

Dimetil-tereftalat. Fără în
doială că celor ’mai mulți
acest cuvînt nu le spune 

nimic. Și totuși, peste puțină 
vreme, dimetil-tereftalatul va fi, 
pentru cei mai mulți, un prie
ten nedespărțit. De fapt este 
vorba despre un compus chimic 
Care se prezintă sub forma unei 
pulberi cristaline de un alb stră
lucitor din care...

Dar nu, nu vom anticipa ni
mic ! Ci vom începe cu în
ceputul. Faptele s-au petrecut la 
Centrul de Cercetări Chimice 
al Academiei R.P.R. Partidul 
pusese in fața oamenilor de 
știință sarcina de a valorifica 
marile bogății ale țării, de a 
contribui prin creația lor la 
dezvoltarea economiei naționale, 
Ia satisfacerea tot mai deplină 
□ cerințelor celor ce muncesc. 
Și astfel, un colectiv al institu
tului și-a luat sarcina de a 
crea, printr-un procedeu nou, 
cit mal rentabil, materia primă 
pentru o fibră sintetică din ca
tegoria fibrelor 
care să înlocuiască 
bacul.

Materia primă 
fibră sintetică este 
pentru a 
produsele necesare 
un lucru simplu, 
nostru chimiștii au 
voie de xilen, un produs 
apare la distilarea petrolului a- 
tunci c‘nd în instalație tempe
ratura se ridică la cea. 140 
grade. Odată cu apariția xile- 
nului la distilarea petrolului di
ficultățile abia încep pentru că 
acest produs se prezintă sub 
forma unui amestec de 3 izo
meri. Cu alte cuvinte el este al
cătuit din 3 tipuri de xilen care 
au aceeași compoziție chimică 
și aceeași greutate moleculară, 
dar Care se deosebesc prin așe~ 
zarea atomilor în molecule. Po
trivit acestei așezări cei 3 izo- 
mer, se numesc : orto-xilen, 
meta-xilen, para-xilen. Acest al 
treilea izomer e cel mai căutat 
de chimiști și separarea lui e 
cea mal dificilă deoarece pro
cedeul clasic, distilarea, nu dă 
In acest caz rezultate optime. 
Greutatea stă în faptul că meta 
și para-xilenul au aproape a- 
oeeași temperatură de fierbere 
și, ca atare, nu se pot separa. 
Și totuși 
smuls din 
pentru că 
înghețare 
cristalizarea fracționată, elabo
rată de colectivul Centrului de 
Cercetări Chimice al Academiei. 
Știința învinge întotdeauna și 
para-xilenului nu i-a rămas de
cît să se suipună.

Separarea para-xilenului în 
stare pură printr-un procedeu 
ieftin și relativ comod a repre
zentat prima 
oh im iști lor. O 
prima mare i 
vinsă.

O pulbere 
alb strălucitor.

Astfel se prezintă dimetil-te- 
reftaiatul despre care vorbeam 
la început și care este produ
sul Intermediar cel mai impor
tant. Obținerea lui nu e de loc 
ușoară. Ea cere procese compli
cat» de oxidare, esterifioare, 
purificare ete. Și aici chimiștii 
noștri au adus o contribuție ori
ginală care constă, In esență, 
în simplificarea procedeului de 
obținere. In alte țări dimetil-te
reftalatul s» obține In patru 
faze, țn timp ce procedeul ro- 
mînesc comportă numai două 
faze de lucru. In plus prin acest 
procedeu se evită apariția, >n

cursul reacțiilor chimice, a unor 
produși indezirabili, iar dimetil- 
tereftalatul obținut are un grad 
înalt de puritate, ceea ce ga
rantează fabricarea unor fibre 
foarte fine, de cea 
calitate.

Desigur că pînă la 
tetică a cărei creare
rea mai era de parcurs o buca
tă de drum. Ștafeta a fost ore- 
luată de un colectiv de la 
I.C.E.C.H.I.M.
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Operații dilicllc realizate
prin scăderea temperaturii

inimii la 8 grade
In timpul unei operații 

pentru înlăturarea unui de
fect congenital de sept inter- 
stomacal inima micului mos
covit Serioja Kamenșcikov a 
fost răcită pînă la tempera
tura de 8° timp de 15’ După 
ace..stă operație, autorul el. 
Alexandr Vișnevski, laureat 
al Premiului Lenin, a declarat 
că metoda scoaterii inimii din 
circulație prin răcire, este 
m.toda cea mai simplă și cea 
mai sigură din toate metodele 
de oprire a acestui organ 
existente în prezent.

Acum, tînărul moscovit este 
complet sănătos.

SEMICONDUCTORII
ÎN MEDICINĂ

După ce au cueerit tehnica 
modernă, semiconductorii tind 
în prezent să devină un 
auxiliar prețios al medicilor 
și chirurgilor. Substanțele se
miconductoare au după cum 
se știe, proprietăți remarca
bile. în anumite condiții se 
comportă ca izolanți (asemă
nători porțelanului, ebonitei, 
sticlei) iar în alte condiții au 
caracteristici specifice con
ductorilor (ca argintul, alu
miniul, cuprul). In medicină, 
primul domeniu în care au 
fost utilizați semiconductorii 
a fost termometrizarea. Ne
numărate tipuri de termome
tre 
tori 
nea 
tru 
soară temperatura 
suoară în timp de 10-15 mi
nute. Termistorul inventat de 
fizicienii 
Fromberg și 
Kuzmin

tura pielii într-o jumătate 
de secundă !

V. G. Karmanov, colabora
tor al Institutului de agrofi- 
zică din U.R.S.S., a construit 
un dispozitiv minuscul cu 
semiconductor cu dimensiuni 
de ordinul a cîtorva zeci de 
miimi de milimetri. Acest

în stomac. Chirurgii A. M. 
Serednițki și E. J. Selepin, 
folosesc un „termometru elec
tric" construit de ei, pentru 
măsurarea permanentă a tem
peraturii bolnavilor 
prin metoda „răcirii 
ciale".

Corpul pacientului aflat

operați 
artifi-

pe

Cronica științifică

controla permanent in sîn- 
gele bolnavilor cantitatea de 
oxigen, dătător de viața. 
Semiconductorii le-au pus la 
dispoziție un astfel de dispo
zitiv : oxihemograful. „Celu
la» de informare a oxihemo- 
grafului avînd forma unui 
„clips" se poate aplica pe 
lobul urechii, unde există un 
țesut bogat în vase sanguine. 
Celula culege de aci infor
mațiile necesare, datorită im
pulsurilor electrice care va. 
riază în funcție de culoarea 
sângelui. Cînd sîngele e bo
gat în oxigen, culoarea lui • 
mai deschisă și curentul ge
nerat este mai mare. Invers, 
se întîmplă în cazul sărăcirii 
sîngelui în oxigen. In această 
situație alimentarea cu oxi
gen proaspăt a pacientului se 
poate intensifica în mod au
tomat și operația continuă 
nestingherită.

Un alt tip de semiconduc
tor, eritrohemometrul, poate 
executa în cîteva minute a- 
nalize complicate ale sînge
lui, cum ar fi numărarea 
globulelor roșii, a globulelor 
albe, dozarea cantității de 
substanță roșie (hemoglobina) 
etc. Eritrohemometrul 
mără“ globulele din 
extras într-o eprubetă 
rită razelor infraroșii, 
de acestea.

în sfîrșit, semiconductorii 
au permis construirea și al
tor aparate ingenioase. Ast
fel este pletismograful — 
pentru aprecierea reactivită
ții sistemului vascular, gene
ratoare simple pentru produ
cerea electrosomnului și a 
electrostimulării, aparate pen
tru diagnosticarea exactă și 
timpurie a bolilor de piele 
cu ajutorul razelor infraroșii, 
instrumente care măsoară pre
siunea sucurilor care circulă 
în vasele plantelor etc. Pro
prietatea unor semiconductor! 
de a transforma energia elec
trică în energie mecanică ser
vește în medicină la obține
rea ultrasunetelor care sînt 
din ce în ce mai mult folo
site ca tratament în cele mai 
variate boli. Semiconductorii 
rezolvă de asemenea, proble
ma vederii în întuneric, a lăm
pilor cu „lumină de zi» și a 
surselor de radiații bacterici
de și dezinfectante și multe 
alte probleme interesante și 
importante.

Dr. E. ROSIANU 
-----•-----

„ac" poate fi introdus în va
sele sanguine, în organele in
terne sau chiar în inimă unde 
poate determina temperatura.

La Institutul de cercetări 
științifice în domeniul apara
telor chirurgicale din Mosco
va, a fost realizat un „ter
mometru electric» ale cărui 
dimensiuni infime permit in
troducerea lui în esofag

masa de operații, mai 
buie să dea diferite 
formații medicului. Adormit 
de narcoză, bolnavul respiră 
rar, pieptul său are mișcări 
foarte lente. Are el oare des
tul oxigen sau este necesară 
introducerea oxigenului în 
plămini pe cale artificială ? 
încă de mult, chirurgii vi
sau un aparat care să poată

tre- 
in-electrice cu semiconduc- 

au fost create în Uniu- 
Sovietică. Un termome- 
medicinal „clasic" ma

la sub-propunem u-n 
apropiat de 
scoate într-un chip 
din drepturile ei milenare.

De ce într-un chip categoric ?
Dacă am pune această între

bare unui inginer textilist el 
ne-ar răspunde: TEREL-ul, fiind 
o fibră poliesterică, are în ra
port cu lîna o rezistență supe
rioară la frecare, Ia îndoiri re
petate și o mare stabilitate a 
formei. Pentru marele număr al 
celor care vor purta stofe sau 
tricotaje din noua fibră sinteti
că, aceste însușiri Ie vor dg sa
tisfacția de a vedea că țesătu
rile din Terel nu se întind nici 
la umezeală, păstrează dunga și, 
pliseuirtle, se spală cu apă și 
săpun, se usucă extrem de re
pede și se uzează foarte greu, 
lată un singur exemplu cu pri
vire la aceste calități : dacă se 
consideră indicele de rezisten
ță la frecare al celofibre! 100, 
iar cel al linei 300-350, indicee 
corespunzător pentru fibra poli
esterică este 2000-3000 I

Pînă în anul 1965 producția 
de fibre sintetice a țării noas
tre va ajunge la 13.000 de tone 
crescînd de 43 de ori față de a- 
nul 1959. Datorită însușirilor sale 
superioare, Terel-ul va ocupa 
fără îndoială în această pro
ducție un loc important.

un genocid. Știința pu
să în slujba vieții și 
purtătorii ei se dove
desc însă mai puternici de
cît forțele distrugerii. Sa
telitul sovietic fix „Micro- 
tellus“-4 izbutește să cap
teze odiosul „The Invulne
rable” înainte ca razele să 
săvîrșească crima în masă.

Aceasta este, foarte lapi
dar, tema povestirii lui 
Max Solomon „Atentat în 
infraroșu", anărută de cu- 
rînd în colecția de Poves
tiri științifico-fantastice. 
Răspunzînd din plin setei 
de cunoaștere a tineretului 
nostru, autorul desfășoară 
o fantezie științifică prodi
gioasă, construind anticipa
ții îndrăznețe și în același 
timp riguros întemeiate.

Cartea pasionează și des
chide orizonturi cu totul 
noi. Uneori densitatea in
formației științifice este 
însă supărătoare și citito
rul ar dori o mai mare a- 
tenție acordată peisajului 
terestru și cosmic, ca și 
individualității eroilor.

Cu toate acestea, cartea 
se impune ca fiind o po
vestire cu o bogată și lu
cidă osatură de anticipație 
științifică.

I. M. ȘTEFAN

moscoviți A. B. 
A. S. Egorov 
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O valoroasa realizare 
a chimiștilor noștri

Din acest moment, produsul a 
suferit alte transformări fizice și 
chimice — pentru a se obține 
lanțuri lungi de molecule — a 
fost amestecat cu diverse sub
stanțe și coloranți. Apoi, sub
stanța -rezultată din toate aces
te transformări a fost trasă în 
fire foarte fine și astfel a apă
rut pentru prima oară o -nouă 
fibră sintetică irom-înească.

TEREL, astfel a fost numită 
noua fibră. Și dacă acest nume 
nu ar fi fost brevetat odată cu 
produsul, ne-am fi îngăduit să

Ansamblarea unul cuptor rota
tiv pe șantierul unei întreprin
deri pentru producerea cimen
tului și varului din R. P. 

Ungară

Vizităm noua centrală termoe
lectrică de un milion de kilowați 
așezată în apropierea unui bogat 
zăcămînt de gaze naturale. încă 
de pe șosea, din automobil, ne-a 
surprins cîf de mică esfe clădirea 
centralei. Intrăm. Inginerul șef 
care ne conduce deschide o ușă. 
Ne izbește un vuiet surd, intens, 
care acoperă aproape zgomotul 
vocilor.

— Aceasta esfe sala mașinilor.
— Ce se aude este vuietul tur

binelor, nu-i așa ? Și unde sînt ca- 
zanele de aburi ?

— Termocentrala noastră 
are nici turbine, nici cazane 
aburi și nici măcar generatori 
lectrici din cei obișnuiji.

— De ce se mai numește 
funci termocentrală ?

— Fiind că este... Aici se ge
nerează energie electrică fot por
nind de la energie termică. Nu
mai că, spre deosebire de ve
chile termocentrale în care fla
căra combustibilului încălzea apa 
și genera aburii care erau trimiși 
în turbine cuplate cu generatori, 
în termocentrala noastră veți mai 
găsi doar unul singur din elemen
tele vechi : focarul cu flacără.

— Și cum se generează atunci 
curentul electric ?

— Gazele fierbinți ale flăcării 
sînt formate din particule cu sar
cină electrică, ionizate. Ele sînt 
trimise pe niște tuburi din titan, 
un metal rezistent la temperaturi 
înalte. In jurul tuburilor sînt în
fășurate bobinaje care formează 
un cîmp magnetic. In mișcarea 
lor rapidă prin cîmpul magnetic, 
ionii flăcării cedează energia lor 
cîmpului, iar în bobinaj apare 
un curent electric puternic. Asta 
este tot. Instalația este mult mai 
simplă și mai ieftină, nu are nici 
un fel de piese în mișcare, nu se 
poate defecta. Ați mai observat 
dealtfel și v-afi mirat că centrala 
noastră este extrem de mică față 
de puterea ei de un milion de ki- 
lovaji. Aveți acum și explicația...

— Dar vuietul
— Este vuietul 

gazelor fierbinți 
tuburile de titan.

Această discuție imaginară cu 
inginerul șef al unei centrale ter
moelectrice a viitorului, cores
punde unei perspective nu prea 
îndepărtate. Chiar în zilele noas
tre cercetătorii sovietici au pus

în funcțiune asemenea instalații, 
experimentale deocamdată, de 
generare „magnetohidrodinamică 
a curentului electric. Aceasta în
seamnă că peste cîțiva ani vom 
putea vedea în funcțiune primele 
centrale termoelectrice cu gene
ratori magnetohidrodinamici, care 
vor atrage o importantă scădere a 
prețului energiei electrice. Con
secințele unei asemenea ietteniri 
vor avea influență considerabilă 
asupra economiei.

Magnetohidrodinamica, noua 
știință pe care se bazează a- 
ceastă realizare, s-a născut în
tr-un loc cît se poate de îndepăr
tat ca preocupări de uzinele e- 
lectrice. Intr-adevăr, din observa
toarele astronomice n-au ieșit 
pînă acum prea multe lucrări 
care să ducă în mod direct la 
îmbunătățiri ale tehnicii curente.

Dezvoltarea recentă a dărîmaf 
însă multe bariere dintre diferi
tele ramuri ale științei și tehnicii, 
ducînd la „fecundări încrucișate" 
extrem de interesante și de folo
sitoare.

Cercetînd lumina stelelor, as
trofizicienii au observat anumite

m atelierul de proiectare al Institutului pentru construcții de mașini din Capitală

indicii care arătau că această lu
mină a trecut prin cîmpwi magne
tice extrem de intense, er*msa pe 
distanțe urlațe în spațiul cosmic. 
Cum se puteau genera asemenea 
cîmpuri produse parcă de niște 
uriașe bobine magnetice ? Care 
sînt „firele" acestor „bobine" ? 
De unde primesc ele curentul e- 
lectric ? Concluzia trasă de astro
fizicieni este următoarea : în 
spațiul cosmic există „fluvii"
riașe de particule ionizate. Prin 
mișcarea lor ele generează cîm
puri magnetice, ca și fluxurile de 
electroni care se deplasează în 
firele bobinajelor. Pentru a cu
noaște mai bine legile acestor 
fenomene neobișnuite și a le pre
vedea efectele posibile, astrofi
zicienii au trebuit să combine 
două ramuri cu totul deosebite 
ale științei : dinamica gazelor și 
electromagnetismul, formînd mag- 
nefohidrodinamica.

Dar adevărata „patrie" a mag- 
netohidrodinamicii este tehnica 
rachetelor și a navelor cosmice. 
Curenții de gaze fierbinți care 
circulă în motoarele rachetă și 
în jurul navelor cosmice care trec 
prin atmosferă pentru a reveni 
pe pămînt pun probleme „arză
toare" care au fost dealtfel deja 
rezolvate cu succes, după cum 
ne-a dovedif-o zborul primului 
om în spațiul cosmic pe bordul 
unui satelit artificial.

Oamenii de știință sovietici lu
crează acum la pasul următor al

zborului cosmic, punînd la punct 
motoare rachetă de tip nou des- 
t nat zbc-jrilcr îndepărtate. A- 
ceste motoare folosesc accelerarea 
magnetică a unor particule io
nizate.

Domeniul aplicațiilor magneto- 
hidrodinamicii nu se oprește aici. 
Sursa de energie a viitorului mai 
îndepărtat va fi reaefia termonuc
leară dirijată. Pentru controlul 
„plasmei" termonucleare, a no
rilor de particule ionizate aflata 
la temperaturi și presiuni fantas
tice în care se produc reacțiile 
termonucleare se întrebuințează 
tot cîmpuri magnetice, care con
stituie un fel de „pereți" sau 
chiar „oglinzi" invizibile, dar re
zistente, care opresc particulele 
termonucleare pe care nici un fel 
de alți pereți nu le-ar putea opri, 
volatilizîndu-i înfr-o clipă. Astfel 
instalata termonucleară experi
mentală sovietică “ 
sește „oglinzi" și 
nefice.

Uzina 
care am 
vadă e 
dinare dintre ramurile științei și 
tehnicii moderne.

Drumul făcut de aplicațiile 
magnetohidrodinamicii de la es- 
trofizică prin cosmonautică șl e- 
nergie termonucleară pînă la cen
tralele electrice este o imagine 
grăitoare a dezvoltării științei și 
tehnicii moderne.

Ing. F. BUTOIANU

Barca
cu „coadă de pește"

Una din giganticele turbine 
construite de muncitorii 

tehnicienii leningrădenl 
Foto : TASS - MOSCOVA

Inventatorul
Usov a propus 
că la barca cu motor, în locul 
elicei, un propulsor sub formă 
de coadă de pește.

Avînd în vedere că puter
nicele lovituri cu coada per
mite peștilor să se deplaseze 
în apă cu mare viteză se 
poate presupune că instalarea 
în bărci a noului propulsor 
va avea un important efect 
tehnic.

ELECTRICITATE 
ÎN PLANTE

Fizlologul sovietic Ivan Gu- 
nar a formulat ideea că orga
nismul vegetal conține un sis
tem regulator care funcțio
nează asemănător cu sistemul 
nervos la animal șl la om.

După părerea omului de 
știință sovietic, acest sistem 
cuprinde întregul organism 
vegetal, transmițînd informa
țiile de la o parte la alta a 
acestuia.

Numeroasele experiențe au 
permis profesorului Gunar să 
identifice elementele existen
te în orice sistem nervos.

Intr-una din experiențe, e- 
fectuată în laboratorul c,on- 
dus de prof. Gunar, rădăcini
le unei plante, la care din 
cauza secetei încetase pro
cesul de fotosinteză, după

stropirea cu apă, fotosinteză 
reîncepea aproape imediat, 
deși apa pătrundea mult mai 
tîrziu în frunze.

După părerea profesorului 
Gunar, transmițătorul infor
mațiilor îl constituie impulsu
rile electrice care se propa
gă cu o viteză de 19-20 m pe 
oră. în acest răstimp substan
țele nutritive se ridică la o 
înălțime de numai cîteva zeci 
de centimetri.

Se consideră că cunoaște
rea legilor activității vitale a 
plantei, luată ca un tot întreg, 
deschide largi posibiltăți pen
tru dirijarea practică a dez
voltării ei.

„BELARUS M.T.Z.—50“
S-a încheiat experimentarea 

noului tractor universal pe 
roți „Belarus MTZ-50". Uzina 
de tractoare din Minsk pune

în prezent la punct fabricația 
de serie de astfel de mașini.

Tractorul va fi folosit la 
toate muncile agricole ; cu 
unelte suspendate, semisus- 
pendate și unelte-remorci. El 
poate pune, de asemenea, în 
funcțiune diferite mașini sta
ționare, poate transporta greu
tăți și poate fi folosit la con
strucții de șosele etc.

Motorul, cu o putere de 50 
CP și o cutie de viteze cu 3 
trepte, poate lucra la viteze 
mergînd pînă la 25 de km pe 
oră.

APARAT AUTOMAT 
PENTRU RESPIRAȚIE 

ARTIFICIALĂ

Uzina „Kirana" din Ceho
slovacia, care fabrică a- 
parate și instrumente me
dicale, a început producția

Polimerbetonul — un nou material de construcție
Oamenii de știință de la 

Academia de construcții și 
arhitectură a R.S.S. Ucraine
ne au realizat polimerbeto
nul, care este de cîteva ori 
mai rezistent decît betonul 
obișnuit.

'Acest material de construc
ții, care are în compoziția 
sa rășină sintetică, fixează 
solid elementele de construc
ții, ceea ce permite să se 
simplifice în mare măsură lu
crările de montaj.

Datorită capacității de a 
adera bine la betonul vechi, 
polimerbetonul este de ase
menea un bun mijloc pentru 
repararea rezervoarelor din 
beton armat, tuburilor de 
beton și altor elemente de 
construcții.

în serie de noi aparate auto
mate mo>ile pentru respirație 
artificială.

Acest aparat simplu și ușor 
de construit este pus în func
țiune prin presiunea gazului 
comprimat folosit pentru res
pirația artificială (de pildă, a 
oxigenului).

Aparatul funcționează auto
mat : alimentarea cu gaz este 
reglată de căile respiratorii 
ale pacientului.

O COMBINĂ PENTRU 
INDUSTRIA DE CIMENT

Specialiștii din Harkov au 
construit o combină pentru 
extracția materiei prime în 
cariere, pregătirea șlamului 
și transportarea sa la uzină. 
Folosirea combinei va da 
pentru prima oară posibilita
tea practică de a se mecanl-

za și automatiza aceste pro
cese de lucru care necesită 
un mare volum de muncă.

Șlamul (roca slabă diluată) 
este pompat în conducte și a- 
dus la cuptoare. Ga urmare 
nu mai sînt necesare un mare 
număr de mijloace de trans
port.

Randamentul combinei, care 
este deservită de două per
soane, este do 300 tone șlam 
pe oră.

Economiștii au calculat că 
fiecare combină poate înlo
cui munca a cel puțin 100 
persoane.

UN EXCAVATOR 
AUTOMAT

Specialiștii din Dneprope
trovsk au proiectat un exca
vator automat cu roată port-

cupe, care poate să extragă 
într-un an 1 200.000 tone de 
minereuri de mangan. în pre
zent pentru extracția acestei 
cantități de materie primă, 
necesară furnalelor si oțelă- 
riilor, lucrează 1.500 de mi
neri în cinci mine de randa
ment mijlociu.

Roata de extracție are 
montate opt cupe, fiecare cu 
o capacitate de 110 litri,

Excavatorul poate extrage 
minereu de la o adîncime de 
3,5 metri și crea în carieră 
un front de abataj de 15 me
tri. Astfel de mașini se cons
truiesc pentru prima oară în 
industria minieră mondială.

Noul excavator poate ex
ploata zăcămintele de man
gan prin metoda „la zi“ nu 
numai în cursul verii, cum 
lucrează de obicei astfel de 
mașini, dar și în timpul iernii.



ÎN AD UNAREA GENERALA U. T. M.
însemnări despre pregătirea și desfășurarea unor adunări generale U. T. M.

CUM STABILIM
ORDINEA DE ZI

In raidul pe care l-am 
întreprins am discutat 
cu peste 20 de secre

tari ai organizațiilor U.T.M. 
Și fiecare a fost rugat să 
răspundă la această întreba
re. Din răspunsurile primite 
reieșea clar ideea că la sta
bilirea temelor ce urmează să 
fie dezbătute in adunări se 
ține seama de sarcinile con
crete, specifice care stau în 
fața organizației U.T.M. res
pective.

„Ce înseamnă să-ți iubești 
colectiva î“ — așa s-a intitu
lat una din adunările genera
le ale organizației de bază 
U.T.M. de la G.A.C. Hosman, 
raionul Agnita, care a avut 
loc de curînd. Dar de ce toc
mai această temă s-a dezbă
tut în adunarea generală și 
nu alta ?

— Pentru că, explică secre
tarul organizației de bază 
U.T.M., a contribui cu toate 
forțele la întărirea și dezvol
tarea multilaterală a gospo
dăriei colective —- este sar
cina principală a fiecărui ute- 
mist și tînăr. Or, la noi exis
tau cîțiva tineri care nu în
țelegeau suficient de bine a- 
cest lucru, care nu participau 
cu regularitate la muncă a- 
colo unde avea gospodăria 
mai multă nevoie de ei, care 
nu făceau întotdeauna lucrări 
de bună calitate.

Tovarășii din biroul organi
zației de partid, președintele 
gospodăriei, precum și mai 
mulți colectiviști vîrstnici 
ne-au sfătuit ca despre a- 
ceste probleme să discutăm 
într-o adunare generală des
chisă a organizației U.T.M.

Adunarea generală trebuia 
să demonstreze prin exemple 
și fapte concrete, că dragos
tea față de gospodărie tre
buie să ți-o manifești în pri
mul rind prin muncă. Și așa 
a fost. Iată de ce adunarea a 
avut un larg ecou în conștiin
ța tinerilor colectiviști.

O bună experiență în sta
bilirea temelor pentru adună
rile generale U.T.M. am întil- 
nit și în organizația de bază 
U.T.M. de la întovărășirea a- 
gricolă din comuna Valea Ur
sului, raionul Pitești.

— înainte de a stabili or
dinea de zi a unei adunări 
generale, spunea Alexandru 
Musat, secretarul organizației 
U.T.M. din întovărășire, noi, 
membrii comitetului U.T.M., ne 
sfătuim de fiecare dată cu to
varășii din conducerea înto
vărășirii, cu tovarășii de la 
sfatul popular precum și cu 
un mare număr de utemiști și 
aflăm astfel în care domenii 
se simte nevoie de ajutorul 
organizației U.T.M. După a- 
ceea cerem părerea tovarăși
lor din biroul organizației de 
partid asupra problemelor ce 
urmează să facă obiectul vii
toarei adunări generale U.T.M. 
în felul acesta fiecare aduna
re generală are o temă bine 
stabilită, care corespunde sar
cinilor concrete ce revin în 
luna respectivă organizației 
U.T.M. Așa s-au petrecut lu
crurile spre exemplu, în iar
nă. Mai mulți țărani munci
tori din întovărășire și-au ex
primat dorința de a înființa 
în comună o gospodărie agri
colă colectivă. Organizația 
de partid, comuniștii îl aju
tă pe țăranii muncitori să în
țeleagă mai bine avantajele 
pe care le au unindu-se în
tr-o gospodărie agricolă co
lectivă. Din discuțiile pe 
care le-am avut cu to
varășii din organizația de 
partid ca și cu mal mulți ute
miști am ajuns la concluzia 
că este bine să discutăm în
tr-o adunare sarcinile ce re
vin utemiștilor în această 
muncă șl să lămurim cîteva 
probleme cum ar fi : ce este 
gospodăria agricolă colecti
vă, cum trăiesc colectiviștii, 
ce venituri au etc. Așa am și 
făcut. Că tema acestei adu
nări a fost bine aleasă s-a 
văzut din interesul cu care 
un mare număr de ute-

Pe convocator la ordinea 
de zi scria : „Sarcinile 
care stau în fața orga

nizației noastre". Utemiștii 
din organizația de bază 
U.T.M. a brigăzii a IlI-a de 
cîmp — G.A.C. Iernut, raionul 
Luduș — citeau cu nedume
rire, dar semnau conștiincioși 
în dreptul numelui lor. Și 
iată-i la adunare.

Tema atît de generală și 
care nici măcar nu preciza 
perioada de timp în care tre
buie îndeplinite aceste sar
cini le-a permis să discute 
despre tot ce le-a trecut prin 
minte atît membrilor biroului 
U.T.M., cît și vorbitorilor.

Evident, într-o adunare cu 
o temă atît de generală, nu 
s-au putut adopta nici un fel 
de hotărîri, menite să îmbu
nătățească activitatea ute
miștilor într-un domeniu sau 
altul. Cauzele sînt limpezi : 
biroul U.T.M. s-a achitat for
mal de sarcina organizării a- 
dunării generale. La stabili
rea temei nu s-a sfătuit cu 
utemiștii, n-a pornit de la pre
ocupările și frămîntările lor. 
De asemenea nu s-au consul
tat cu tovarășii din conduce- 

miști ți tineri au luat cu- 
vîntul, din interesul manifes
tat în adunare de aceștia 
pentru a cunoaște cît mai 
multe lucruri despre G.A.C. 
Dar nu ne-am oprit aici. In
tr-o duminică dimineață, ca 
urmare a hotărîrii luate în a- 
dunarea generală, am făcut o 
vizită la gospodăria agricolă 
colectivă din Drăganu. în
torși în comună am povestit 
ce am văzut la Drăganu, ce 
recolte au obținut colectiviș
tii de acolo, ce produse au 
luat la ziua-muncă.

Alexandru Mușat ne-a spus 
apoi că la fiecare adunare 
generală se ține în fața tine
rilor o informare politică bine 
documentată asupra eveni
mentelor interne și interna
ționale mai importante din 
perioada respectivă.

Din discuțiile avute cu se
cretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. a reieșit că cele mai 
bune adunări generale, care 
au avut un bogat conținut po
litic — educativ, au fost a- 
celea în care s-au dezbătut 
teme specifice organizației 
U.T.M. respective, teme strîns 
legate de munca și viața ti
nerilor. Și lucrurile s-au petre

pentru
ascultat eu interes.

Utemistul Ștefan Drumea de la întreprinderea ,,Elcctroapa. 
rataj“-București s-a pregătit temeinic pentru adunare.

Cuvîntul său este

cut astfel deoarece în stabi
lirea temelor pentru aceste a- 
dunări, birourile și comitetele 
organizațiilor U.T.M. au con
sultat un mare număr de ute
miști, s-au sfătuit cu tovarășii 
din conducerea gospodăriei 
colective, a secției sau secto
rului etc., au cerut de fiecare 
dată ajutorul organizațiilor 
de partid. Iată de ce în ma
rea majoritate a organizații
lor U.T.M. pe care le-am vi
zitat, adunările generale au 
avut la ordinea de zi proble
me majore care preocupă 
masa largă a utemiștilor ți 
tinerilor din locul de muncă 
respectiv.

NU!
rea gospodăriei, cu brigadie
rul asupra sarcinilor care stau 
în fața brigăzii în perioada 
aceea. Biroul U.T.M. n-a ce
rut sfatul organizației de par
tid, al comuniștilor asupra or- 
dinei de zi a adunării gene
rale. Dacă ar fi făcut acest 
lucru, firește, adunarea gene
rală ar fi avut un caracter 
concret. Ea putea analiza, de 
pildă, cum se preocupă orga
nizația U.T.M. de ridicarea 
nivelului politic șl ideologic 
al utemiștilor și tinerilor. O 
asemenea analiză era cu atît 
mai necesară cu cît unii ute
miști din această organizație 
n-au frecventat cu regularita
te cercul de învățămînt poli
tic, nu s-au pregătit cu serio
zitate pentru seminarii. In 
adunarea generală se putea 
discuta de asemenea despre 
modul în care își îndeplinesc 
unii utemiști sarcinile încre
dințate. O asemenea dezba
tere în adunarea generală ar 
fi contribuit la educarea po
litică a utemiștilor, la crește
rea spiritului lor de răspun
dere față de activitatea orga
nizației U.T.M.

S-ar fi putut organiza de a-

semenea o adunare generală 
pe tema „Cum putem contri
bui la obținerea unor recolte 
bogate ?“ Utemiștii ar fi înțe
les mai bine cu acest prilej 
că de munca fiecăruia dintre 
ei depinde bogăția recoltei 
din acest an, că toți își pot 
aduce o contribuție importan
tă la îngrijirea științifică a 
culturilor.

Pe ordinea de zi a adună
rilor generale pot figura ne-

AJUTOR
Ion Ifrim, secretarul co

mitetului comunal U.T.M. 
Cotești, stătea de vor

bă cu membrii comitetului or
ganizației de bază U.T.M. din 
gospodăria colectivă. Subiec
tul ? De multă vreme în a- 
dunările generale ale organi
zației U.T.M. se discutau in
variabil aceleași lucruri: co
tizații, primiri de membri, pla
nul de muncă.

— Din această cauză — 
spunea Ifrim — adunările sînt 
monotone, nu îi ajută pe ti
neri în muncă, nu contribuie 
prea mult la educația lor. Nu 
am putea oare să organizăm 
și adunări mai interesante ? 
Am discutat astăzi cu tovară
șul președinte al gospodăriei. 
Am aflat lucruri care merită 
să ne rețină atenția. După 
cum vedeți și voi în gospodă
rie se ridică o seamă de con
strucții la care tineretul poa
te să-și aducă contribuția.

Aveți o echipă de tineret care 
a acumulat o bună experien
ță în muncă, tineri care au 
obținut rezultate frumoase. Nu 
ar fi oare util să generalizăm 
experiența acestora ? Și apoi, 
în gospodărie mai sînt unii 
tineri care nici în anul trecut 
nu și-au îndeplinit minimum 
de zile-muncă stabilit de adu
narea generală a colectiviș
tilor și nici în anul acesta nu 
au pornit-o prea bine. De ce 
să nu discutăm despre toate 
aceste lucruri la adunările 
generale?

Cei prezenți la discuție 
ascultau atenți.

— Ce părere aveți — con
tinuă Ifrim — dacă am orga
niza împreună o adunare ge
nerală U.T.M. pe tema : „Mun
ca în gospodărie, o chestiune 
de onoare a fiecărui tînăr co
lectivist" la care să participe 
toți tinerii din gospodărie ?

Propunerea a fost primită 
cu entuziasm. S-a stabilit a- 
tunci ce trebuie să facă fie
care membru al comitetului 
U.T.M. pentru pregătirea adu
nării și apoi s-a trecut la 
treabă. Secretarul comitetului 
organizației de bază U.T.M., 
împreună cu un grup de ti
neri colectiviști fruntași, cu 
tehnicianul' agricol și un bri
gadier s-au ocupat de întoc
mirea referatului. Pentru a- 
ceasta au discutat cu preșe
dintele G.A.C. și cu un mare 
număr de colectiviști tineri și 
vîrstnici. Referatul a fost apoi 
văzut de secretarul organiza
ției de partid și îmbunătățit 
pe baza indicațiilor date de 
acesta.

DEZBATERI
îinile se ridicau una 
după alta iar vocile de
veneau nerăbdătoare : 

„Inscrie-mă și pe mine", „Și 
pe mine". Doar doi tineri, un 
bărbat și o femeie, nu se ho
tărau să se înscrie la cuvînt. 
Stăteau într-un colț, unul 
lîngă altul, cu capetele ple- 

numărate teme care să răs
pundă preocupărilor utemiș
tilor, care eă-i ajute să-și îm
bogățească cunoștințele poli
tice, culturale să-i mobilizeze 
și mai activ la muncă în gos
podărie. De aceea temele 
pentru adunări nu pot fi sta
bilite la intmplare; ele tre
buiesc alese cu grijă pentru 
că sînt primul pas in asigu
rarea unui conținut bogat a- 
dunăriior generale U.T.M.

Alți doi membri ai comite
tului U.T.M. s-au ocupat in 
special de mobilizarea tineri
lor la adunare, înțeleaind 
prin aceasta nu numai să a- 
nunțe data, lecui și ordinea 
de zi a adunării, ci, in primul 
rînd, să discute cu fiecare u- 
temist in parte, să-l ajute să 
se pregătească temeinic în 
vederea participării la discu
ții. Un propagandist utemist 
a primit sarcina să pregătea
scă pentru adunare o infor
mare politică asupra eveni
mentelor interne și internațio
nale. Pentru a-și îndeplini a- 
ceastă sarcină el s-a sfătuit 
cu propagandistul de partid 
a consultat colecția de ziare 
pe perioada care a trecut de 
la ultima adunare și pe baza 
acestora și-a pregătit infor
marea. De asemenea, cî
țiva utemiști au primit sar
cina să se ocupe de confec
ționarea unor panouri și gra
fice care să oglindească suc
cesele obținute de G.A.C. s: 
în sfîrșit, nu s-a uitat nici ale
gerea cîtorva cintece și poe
zii închinate partidului, vieții 
noi pe care o trăiesc tinerii 
în G.A.C., cu care să fie în
cheiată adunarea

Pregătită astfel, adunarea 
a stirnit un interes deosebit 
în rîndul tinerilor. Aproape că 
nu a fost tînăr participant la 
adunare care să nu dorească 
să vorbească.

în adunare au fost criticați 
acei tineri care mai trag chiu
lul de la muncă sau muncesc 
de mîntuială, preocupîndu-i 
prea puțin calitatea lucrului 
pe care îl fac. Dar tinerii nu 
s-au rezumat numai să critice 
atitudinea unora dintre tova
rășii lor, cl au făcut și nu
meroase propuneri, toate țin
tind spre creșterea contribu
ției lor la munca de întărire 
și dezvoltare a gospodăriei 
agricole colective. Pe baza 
acestor propuneri adunarea 
generală U.T.M. a stabilit 
printre altele acțiunile con
crete ce vor fi întreprinse de 
brigăzile utemiste de muncă

Că tema adunării generale a fost bine aleasă o dovedește numărul mare de utemiști 
care cer să fie înscriși la discuții.

patriotică pentru a contribui 
la ridicarea construcțiilor din 
G.A.C.:

Participarea la construirea 
cramei cu o capacitate de 70 
de vagoane. Pentru aceasta 
tinerii vor confecționa 100.000 
de bucăți chirpici; efectuarea 
muncii necalificate la con
struirea grajdului șl la atelie
rul de fierărie.

In scopul îmbunătățirii con
tinue a activității tinerilor în 
producție adunarea generală 
a hotărît de asemenea să se 
organizeze, cu ajutorul comi
tetului comunal U.T.M., un 
schimb de experiență între 
responsabilii echipelor de ti
neret din gospodăria lor și 
responsabilii echipelor de ti
neret din celelalte gospodării 
agricole colective din comu
nă ; să se continue studierea 
metodelor agrotehnice înain
tate prin lectura în colectiv a 
cărților de specialitate șl prin 
organizarea unor discuții cu 
agronomul gospodăriei; or
ganizarea unor raiduri de că
tre postul utemist de control 
în special pe tema calității 
muncii efectuate de tineret în 
gospodăria agricolă colecti- 

. vă etc.
Multe din hoiărîrile adopta

te atunci au fost realizate. 

FRUCTUOASE
cate. Vocea secretarului or
ganizației U.T.M. îl făcu să 
tresară.

— Vă înscrieți și voi ?
Maria și Costică Roșu făcu

ră amîndoi semn din cap că 
da.

Aceștia etan tntr-oe muzntt 

fel „eroii* edunăru generale 
U.T.M. Cu un an în urmă, lot 
li se încredințase sarcina 
de c lucra in sectorul zooteh
nic. Au muncit hme, ba chiar 
foarte bine. La sfirsitul anu
lui au reaiizat amiedoi cproa- 
pe 1.000 de zile muncă. Au 
părăsit insă munca in pună 
iarnă, cină vitele aveau mai 
multă nevoie de îngrijire, iă- 
sirrdu-le pe mira unor oa
meni puși de nevoie acolo si 
care nu se pricepeau la a- 
ceastă treabă. Iată dar moti- 

a ceasta adunare.
Și au început discuțiile. La 

început calme, apoi din ce in 
ce mai aprinse.

Adunarea generală a orga
nizației U.T.M. din G-A.C. 
„înainte” — raionul Craiova, 
era în plină desfășurare. Vor
bea acum utemistul Vasile 
Civmete. brigadier zootehnic. 
A început și el calm. Pină la 
urmă s-a aprins.

—— Au făcut o mie de zile 
muncă, și-au luat drepturile 
si atunci cînd era mai multă 
nevoie de ei. s-au tras deo
parte.' Vezi dumneata, și-au

Soții Roșu plecară capetele

— Ați fost stimați de toți, 
răudati pentru munca depusă. 
Se vede treaba însă că pe 
voi nu v-au preocupat decit 
interesele voastre personale. 
— spunea utemistul Voi- 
nea Hie. V-a încredințat gos
podăria o sarcină de mare 
răspundere: să munciți în 
sectorul zootehnic. Dar voi ați 
dat bir cu fugitii.

— Ajunge 1 Și Costică Roșu 
se sculă in picioare.

își plecă capuL își dădea 
seama că atitudinea lui și a 
soției sale a fost greșită, că 
au făcut rău părăsind munca

— Aveți dreptate. Am gre
șit Atitudinea noastră n-a 
fost bună, fiindcă în timp ce 
noi ne vedeam de treburile 
noastre personale, vitele nu 
erau hrănite și îngrijite cum 
trebuie. De-aia, noi am vrea 
să muncim de acum încolo 
tet la sectorul zootehnic. Asa-Î 
nevastă ?

— Așa-i, spuse Maria.
Cu un zimbet greu ascuns 

în colțul gurii, președintele 
gospodăriei începu să vor
bească.

— Eu zic să-i credem. A- 
mîndoi au fost harnici. Lecția 
de astăzi cred că le-a prins 
bine.

— Anul acesta — continuă 
președintele — gospodăria 
va mai cumpăra peste 200 de 
juninci și vaci cu lapte. A- 
vem nevoie de mai mulți oa
meni în sectorul zootehnic. 
Peste un an vom avea și mai 
multe animale în gospodărie. 
Deci va fi de lucru, nu glumă.

— Trebuie să ne gîndim 
încă de pe acum la lucruri 
concrete, la măsuri practice.

cine se Înscrie 
ia CUVÎNT?

Întrebarea aceasta a fost 
pusă insistent de secre
tarul comitetului organi

zației de bază U.T.M. de la 
întovărășirea agricolă din co
muna Aricești, raionul Plo
iești.

— Cine se înscrie la ou- 
cuvînt ?

Tăcere. Unii dintre cei pre
zenți priveau distrați pe 
geam, iar alții se uitau mi
rați, întrebători, la secretarul 
organizației U.T.M. întrebarea 
a mai fost pusă odată, de 
două ori și, în sfîrșit, după 
multe insistențe, au luat cu- 
vîntul doi utemiști. Au vorbit 
curgător, au spus lucruri bune 
și adevărate. Dar ceilalți ute
miști prezenți la adunare nu 
erau atenți la ce spun vorbi
torii pentru că și la adunările 
precedente tot aceștia luase
ră cuvîntul și spuseseră ace
leași lucruri, numai că do 
data aceasta foloseau alți 
termeni de exprimare.

Adunarea s-a încheiat. Se
cretarul organizației U.T.M. a 
semnat procesul verbal, l-a 
încuiat într-un sertar șl a Ie
șit după tineri în uliță zicînd 
satisfăcut:

— Vasăzică șl pe luna a- 
ceasta am ținut adunare.

Au fost însă mulțumiți șl 
tinerii de această adunare ? 
Nu.

Datorită stilului defectuos 
de muncă al biroului U.T.M., 
ușurinței cu care s-a ocupat 
de pregătirea acestei adunări 
generale ea nu »l-a atins sco-

■utemiști. 
cu șeful

nainte de a stabili ordinea de zi, membrii biroului organ izațtet de bază U.T.M 
la Uzinele „Klement Gottwald"-Bucur ești — cer părerea mai multor 
ehr.icierii, ingineri. Iată în fotografie pe cîțiva dintre ei sfătuindu-se 

asupra temei viitoarei adunări generale.

nr. 5 de 
maiștri, 
secției

continuă ideea începută de 
președinte, secretarul orga
nizației de partid din G.A.C. 
Mai întîi, este nevoie ca or
ganizația de bază U.TM. să 
mai recomande cîțiva tineri 
care să lucreze in sectorul 
zootehnic. Trebuie să avem 
apoi în vedere adăposturile, 
hrana vitelor...

Și dezbaterile au continuat 
cu aceeași pasiune. La sta
bilirea măsurilor ce trebuiau 
luate, o contribuție importan
tă și-au adus și soții Roșu, 
care aveau de acum expe
riența muncii în sectorul zoo
tehnic. (Adunarea generală 
hotărise ca ei să lucreze în 
continuare în sectorul zooteh
nic). Tot atunci, în adunare, 
s-a hotărît ca Ion Leonte, Ni- 
colae Ciucu, Ion Duică și 
alții să lucreze în sectorul 
zootehnic. S-au făcut apoi 
propuneri cu privire la con
struirea de noi adăposturi 
pentru vite, s-au stabilit mă
suri concrete în vederea par
ticipării tineretului la acțiu
nea de însilozare a nutrețu
rilor.

pul. Pe ordinea de zi a adu
nării figura un singur punct: 
discutarea cererii de primire 
în U.T.M. a doi tineri. Dar de 
acest lucru utemiștii au luat 
cunoștință abia în adunarea 
generală. Necunoscînd din 
timp ce se va discuta el nu 
au avut nici posibilitatea să 
se pregătească pentru a-1 a- 
juta mai mult pe tinerii ce 
urmau să fie primiți în rîndu- 
rile U.T.M.

Din această pricină însăși 
primirea în U.T.M. a acestor 
tineri a căpătat un caracter 
formal. Dar, în afara cereri
lor de primire în U.T.M. a ti
nerilor, în adunarea genera
lă, care se ține o dată pe 
lună se dezbat și alte proble
me ale muncii de organiza
ție, ale vieții și activității ti
neretului în perioada respec
tivă. Or, lucrul acesta nu l-a 
făcut comitetul U.T.M.

— Toate adunările le pre
gătiți în acest fel? l-am în
trebat pe secretarul organi
zației U.T.M. din întovărășire.
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— Am avut adunări șl mai 
bune, ne-a răspuns. In martie, 
de pildă, cînd am înființat 
brigada de muncă patrioti
că—

— Au luat cuvîntul utemiș
tii ?

Secretarul a răscolit prin 
procesele verbale și ne-a răs
puns oarecum încurcat.

— Da, au luat cuvîntul, dar 
să vedeți, nu prea mulți.

Am cercetat mai atent do
cumentele acestei organizații 
de bază. Am constatat că la 
ultimele adunări generale au 
luat cuvîntul puțini tineri, că 
nu au avut loc dezbateri, 
schimburi de păreri între ti
neri, nu au fost criticate lip
surile care mai există în mun
ca organizației U.T.M., nu s-au 
făcut propuneri și deci, în 
majoritatea cazurilor, nu s-au 
adoptat hotărîri. Din aceste 
motive unele adunări au avut 
un caracter formal, nu au tre
zit interesul tinerilor, nu și-au 
atins scopul.

— Nu v-ați pus întrebarea 
de ce se întîmplă lucrul a- 
cesta?

— Pentru că nu anunțăm 
din timp ordinea de zi a a- 
dunărilor noastre generale. 
Cel puțin așa cred eu.

Concluzia aceasta este jus
tă. Dar nu și completă. Să 
presupunem că pe luna mar
tie, ordinea de zi a adunării 
generale (analiza activității 
brigăzii utemiste de muncă 
patriotică) ar fi fost anunțată

MASURI FOLOSITOARE
Înainte de a se încheia 

adunarea, urmează la 
cuvînt cel desemnat de 

prezidiu să sintetizeze tot ce 
au spus pină atunci vorbito
rii, să pună la vot hotărîrile 
care urmează să fie adoptate. 
Uneori sarcina acestui ultim 
vorbitor este ușurată de fap
tul că pregătind adunarea, 
comitetul organizației de bază 
s-a gîndit șl la cîteva mă
suri pe care să le supună a- 
probării utemiștilor. Acestea, 
îmbogățite cu propunerile 
tinerilor, devin — prin votul 
adunării — hotărîri spre înde
plinirea cărora vor îndrep
ta apoi forțele organizației 
U.T.M., respective. Așa s-a 
întîmplat, de exemplu, la tur
nătoria Uzinelor „7 Noiem
brie* din Craiova.

Existența rebuturilor la cî- 
teva din produsele de bază 
ale secției — grapa stelată, 
sapa rotativă, tăvălugul Ine
lar — provoca pînă de curînd 
celor din această secție mul
tă neliniște șl bătaie de cap. 
Și cum aici lucrează mulți ti
neri, nimeni n-a fost suprins 
cînd pe ordinea de zl a unei 
adunări generale a organiza
ției U.T.M. a apărut o astfel 
de problemă.

In adunare, fie că vorbea 
un maistru, ori un utemist 
care lucrează la cea mai 
simplă operație, se simțea în 
cuvîntul fiecăruia dorința de 
a găsi cele mai bune soluții 
pentru ca procentul de rebut 
să scadă continuu. Propuneri
le, unele insuficient de clare, 
erau perfectate pe loc de vor
bitori, altele neaplicabile se 
excludeau cu argumente bine 
fondate. Unele se adresau 
conducerii administrative -« 

din timp. Utemiștii ar fi venit 
la adunare. Ar fi constatat 
însă că acest punct de pe or
dinea de zi a fost scos. Și a- 
ceasta pentru că, nsanunțat 
din timp, comandantul brigă
zii utemiste de muncă patrio
tică, care urma să prezinte 
informarea în adunare, ple
case din comună. Deci nu 
este vorba numai de anunța
rea ordinii de zl, ci de asi
gurarea tuturor condițiilor 
pentru ca ea să fie respec
tată.

Dar nici aceasta nu este to
tul. Lucrul esențial constă în 
ce cuprinde ordinea de zi, ce 
punem în discuția utemiștilor. 
Or, și din acest punct de ve
dere în munca comitetului 
U.T.M. din întovărășire mal 
sînt încă lipsuri serioase. 
Membrii comitetului U.T.M. nu 
se consultă cu tinerii asupra 
problemelor ce trebuie să fie 
discutate în adunarea gene
rală U.T.M., nu consultă în a- 
cest sens conducerea întovă
rășirii agricole, nu cer întot
deauna sfatul organizației de 
partid.

Dacă comitetul U.T.M. ar fl 
procedat în felul acesta, ne
îndoielnic că ar li reușit să 
organizeze adunări generale 
bune, care să trezească inte
resul tinerilor. Și atunci secre
tarul U.T.M. nu ar mai fi fost 
nevoit să întrebe cu insisten
ță : „cine se înscrie la cu- 
vintî".

ai cărei reprezentanți erau 
invitați la adunare — altele 
demonstrau ce poate face or
ganizația U.T.M., fiecare tînăr 
în parte pentru înlăturarea re
buturilor.

— Să se creeze un decalaj 
între schimbul I și II în care 
timp pămîntul de turnare să 
fie răcit, a propus cineva. Se 
va evita astfel o sursă de re
buturi...

— Adevărat — a confirmat 
un tovarăș din conducerea 
secției. Dar ar trebui și reîm
prospătat pămîntul de for
mare, cu pămînt roșu, de Ba- 
sarabl...

— Asta o putem face noi, 
utemiștii — a spus Vasile A- 
vram, secretarul organizației 
U.T.M. Și chiar o vom face, 
fără să întrerupem procesul 
de producție...

— Programa cursului nostru 
de ridicare a calificării este 
incompletă. Lipsesc noțiuni 
despre calitatea pămîntului 
de formare, despre modul în 
care se prepară. Trebuie îm
bunătățită tematica.

—• In plus, ar trebui ca in
ginerii șl tehnicienii să orga
nizeze săptămînal cu mem
brii brigăzilor de producție 
„ora tehnică". Aici se vor pu
tea lămuri chestiunile tehnice 
pe care le ridică practica de 
fiecare zi — a propus mais
trul utemist Vasile Popescu.

Și rînd pe rînd s-au cerce
tat cauzele rebuturilor și po
sibilitățile evitării lor. în a- 
cest fel hotărîrile adunării 
s-au născut firesc. Votul una
nim cu care au fost accep
tate a dovedit nu numai ne
cesitatea șl justețea acestor 
măsuri, cl și hotărîrea ute
miștilor de a le îndep!ini în
tocmai.



Vizitele președintelui
Indoneziei, dr. Sukarno

ftfmari din pag. I-a)

întreptându-se spre Mamaia, 
dr. Sukamo și tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au 
luat loc tatr-o mașină deschi
să escortată de motocicliști.

Pe parcurs au fost salutați 
de numeroși cetățeni, de con
structorii noilor hoteluri și 
vile de pe litoral, de grupuri 
de turiști străini.

La Mamaia, dr. Sukarno s-a 
interesat de concepția arhitec
turală și metodele folosite în 
ridicarea noilor construcții, de 
perspectivele de dezvoltare a 
stațiunilor de pe litoral. A 
fost vizitat cu acest prilej 
hotelul „Flora", clădire mo
dernă cu 11 etaje, recent ter
minată. în continuare, arhitec
tul Cezar Lăzărescu a prezen
tat oaspeților macheta stațiu
nii Mamaia expusă în holul 
hotelului „Modern", dînd ex
plicații amănunțite.

Numeroși turiști străini — 
sovietici, cehoslovaci, germani 
și maghiari, care vizitează li
toralul, au înconjurat pe dr. 
Sukarno și pe tovarășul

Gheorghiu-Dej fă- 
caldă manifestație. 
Mamaia, convoiul 
s-a îndreptat spre

Gheorghe 
cîndu-le o

Părăsind 
de mașini 
Eforie.

După un popas făcut în 
cursul după-amiezii în această 
stațiune, oaspeții s-au îndrep
tat spre Mangalia. La Vasile 
Roaită, în comunele Tuzla și 
23 August, mașinile trec prin
tre șiruri de oameni ai mun
cii aflați la odihnă, localnici 
și pionieri care flutură bu
chete de flori.

Aceeași primire 
făcut-o oaspeților 
Mangaliei. Ei au 
multă însuflețire 
karno șj pe tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, manifes- 
tînd pentru prietenia dintre 
popoarele romîn și indone
zian. Din mijlocul mulțimii 
s-au desprins în repetate rin- 
duri copii care au oferit înal- 
ților oaspeți flori, cravate și 
insigne pionierești.

Vizitînd Sanatoriul balnear 
din Mangalia, construcție mo
dernă dată în folosință nu 
de mult, președintele dr. Su

cordială au 
și locuitorii 
aclamat cu 
pe dr. Su-

karno s-a întreținut 
meni ai muncii aflați 
tament, cu personalul 
și s-a interesat îndeaproape 
de condițiile de îngrijire și 
tratament. A urmat o plimba
re pe faleză.

Președintele Indoneziei a 
avut cuvinte de frumoasă a- 
preciere pentru linia moder
nă, coloritul viu și luminos al 
construcțiilor, pentru ritmul 
rapid în care ele sînt ridicate 
și pentru calitatea lor. El a 
adus elogii proiectanților și 
constructorilor pentru soluțiile 
lor arhitectonice ingenioase.

Seara, președintele Indone
ziei, dr. Sukarno, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
persoanele oficiale indonezie
ne și romîne care-î însoțesc 
au asistat la un spectacol pre
zentat în sala Teatrului de 
Stat din Constanța de către 
Ansamblul folcloric „Miorița*.

După spectacol, președintele 
Sfatului popular al orașului 
Constanța, Petre Nicolae, a 
oferit o masă în cinstea oaspe
ților.

cu oa
la tra- 

medical

(Agerpres.)

Sărbătorirea Zilei internaționale
a copilului

Sărbătorirea Zilei interna
ționale a copilului a prilejuit 
în întreaga țară organizarea 
a numeroase manifestări cul
turale și artistice.

La Palatul Pionierilor din 
Capitală a avut loc joi dimi
neața o adunare consacrată 
sărbătoririi zilei de 1 Iunie.

Despre însemnătatea aces
tei zile și despre condițiile 
mereu mai bune de învățătură 
și odihnă create de partid și 
statul nostru democrat-popu- 
lar copiilor, a vorbit tovarășa 
Sofia Anghel, director al sec
ției de învățămînt a Sfatului 
Popular al Capitalei.

Formațiile artistice ale Pa
latului Pionierilor au prezen
tat apoi un program artistic.

În continuare a avut loc des
chiderea unei expoziții cu- 
prinzînd lucrări realizate de 
pionieri în cercurile profesio
nale de la Palat.

în aceeași zi, tot la Palatul 
Pionierilor, numeroși purtă
tori ai cravatelor roșii s-au 
întâlnit Cu scriitori care con- 
Sacfă o mare parte din ope
rele lor copiilor.

în pavilionul C din Parcul 
de cultură Și odihnă „I. V. 
Stalin* s-a deschis joi Expozi-

ția de desene a tineretului 
școlar, organizată de Ministe
rul învățămîntului și Culturii 
și C.C. al U.T.M.

La deschidere au luat cu- 
vîntul tov. Dumitru Costea, 
director în Ministerul învăță
mîntului și Culturii și picto
rul Covaliu Brăduț, din par
tea Uniunii Artiștilor Plastici 
din R. P. Romină.

Expoziția cuprinde peste 350 
de lucrări executate de copii 
de la grădinițe, pionieri șl 
elevi din întreaga țară. Ele 
înfățișează aspecte din viața 
nouă și activitatea tinerei ge
nerații din patria noastră, pei
saje, scene de muncă din fa
brici, uzine, de pe șantiere.

în școli, casele pionierilor, 
la case de cultură și cămine 
culturale din întreaga țară au 
avut loc serbări organizate în 
cinstea Zilei internaționale a 
copilului.

La cinematografele din ora
șele Dorohoi și Vatra Dornei, 
din comunele Săveni, Domești 
și altele rulează filme pentru 
copii, iar la biblioteca raiona
lă din Cîmpulung Moldove
nesc a avut loc un concurs in
titulat „Cel mai bun povesti

ta care au participat co-

pil de la grădinițele din oraș 
și elevi din clasa I.

Casa pionierilor din Vatra 
Dornei a pregătit pentru 1 Iu
nie o frumoasă serbare cîm- 
penească.

*
Cu prilejul Zilei 

nale a copilului 
pentru răspîndirea 
culturii a organizat joi seara 
în sala lectoratului central un 
festival literar artistic intitu
lat „Tinerețe fericită*, 
dat concursul 
cum și actori 
din Capitală.

intemațio- 
Societatea 
științei și

Și-au
scriitori, pre- 

ai unor teatre

(Agerpres)

La o lecție de acordeon la Școala elementară de muzică din
Sighet

Foto : V. ORZA

Experiența
(Urmare din pag. I-a)

prinderi printre care Rafină
ria nr. 6, Grupul 2 al T.R.C., 
Uzina de carotaj și perforări, 
mai sînt posturi utemiste de 
control care muncesc formal, 
care nu studiază temeinic cau
zele unor lipsuri din munca 
tineretului. în loc să se ocupe 
de problema participării ti
neretului la rezolvarea pro
blemelor de producție, să facă 
propuneri privind aplicarea 
celor mai bune metode de lu
cru, privind popularizarea ex
perienței înaintate, să com
bată unele manifestări de in
disciplină, aceste posturi se 
ocupă de probleme lătural
nice nu de cele pentru care 
au fost create. La Rafinăria 
nr. 6, postul utemist de con
trol se ocupă bunăoară de ti
nerii care nu participă la ac
tivitatea sportivă sau cultu
rală. Firește aceste probleme 
sînt importante dar pentru 
realizarea lor organizațiile 
U.T.M. folosesc alte mijloace: 
gazeta de perete, adunările 
generale U.T.M. etc. Posturile 
utemiste de control au fost 
create pentru a sprijini tine
retul în îmbunătățirea muncii 
sale în producție, și privit din 
acest punct de vedere unele 
posturi nu și-au făcut pe de
plin datoria. Sînt și posturi 
care deși sesizează unele nea-

Vîiita delegației 
de tineri petroliști 
din R. P. Ungară 

în regiunea Ploiești

dele-

(Agerpres)

către

textilă

Intr-o zi de întrecere
(Urmare din pag. I-a)

Adevărate opere ae artă ies 
din rminile țesătoarei Sofia 
O Icra, de la secția covoa
re a Uzinelor textile din 

Cisnădie

Sesiune șfiiniilică 
de comunicări

La 30 mal a avut Icq la 
Școala superioară de partid 
„Ștefan Gheorghiu* de pe 
lîngă Comitetul Central al 
P.M.R. sesiunea științifică de 
comunicări a Școlii superioa
re de partid și a Institutului 
de cercetări economice al Aca
demiei R. P. Romîne. Lucră
rile sesiunii au fost deschise 
de tovarășul I. Rachmuth, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne.

Au fost prezentate comuni
cări întocmite de Hutira Er
vin și Părăluță Mihai, Balau- 
re Florin și Grigorescu Con
stantin, Susan Romulus, Des- 
mireanu Ion, Falcon Herman 
și Șiclovan Gheorghe, Zahiu 
Ion, Nica Sabin și Nicolae Cu- 
ratu, Postolache Teodor, Ivan- 
ciu Neculai.

La sesiune au participat 
activiști de partid și de stat, 
propagandiști, profesori și 
cercetători științifici. Asisten
ța a ascultat cu interes comu
nicările prezentate.

Delegația de tineri petroliști 
din R. P. Ungară care, Iți in
vitația C.C. al U.T.M., se află 
în țara noastră pentru a stu
dia experiența organizațiilor 
U.T.M. din industria petrolie
ră, a petrecut cîteva zile în 
regiunea Ploiești unde a vi
zitat Uzinele „1 Mai" și Rafi
năria nr. 1 din Ploiești, pre
cum și Școala Profesională din 
Cîmpina, Schela Băicoi și Mu
zeul Doftana. Oaspeții au luat 
cunoștință de dezvoltarea in
dustriei noastre petroliere, de 
succesele obținute de oamenii 
muncii în producție, de rea
lizările regimului nostru în re
giunea Ploiești și au studiat 
experiența dobîndită de 
organizațiile U.T.M.

Începînd de miercuri, 
gația vizitează regiunea

Noi măsuri 
pentru o bună 
aprovizionare

in acest an, în stațiunile de 
pe litoralul Mării Negre s-au 
luat măsuri pentru buna 
aprovizionare cu răcoritoare. 
Creșterea capacităților de pro
ducție face posibilă livrarea 
zilnică a 60.000 sticle de suc 
de fructe.

Prin reorganizarea labora
toarelor de cofetărie și com
pletarea utilajelor de produc
ție se va putea produce zilnic 
800 kg înghețată vărsată, 
precum și peste 40.000 ibucăți 
înghețată ambalată, de dife
rite specialități și varietăți. 
De asemenea, se vor produce 
zilnic 2000 litri bragă — bău
tură specifică regiunii.

Economii 
în valoare de p2ste 

1.50O.OO0 lei
Muncitorii, tehnicienii și 

inginerii fabricii de mobilă 
,.23 August* din Tg. Mureș au 
dat de la începutul anului și 
pînă la 30 mai peste preve
derile planului mobilă in va
loare de 6.500.000 de lei. în a- 
ceastă perioadă s-a înregistrat 
și o îmbunătățire însemnată 
a calității mobilei.

Colectivul fabricii a reali
zat o economie de peste 
1.500.000 lei.

ța practică pe baza căreia veri- 
ficind-o științific vor stabili cele 
mai bune metode de îmbunătă
țire a calității produselor de 
panificație, metode oare ulte
rior vor fi larg generalizate. In 
legătură cu aceasta ni s-au dat 
și exemplele ivite.

— lată ne spune un tovarăș 
inginer, echipa de brutari din 
regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară a realizat comuri re- 
ducind una din fazele procesu
lui tehnologic — anume prima 
fază de fermentație. In această 
primă fază aluatul capătă, da
torită fermentației, o anumită 
acreală. Reduci rid această fază 
înseamnă că s-a sporit dul
ceața produsului. Dacă juriul 
va aprcba acest produs, acea
stă metodă va trebui lorg răs
pîndită. Există de asemenea o 
anumită experiență cu specific 
local. S-a produs aici așa-zisa 
pîine de Brașov, cârje are coa
ja rasă. Este o pîine care se 
păstrează mult timp moale iar 
coaja rasă s® poate folosi la 
ocepararea cafelei. Experiența

în legătură cu fabricarea ace
stui produs merită să fie de 
asemenea larg răspîndită.

Ci nd am plecat din hală, în 
încăperea de la 
cii am găsit un 
chigiu.

— Și tovarășul 
concurs ?

— Intr-un fel da. A 
ționat cîteva noi forme 
copt. Concursul acesta 
lează puternic spiritul 
tor in muncă. Echipa regiunii 
București, de pildă, a Cerut 
să l se confecționeze niște 
forme nemai întilnite pînă acum 
în panificație : forme cilindrice 
închise complet. Probabil că 
vor acționa pozitiv asupra pro
cesului de coacere.

Despărțindu-ne de concurenți 
am degustat cîteva din produ
sele lor. Fie că e vorba de 
corn, franzele sau cozonaci, 
gusturile deosebite sînt plăcu
te, aromele îmbietoare... dar să 
ne oprim aici pentru a nu an
ticipa părerile specialiștilor din 
juriu și ale publicului consu
mator.

poarta fabri- 
maistru tini-.

participă la

Confec- 
pentru 
stimu- 
inova-

In ultimul timp, numeroase 
întreprinderi din industria tex
tilă, confecții și tricotaje au 
fost înzestrate cu utilaje noi : 
războaie automate, mașini de 
cusut electrice, de tricotat cio
rapi și lenjerie, de confecționat 
blănuri artificiale etc.

Dotarea unităților cu mașini 
de mare randament duce la 
sporirea producției și îmbună
tățirea calității produselor. Po
trivit aprecierilor specialiștilor, 
prin montarea în cursul acestui 
an a 1000 de războaie automate 
in țesători i le de bumbac se ob
ține anual o producție supli
mentară de circa 25.000.000 de 
mp textile. Caracteristicile teh
nice ale acestor mașini contri
buie și la îmbunătățirea calită
ții țesăturilor.

Noile mașini ca și ridicarea 
indicelui de utilizare a celor 
existente vor contribui la spori
rea producției, în acest an cu 
circa 17 la sută la fine, țesături 
de bumbac și tricotaje de lină 
și Cu 60 la sută la ciorapi 
Sup ra o la st ic i față de anul 1960.

Scrimă
în raportul pre

zentat la Congresul 
Federației interna
ționale de scrimă, 
desfășurat recent la 
Oslo, Pierre Ferri, 
președintele acestui 
for sportiv, a sub
liniat necesitatea 
luării unor măsuri 
care să permită 
dezvoltarea conti
nuă a scrimei și 
menținerea celor 8 
probe în programul 
Jocurilor Olimpice 
în acest scop, con
gresul a aprobat a- 
legerea unei comi
sii tehnice care să

toate 
la fe- 

aibă 
parti-

studieze posibilita
tea modificării ac
tualelor regulamen
te pentru ca 
țările afiliate 
derație să 
dreptul de a
cipa la campiona
tele mondiale și la 
Jocurile Olimpice 
fără nici o discri
minare și fără pro
be eliminatorii pe 
teme geografice. 
Pentru aceasta se 
va propune sau re
ducerea numărului 
de trăgători din 
fiecare țară (echipe 
de 3 sportivi în loc

de 4) sau o formu
lă de eliminatorii 
în cadrul competi
țiilor de mai mare 
amploare. Congre
sul a hotărît ca vii
toarele campionate 
mondiale să se dis
pute în 1961 la To
rino cu începere de 
la 25 iulie. Crite
riul mondial de ti
neret va avea loc în 
1962 la Cairo, iar 
campionatele mon
diale din același an 
vor avea loc la 
Buenos Aires (sep
tembrie).

Sah »
Meciul de șah. dintre echi

pele selecționate ale R.P. 
Romîne și R.S.S. Gruzine, 
desfășurat în 4 ture la 8 mese, 
s-a terminat la egalitate : 16- 
16. Cele trei partide între
rupte in turul 4 au fost con
tinuate joi dimineața ți s-cu 
încheiat cu următoarele re
zultate : Sisot—Drimer remi- 

Gaprindațvui—S icolau 
Teocorescu—Togomâze 

Din echipe rvrninâ

(Agerpres)

Fotbal Polo pe apă

zi ; 
1-0 ; 
remiză, 
cel mai 
dual l-a obținut tînărul cam
pion Florin Gheorghiu care 
a realizat 3*/« puncte din 4 
posibile. La prima masă, 
Ciocîltea a făcut scor egal 
2-2 cu Ghurghenidze, de două 
ori finalist

U.R.S.S.

iui

al campionatului

Păreri, sugestii,
calificative

paj. l-a)

iQtermediaxi, fee 
propuneri cu pri- 

,a aroma, gustul, păstra-

întâlnirile din cadrul celei 
de-a 24-a etapa a campionatu
lui categorici A Ia fotbal se 
vor desfășura duminică. In 
Capitală pe stadionul Repu
blicii va avea loc de la ora 
17,30 întâlnirea dintre echipe
le Progresul și Rapid. în țară 
sînt programate următoarele 
meciuri : Steagul Roșu Bra
șov—C.S.M.S. Iași ; U. T. A- 
rad—Corvinul Hunedoara, 
Știința Timișoara—Petrolul 
Ploiești; Farul Constanța— 
Dinamo Bacău; Minerul Lu- 
peni—Știința Cluj.

★

în prima etapă 
Europei Centrale'' 
programată la 18 
vor desfășura următoarele în- 
tîlniri : Spartak Praga—Aus
tria Viena ; Sampdoria—Bo
logna ; S.V.S. Linz—Torino ; 
Ruda Hvezda Bratislava—No- 
van Nitra ; Udinese—Kladno- 
Lask—Wiener Neustadt.

Junsuri nu rezolvă problemele 
pînă la capăt, în sensul că 
nu analizează cauzele lor și 
nu fac propuneri pentru îm
bunătățirea muncii. Așa stau 
lucrurile cu cele două posturi 
utemiste de control din secția 
turnătoria de oțel a Uzinelor 
„1 Mai*. Membrii postului u- 
temist de control, tineri cu 
înaltă pregătire profesională 
cum sînt inginera Iuliana Ni- 
țescu, Dumitru Băduț și alții 
au sesizat că tînărul Cautiș 
Dumitru rebutează uneori 
piese și au afișat o caricatură 
la gazeta postului. Cu aceas
ta, postul și-a considerat ac
tivitatea încheiată. Ceea ce 
trebuia să facă însă postul 
n-a făcut. De exemplu, el a- 
vea datoria să analizeze, să 
vadă care sînt cauzele pentru 
care tînărul Cautiș a dat re
buturi, să facă propuneri me
nite să-l ajute. Acestea sînt 
numai cîteva probleme de 
care ar fi trebuit să se ocupe 
posturile utemiste de control 
din această secție. Tot aici, 
ca și în secția sape foraj mai 
sînt unii tineri care întîrzie 
de la lucru sau lipsesc nemo
tivat. Cu toate acestea, pos
turile utemiste de control din 
aceste secții nu au făcut din 
această situație o adevărată 
problemă educativă pentru ti
neret.

Faptul că posturile amin-

sfîrșitul acestei săptă- 
va începe la Leipzig un

La 
mini 
mare turneu internațional de 
polo pe apă care va reuni 
echipele selecționate ale R. P. 
Ungare. Olandei, Iugoslaviei 
și R. D. Germane. Echipa ma
ghiară cuprinde printre alții 
pe Boros, Gyarmati, Katona, 
Karpati, Konrad și Ambruș.

echi- 
fostă

a „Cupei 
la fotbal, 
iunie, se

Rugbi
Peste cîteva zile va sosi în 

țara noastră valoroasa 
pă de rugbi Lourdes,
campioană a Franței. Rug- 
biștii francezi vor susține 
două întâlniri în țara noastră, 
în primul meci, la 11 iunie, 
echipa Lourdes va juca la 
București cu selecționata ora
șului care va avea în compo
nență printre alții pe Penciu, 
Moraru, Sava, Chiriac, Iordă- 
chescu și alții. Al doilea joc 
al echipei oaspete urmează să 
fie stabilit ulterior.

★

internațional de 
Moscova a conti-

Turenul 
șah de la 
nuat cu desfășurarea partide
lor din runda a Il-a. Trei par
tide și anume : Rabar—Pach- 
man, Bisguier—Aronin și 
Olaffson—Bronstein s-au ter
minat remiză. Vasiukov a cîș- 
tigat la Bakulin. Smîslov a în
trerupt cu doi pioni în plus la 
Gufeld, iar Portisch are a- 
vantaj material decisiv la To- 
luș. Partida întreruptă în pri
ma rundă între Bronștein și 
Toluș 
miză.

a fost consemnată re-

Ciclism
de-a 11-a etapă a Tu-Cea

rului ciclist al Italiei: Poten- 
za—Toano (268 km) a fost cîști- 
gată de italianul Pietro 
Chiodini, care a realizat 
timpul de 7h 06’ 58’’. In clasa
mentul general individual 
continuă să conducă francezul 
Jaques Anquetil cu un avans 
de 56” asupra lui Suarez.

(Agerpres)

la îndemîna tuturor!

cons- 
mod

tite își desfășoară activitatea 
în mod formal dovedește că 
nu sînt întotdeauna îndru
mate în mod concret. Sînt în 
colectivele acestor posturi ti
neri harnici, pricepuți, dar 
care nu știu cum să-și orga
nizeze munca, ce probleme să 
urmărească, cum să efectueze 
un raid. Din această cauză 
ele se ocupă de lucruri mă
runte, neesențiale pentru 
munca tineretului. Comitetele 
U.T.M. de la Uzinele „1 Mai", 
Rafinăria nr. 6, Grupul 2 al 
Trustului regional de 
trucții nu se ocupă în
permanent de îndrumarea și 
ajutorarea concretă a tineri
lor din cadrul posturilor.

Pe de altă parte însă nici 
comitetele U.T.M. din între
prinderi nu au avut întotdea
una îndrumarea și sprijinul 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Ploiești, al tovarășului Ștefan 
Marin, secretar, care răspunde 
de activitatea tineretului în 
producție. E drept că la înce
putul acestui an comitetul o- 
rășenesc U.T.M. a instruit co
lectivele posturilor utemiste 
de control în legătură cu fe
lul cum trebuie să muncească. 
O altă instruire însă nu s-a 
mai făcut, deși în mod nor
mal aceste consfătuiri de ana
liză și instructaj trebuie să 
aibă loc trimestrial. De ase
menea, o vreme, comisia cu

problemele muncitorești de pe 
lîngă comitetul orășenesc 
U.T.M. a fost dezorganizată și ■ 
din această pricină controlul 
activității posturilor a fost 
slab. Unii instructori ai comi
tetului orășenesc U.T.M. s-au 
interesat în general de mun
ca posturilor fără să urmă
rească în amănunțime cum 
își stabilesc ele problemele 
pe care să le urmărească, cum 
organizează un raid, eficaci
tatea activității desfășurate. 
Ar fi fost foarte bine ca ins
tructorii, mergînd în fabrică, 
să ajute practic colectivul u- 
nui post la organizarea unui 
raid iar apoi comitetul U.T.M 
să generalizeze în întreaga 
uzină experiența dobîndită 
Acesta ar fi însemnat un aju
tor concret și eficace.

Recent, biroul comitetului 
orășenesc U.T.M. a analizat 
situația posturilor utemiste 
de control și a luat 
pentru reorgazinarea lor 
colo unde este cazul, 
completată comisia cu 
blemele muncitorești, 
dat indicații în ceea ce 
vește orientarea și activitatea 
posturilor utemiste de control 
Aceste lucruri nu sînt însă 
suficiente. Sînt în oraș pos
turi utemiste de control cu o 
bogată experiență. Comitetul 
orășenesc U.T.M. trebuie să 
o generalizeze larg prin orga-

măsuri 
a- 

A fost 
pro- 
s-au 
pri-

nizarea unor schimburi de 
experiență ca și în cadrul 
consfătuirilor trimestriale. Cu 
oîtva timp în urmă comitetul 
orășenesc U.T.M. a dovedit o 
bună orientare organizînd cu 
prilejul consfătuirilor și o ex
poziție cu caricaturile, epi
gramele și alte materiale pu
blicate în urma raidurilor e- 
fectuate de cele mai bune 
posturi utemiste de control. 
Din păcate această inițiativă 
a fost dată uitării.

Biroul Comitetului orășe
nesc U.T.M. Ploiești trebuie 
să ajute mai mult organiza
țiile de bază și comitetele 
U.T.M. ca în colectivele pos
turilor utemiste de control să 
fie cuprinși ingineri și teh
nicieni, tineri fruntași în pro
ducție, muncitori cu o bogată 
experiență profesională. Dar 
nu numai atît. Aceștia tre
buie îndrumați și ajutați în 
permanență pentru a ști cum 
să se orienteze să țină legă
tura cu conducerile întreprin
derilor, ce probleme să 
mărească și cum să facă
cest lucru. Numai pe această 
bază posturile utemiste de 
control vor reuși să desfă
șoare o activitate bogată și 
eficace, să contribuie la mo
bilizarea tineretului în vede
rea realizării sarcinilor de 
producție care stau în fața 
colectivelor de muncă.

ap re 
vi re 
rea prospețimii, aspectul mie
zului, al suprafeței cojii, al 
formei etc.

— Și pînă acum pîinea a fost 
bună, spune tovarășa Olga 
Reithoffer. Tovarășa Olga, de
putată orășenească este cu
noscută de personalul acestui 
centru de pîine. Părerile dîn- 
sei sînt ascultate cu interes.

— Pîinea fabricată la con
curs are însă calități în plus, 
își păstrează mai multă vre
me prospețimea, este mai bine 
crescută și mai bine coaptă. 
Pîinea neagră de 2 kg. se usu
că mai greu și are miez mal 
mult. Ar fi bine ca miezul să 
fie și mai pufos. în felul a- 
cesta pîinea va fi și mai gus
toasă.

— O pîine neagră de 2 kg. 
și una intermediară — a ce
rut un tînăr. Am aflat apoi 
că e Aurel Zahan, cunoscu
tul jucător din echipa R.P.R. 
de polo pe apă.

— Prefer această pîine de 2 
kg., ne spune el. Gustul este 
mai plăcut, prospețimea se 
păstrează timp mai îndelun
gat, coaja este bine rume
nită.

Ca deobicei tovarășul Tudor 
Deleanu, responsabilul centru
lui și tinerele vînzătoare Gher
ghina Dragomir și Elena Ur- 
seanu, discută cu 
rii, le cer păreri,

— Pîinea albă 
rotund e reușită, 
dintre cumpărători. Cred că ar 
trebui să se desfacă în can
tități mai mari.

Păreri, sugestii, calificati
ve. în aceste zile la centrele 
de distribuire a pîinii și spe
cialităților produse în cadrul 
concursului cumpărătorii își

cumpărăto- 
sugestii.
de format 
spune unul

COMBINATUL 
SIDERURGIC 

,GH. GHEORGHIU-DEJ- 
HUNEDOARA

Ăngajeazâ
In posturi remunerate con
form normelor în vigoare, 
asigurînd și locuință, ur
mătorul personal de spe- 
, cialitate:
— Ingineri mecanici
— Ingineri electro.energe

tici
— Ingineri eleetro-mecanici
— Ingineri metalurgiști (în

domeniul furnale, 
ței&rii, laminoare)

— Maiștri, cocsari, electri
cieni, oțelari, lamina
tori, lăcătuși și strun
gari.

Ofertele se vor adresa în 
scris, direct Combinatului 
Siderurgic ,,Gh. Gheorghiu- 
Dej “-Hunedoara, telefon 

2531, eerv. personal.

o-
ur- 

a-

spun părerea, fac aprecieri și 
propuneri, dau calificative. în- 
tr-un cuvânt, participă și ei 
la eforturile depuse de con
curenți pentru găsirea ce
lor mai bune metode și rețe
te de fabricație care să asi
gure îmbunătățirea conti
nuă a calității și aspectului 
pîinii, a celorlalte produse de 
panificație și la lărgirea sorti
mentelor ce se realizează 
acest sector.

ÎNTREPRINDEREA 
DE CONSTRUCȚII 

SIDERURGICE- 
HUNEDOARA

ANGAJEAZĂ
Șoferi, zidari, sudori m 

togeni. sudori electrici, dul
gheri. fierari beton și 
strungari.

Se asigură condiții bune 
de salarizare și cazare.

Ofertele se vor adresa 
direct întreprinderii de 
Construcții Siderurgice-Hu- 
nedoara, serviciul Cadre și 
învățămînt.

STAȚIUNEA 
CLIMATERICĂ

lingă Curtea of Argeș
ALTITUDINE 900 rn

^orifisă petreceți 
un cc/ffced/bt 

, ftZâcuf 2

Vă oferă condiții optime de cazare și bufet 
Atractiv loc de excursii în Munții CLĂ- 
BUCET, NEGOIUL, PODRAGUL, MOL
DOVEANUL, lacurile CAPRA și BÎLEA 

Transportul cu trenul forestier pe pito
reasca vale a Argeșului. Sezon deschis 

întregul an.
Informații se pot obține la întreprinderea 
de Gospodărie Orășenească din Curtea de 
^rgeș, regiunea Argeș, ca și prin O.N.T. 

Carpați pentru excursii colective. 
Telefon 145—263 Curtea de Argeș



ECHIPA Of TIKERET 
iȘI ÎNDEPLINEȘTE ANGAJAMENTUL

In primăvara aceasta, do
rința tinerilor colecti
viști din Plopeni, re

giunea Dobrogea, de a organi
za și ei o echipă de tineret 
a devenit treptat hotărîre. 
Seara, la căminul cultural, 
răsfoind ziarele, împreună cu 
Stere Gheorghe, secretarul co
mitetului comunal U.T.M., cu 
Gheorghe Roșu, secretarul 
organizației U.T.M. din gospo
dăria colectivă, ei au aflat a- 
mănunte din activitatea și 
realizările multor echipe de 
tineret din țară. Și iată cum, 
într-una din seri, cei doi se
cretari s-au dus să ceară sfa
turile și ajutorul organizației 
de partid. Trebuiau aleși cei 
mai buni tineri, activitatea e- 
chipei trebuia să fie de la în
ceput organizată, rodnică. 
După o înțeleaptă chib
zuință, în sediul organizației 
de partid, au fost aleși cei mai 
buni, mai harnici tineri. Iar 
dintre cei 26 de tineri au pro
pus ca șef de echipă pe Toma 
Gh. Ion. El — spun tinerii — 
este elevul tovarășei Maria 
Nistor, energica președintă a 
gospodăriei colective. în anii 
trecuți a lucrat sîrguincios în 
brigada pe care o conducea 
dînsa. A învățat să organizeze 
bine munca, să sfătuiască 
prietenos pe cei mai puțin 
pricepuți, să fie aspru cu cei 
delăsători. A mai învățat să 
nu fie împăcat decît atunci 
cînd toate treburile sînt 
terminate.

Și, într-o seară, după ce 
crearea și componența ei fu
seseră discutate într-o aduna
re generală a organizației 
U.T.M., echipa celor 26 de ti
neri a fost confirmată și de 
adunarea generală a colecti
viștilor. Tot atunci, la aduna
rea aceea generală le-a fost 
repartizată spre îngrijire ca și 
celorlalte echipe, 18 ha de 
floarea-soarelui, 65 de porumb 
boabe și 15 ha de porumb 
pentru siloz. Imediat, ajutați 
de organizația U.T.M., de pre
ședintele și inginerul colecti
vei, tinerii și-au alcătuit un 
plan de măsuri a cărui res
pectare este lege pentru ei

---- •-----

Prin muncă patriotică
Cetățenii din localitățile Văii 

Jiului participă cu entuziasm la 
acțiunile pctrotice de interes 
obștesc. De la începutul anului 
și pină acum peste 60.000 de 
cetățeni au efectuat un mare 
mxnăr de ore de muncă patrio
tică la intrețnerea drumurilor 
și străzilor, ia crearea de spa
ții verzi, la plantarea de pomi 
etc.

Valoarea economiilor realiza
te prin muncă patriotică a ce
tățenilor depășește suma de 
.1.000.000 lei.

și trebuie să-i ducă la obți
nerea producțiilor superioare.

Au început munca.
Au discutat amănunțit cu 

Gică Tote, prieten de-al lor 
din copilărie, acum tractorist 
la S.M.T. Chirnogeni. El a 
fost repartizat de către condu
cerea gospodăriei colective să 
semene și să îngrijească cul
turile pe suprafețele reparti
zate echipei. Semănatul a fost 
terminat repede, înaintea al
tor echipe, iar rîndurile de 
plante au ieșit drepte, trase 
parcă cu sfoara, fără goluri. 
Pînă la răsărire, echipei de 
tineret i-au fost încredințate 
și alte sarcini. Astfel, împreu
nă cu toți utemiștii și ceilalți 
tineri din comună, membrii e- 
chipei au boronit peste 500 de 
ha de izlaz și au curățit de 
mărăcini și pietre aproape 70 
de ha, creînd condiții bune 
de pășunat celor peste 3.000 
de oi și 500 de taurine ale 
gospodăriei colective. Tinerii 
din echipă au transportat în 
primăvară la platforme zeci de 
tone de gunoi de grajd, asi- 
gurînd astfel început bun re
coltelor viitoare.

într-o zi însă, echipa a fost 
trimisă la prășitul cepei. Au 
început lucrarea grăbiți, puțin 
neatenți și... a venit președin
ta gospodăriei colective. Lu
crarea nu era de cea mai 
bună calitate. I-a atras aten
ția șefului de echipă, a orga
nizat o scurtă consfătuire cu 
echipa și lucrarea a fost re
făcută. La cîteva zile apoi, la 
adunarea generală a organiza
ției U.T.M., în cadrul căreia a 
fost analizată amănunțit și 
activitatea echipei de tineret 
de la înființarea ei și pînă în 
ziua respectivă, au fost criti
cați deopotrivă și șeful echi
pei de tineret și tinerii care 
prășiseră prost ceapa. Au fost

arătate iarăși sarcinile echipei 
de tineret, datoria de a execu
ta lucrări de calitate în sco
pul obținerii recoltelor spori
te la hectar.

De atunci, pînă la răsărirea 
florii-soarelui, tinerii s-au a- 
dunat obișnuit seara la cămi
nul cultural, unde au organi
zat adevărate cursuri de a- 
grotehnică înaintată. Iată că 
a sosit și ziua cînd voioși, cu 
sapele pe umăr, au por
nit spre lanurile de floarea- 
soarelui pentru a executa pri
ma prașilă. La capetele rîn- 
durilor, în scurtele pauze pen
tru odihnă, tinerii discutau 
despre calitatea muncii fiecă
ruia dintre ei. Nu aveau voie 
să lase buruieni netăiate, cîte 
două plante la un loc sau prea 
apropiate, pămîntul trebuia 
bine afinat. Cu deosebită în- 
demînare au lucrat la aceas
tă primă prașilă a florii-soa
relui tinerele Elena Mun- 
teanu și Aneta Toma. La fel 
de bine au mai lucrat și 
Gheorghe Diblă și alți tineri 
din echipă. Zilele trecute, cînd 
s-a făcut recepția lucrărilor, 
consiliul de conducere a ho- 
tărît ca echipei de tineret să 
i se acorde steagul de echipă 
fruntașă pe gospodărie pen
tru lucrările bune executate 
la întreținerea culturilor.

Nu de mult au început și 
prășitul porumbului. Tinerii 
au hotărît să lucreze tot mai 
bine, să termine prășitul la 
timp pentru a păstra titlul de 
echipă fruntașă cîștigat de 
curînd. Ei aplică regulile a- 
grotehnicii superioare așa 
cum le recomandă cărțile de 
agricultură, fiindcă vor ca la 
toamnă producțiile medii la 
hectar pe care le vor obține 
să fie dintre cele mai bune,

CÂRTI NOI

Teatre

dLăeătu^ 
ți lenlfLiot

ÎNSEMNARE

Merg adesea pe la Uzinele 
de tractoare din Brașov. De 
fiecare dată caut să-l întîlnesc 
pe dispecerul Matei Nicolae. 
E un om ceva mai în vîrstă. 
Știți cum l-am cunoscut ? Vi
zionam o expoziție de artă 
plastică, organizată chiar în 
clubul uzinei. Admiram por
tretele unor tineri muncitori: 
un sudor și o macaragistă.

— îmi plac, am exclamat eu 
privindu-le.

— E firesc, sînt luate din 
viață, îmi răspunde însoțito
rul.

— Aș vrea să cunosc auto
rul.

— Nu-i greu de loc... și văd 
că se îndepărtează de mine 
cîțiva pași, schimbă două vor
be cu un om în salopetă și 
vine cu el de braț spre mine. 
Era Matei Nicolae, dispecer și 
totodată... pictor. Așa ne-am 
cunoscut.

slăbuț dar plin de vioiciune. 
N-a făcut nici o școală de 
arte plastice. Nici în familia 
lui n-a văzut la careva o ata
re înclinație. Tatăl său 
era ceferist, mama e as
tăzi colectivistă. A făcut 
școala profesională aici la 
uzină. Din 1952 lucrează 
numai la sculerie. A întrerupt 
doar pentru armată. Și-a vă
zut de meserie. Nu oricum : e 
unul din oamenii de bază, 
mereu fruntaș în întrecerea 
socialistă. îi place meseria și 
caută să-i pătrundă și mai 
mult tainele. învață la seral. 
E într-a noua.

Cu cîțiva ani în urmă a luat 
odată un capăt de cretă și a 
sculptat din ea, un chip an
tic, ce-i rămăsese în minte 
din manualul de istorie. „Mă, 
tu ai talent" spune că i-ar fi 
zis lăcătușul-mecanic Ion Mol
dovan. Și de-aici a pornit. Azi

Expoziție 
de artă populară

In localul Casei raionale de 
cultură din Birlad s-a deschis 
zilele acestea o expoziție de 
artă populară rominească cu- 
prinzînd obiecte lucrate de 
către colectiviștii din raionul 
Birlad. Printre exponate sînt 
țesături artistice, ii, costume 
naționale specifice, fețe de 
masă, covoare, broderii, cu
verturi etc.

O expoziție asemănătoare 
se pregătește și la Vaslui.

ION NISTOR

O oră de fizică Ia Școala medie „Gh. Lazăr“ din București

TEATRUL PE OPERA 
BALET AL R.P.R.: Lacul 
bedelor (orele 19,30); TEA
TRUL NAȚIONAL „I. L. CA- 
RAGIALE" (Sala Comedia) : 
Regele Lear, (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) Siciliana (orele 
19,30); TEATRUL C. NOTTA- 
RA (Sala Magheru): Musafiri 
nepoftiți (orele 19,30)); (La 
Sala Palatului R. P. Romîne): 
Antoniu și Cleopatra, (orele 
19,30); TEATRUL MUNICI
PAL (Sala Matei Millo) : Ma- 
mouret, (orele 19,30); (Sala Fi- 
limon Sîrbu) : Moartea unul 
comis-voiajor, (orele 19,30) ; 
TEATRUL DE COMEDIE: Ce
lebrul 702 (orele 20) ; TEA
TRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII, (Sala C. Miile) : Pri
ma întîlnire, (orele 19,30) ; 
TEATRUL CONSTANTIN TĂ- 
NASE, (Sala Savoy): Revista 
62 ; (Sala Victoria) : Concert- 
expres.

ȘI 
le-

Cinematografe
Setea (cinemascop): Elena 

Pavel; Cerul Balticii: Patria; 
Strada Preriilor: Republica, 
București, înfrățirea între po
poare, Libertății, Grădina 
Giulești; Cielito Lindo: Ma
gheru, Miorița, 1 Mai, Grădi
na Dinamo; Dragostea te aș
teaptă: Vasile Roaită, Gh.

Coșfouc; In liniștea serii : Va- 
sile Alecsandri, Grivița; E 
lung drumul pînă acasă: I. C. 
Frimu, 8 Martie (grădină), 23 
August (grădină); Piticul vră
jitor: Lumina; Războiul ve
sel: Central; Pălăria lui Ana- 
tol: Victoria; Strada Seiler 
nr. 8: Maxim Gorki, Arta, 
Donca Simo, Olga Bancic (gră
dină); Lan Lan și Tun Tun — 
O poveste dintr-o noapte cu 
lună — Micuța Ana: Timpuri 
Noi; Program special pentru 
copii: 13 Septembrie; Toată 
lumea ride, cîntă și dansează: 
13 Septembrie,* M. Eminescu ; 
Darclee: Tineretului, Grădina 
Progresul; Cenușăreasa: Gh. 
Doja, Volga; Principiul su
prem: Al. Popov; Insula fără 
nume: Cultural; O zi de odih. 
nă: C-tin David; Două etaje 
de fericire: Unirea; Ker Oglî 
cinemascop): Al. Sahia; Enri
co Caruso: T. Vladimirescu ; 
Cîntărețul mexican: T. Vladi
mirescu (grădină) ; Șeful de 
gară: Munca; Telegrame: Mo
șilor; Fantezie de iarnă (cine
mascop): Popular; Cocoșatul 
(cinemascop): 16 Februarie;
Mîndrie: Ilie Pintilie; Eroii 
vii: 8 Mai, Drumul Serii; Cio 
Cio San: Floreasca; Mexicul 
cintă: N. Bălcescu; Articolul 
420 : G. Bacovia; în pragul 
furtunii: 30 Decembrie; Aida: 
Aurel Vlaicu; Intrigă și iubire 
(cinemascop): B. Delavrancea.

o bulin inițiativă îd extindere
multe întreprinderi in- 

din jară s-a generali- 
de

In mai 
dustriale 
zat inițiativa constructorilor 
tractoare din Brașov „să lucrăm 
cel puțin 2 zile pe lună cu ma
teriale economisite".

In Capitală, această inițiativă a 
fost însușită de muncitorii de la 
Uzinele „Semănătoarea", „Vasile 
Roaită" etc. Turnătorii de la „Se
mănătoarea", folosind 
moderne de turnare, 
ușor fuzibile, în forme 
bioxid de carbon, au 
metal din care lucrează de mai 
mult timp cîte 2 zile pe lună. De 
asemenea, în secția turnătorie- 
oțel de la Atelierele Grivița Ro
șie, tot ca urmare a folosirii me
todelor înaintate de muncă, s-a 
ajuns să se economisească lunar 
o cantitate de oțel 
lucrat cîte 3 zile pe

In întreprinderile

din regiunea Brașov, inițiativa 
constructorilor de tractoare își a- 
rată roadele. Muncitorii din sec
ția metalurgică 
mecanica" au 
titate de oțel 
tregul colectiv 
luna mai.

a uzinelor „Hidro- 
economisit o can- 
lichid cu care tn- 
a lucrat 4 zile în

EUGENIU OBREA — în 
culisele războiului 
Lucrarea demască poli
tica reacționară de crea
re și menținere a încor
dării internaționale dusă 
de către cercurile impe
rialiste în frunte cu mo
nopolurile din S.U.A. și 
demonstrează că in con
dițiile actuale, cînd ra
portul de forțe pe plan 
mondial este favorabil 
socialismului și păcii, u- 
neltirile cercurilor agre
sive sînt sortite eșecului. 
Ed. Politică.

GH. P. APOSTOL — 
U.R.S.S. în perioada con
strucției desfășurate a 
comunismului (.proble
me de bază ale teoriei 
marxist-leniniste“). Ed. 
Politică.

GH. BADRUS — învăță
tura leninistă despre im
perialism și despre criza 
generală a capitalismului 
(.Probleme de bază ale 
teoriei marxist-leniniste"). 
Ed. Politică.

I. ȘERBĂNESCU — Mar- 
xism-leninismul despre 
problema războiului și 
păcii. Lupta pentru pace 
— sarcină primordială a 
partidelor comuniste și 
muncitorești. (.Probleme 
de bază ale teoriei mar- 
xist-leniniste“). Ed. Po
litică.

E. PHOEBUS — Blitz — 
eșecul agresiunii împo
triva Cubei. Ed. Politică.

ADELA DAVIDESCU- 
DEAC — Umăr lingă u- 
măr (Din experiența co
lectivului Uzinei textile 
„30 Decembrie‘‘-Arad, 
care a inițiat metoda de 
ajutorare reciprocă în 
muncă). Ed. Politică.

rece.

Zilele trecute cînd m-am 
abătut din nou pe la Uzinele 
de tractoare ne-am întîlnit 
iarăși. Am schimbat cîteva pă
reri despre ultimele lui lucrări. 
După aceea a scos din buzu
narul salopetei niște hîrtii 
scrise pe o parte.

— Da astă dată am alcătuit 
un portret nu din culori ci 
din... cuvinte, mărturisește el. 
Este tot după un model viu.

Nu știusem că prietenul 
meu are și asemenea pasiuni.

— Poate că n-aș fi scris, 
continuă el, dacă eroul meu 
n-ar fi meritat cu prisosință 
acest lucru E lăcătuș meca
nic, lucrează la sculerie. Are 
25 de ani și e un tînăr talen
tat în sculptură. Ceea ce m-a 
determinat să aștern aceste 
rînduri despre el pe hîrtie a 
fost pasiunea lui, nu numai 
pentru meserie, dar și pentru 
sculptură, pentru tot ceea ce 
face. E un tînăr care pune 
parcă ceva din ființa lui și în 
piesele și sculele pe care le 
făurește, și în busturile sau 
compozițiile modelate din gips 
sau părnînt

Acolo, unde se creează trac
toarele romînești, constructo
rii acestora au și alte pasiuni; 
poezia, gazetăria, pictura, 
sculptura, muzica, dansul. 
Am citit pe nerăsuflate cele 
scrise de prietenul meu N-aș 
putea spune că îndeplineau 
toate condițiile cerute de un 
material publicabil. Avea însă, 
și asta-i semnificativ, căldură 
și prețuire. Și asta venea de 
la un om al muncii, pentru 
un alt om al muncii.

Cine-i de fapt Gheorghe 
Rațiu, sculptorul-lăcătuș ? E 
un tînăr mic de stat, cam

să 
el 
să 
O-

Apoi cînd s-a 
parte a pus 

permită să-și 
mic

să-i
un 
lucreze, 

actuală e
expoziție :

atelier 
Locuin- 

o a- 
aici

un chip în cretă, mîme altul 
în gips, și focul pasiunii a în
ceput să pîlpîie. Nu știa 
toarne. S-a băgat atunci 
însuși cu capul în zăpadă 
vadă cum iese negativul,
dată, cînd tinerii munceau la 
dezăpezire, a făcut un bust în 
jurul căruia s-au adunat oa
menii grămadă.

Primul lui atelier și l-a im
provizat într-un pod, la gazda 
unde locuia, 
mutat în altă 
condiția 
amenajeze 
unde să 
ța lui 
devărată
sînt busturile — unele din ele 
schițe — ale lui Lenin, Verdi, 
Eminescu, Horia. Cloșca și 
Crișan, „Adriana", o fetiță de 
pe strada lui, cîteva busturi 
ale unor tineri muncitori 
fruntași, colegi de-ai lui din 
uzină, și o compoziție cu te
mă : „Suprema jertfă" la care 
lucrează și acum și care vrea 
să oglindească lupta poporu
lui nostru condus de partid, 
pentru o viață mai bună.

De-acum lăcătușul-mecanic 
Gheorghe Rațiu e cunoscut în 
uzină și în oraș nu numai ca 
muncitor fruntaș ci și ca 
sculptor cu lucrări inspirate 
din realitatea noastră socia
listă. De aceea, după orele de 
producție, îl găsești mai în
totdeauna în atelierul de artă 
plastică al uzinei, ori la 
cursurile școlii populare de 
artă de la Palatul Culturii.

I-am dat dreptate prietenu
lui meu. Deșpre asemenea ti
neri trebuie neapărat scris.

procedee 
In modele 
întărite cu 
economisit

din care s-a 
lună.

metalurgice

luminosul oraș
de pe Nipru

fată-ne deci pe ma
lurile Niprului, în 
capitala Ucrainei. 
E o dimineață de 
cristal prin care 
parcă răzbat gla

suri duioase de fete îngînînd 
un cîntec cunoscut.

„Liliacul sub fereastră frea
mătă".

Un cîntec liric și prelung 
născut pe malurile visătoru
lui fluviu care a cunoscut în 
milenara lui existență evolu
ția unui popor minunat.

Atît de bogat în monumen
te istorice, evocînd fiecare un 
crîmpei din strălucirea unei 
vechi culturi și civilizații, 
Kievul duce cu sine în vre
me mărturii de neprețuit.

Pagini eroice
Dar aci pe malurile Nipru

lui, în orașul acesta cu o atît 
de nouă și luminoasă înfăți
șare, este încă vie în memo
ria celor peste 1.100.000 de lo
cuitori vremea crîncenă a răz
boiului. Aflîndu-se în calea 
hoardelor hitleriste, orașului 
i-a fost dat să trăiască mo
mente tragice. Nu există colț 
al orașului unde să nu fi în- 
tîlnit amintirea sumbră a o- 
cupației hitleriste.

Stînd sus într-un parc, re- 
zemați de balustradă, de unde 
se vede partea de jos a ora
șului numită Podol (poalele 
dealului), privim larga șerpu- 
ire a Niprului, podurile ma
gistrale care unesc orașul cu 
ceea ce a fost odinioară un 
cartier al lui. Acolo, pe o 
insulă formată între două 
brațe ale Niprului, exista de 
sute de ani o așezare cu sute 
de case, cu mii de locuitori, 
cu străzi și grădini însorite.

Dar sălbatica năvălire a 
hoardelor fasciste a prefăcut

totul în cenușă. Acum acolo 
e un șantier. Cumplit au pu
tut să distrugă oștirile negre 
ale fascismului în descreiera
ta lor furie. 42 la sută din 
fondul de locuințe al orașu
lui a fost atunci mistuit sub 
marșul cismelor hitleriste. 
Ghidul ne povestește: Au 
vrut atunci să arunce în aer 
o monumentală construcție a 
orașului: Palatul Consiliului 
de miniștri al Ucrainei. în 
clipa în care au părăsit clă
direa, fasciștii minaseră sub
solul și ceasul care trebuia 
să declanșeze catastrofa bă- 
tea grăbit secundele. Cît ero
ism i-a trebuit grupului de 
partizani care a pătruns în 
clipele acelea pînă aici, pîn- 
diți de moarte din secundă 
în secundă, ca să caute și să 
distrugă infernalul mecanism. 
Catastrofa a fost oprită 
mîinile 
iată că 
mirăm 
semeață 
pare acum firesc și 
Soarele de primăvară învăluie 
clădirea într-un farmec deo
sebit.

Liniștit, pașnic și luminos 
este acum întregul oraș re
clădit. Trecem pe bulevardul 
Kreșceatic — principala ar
teră a orașului — și strălu
cirea acestei largi revărsări 
de frumuseți arhitectonice, ne 
emoționează. Dar pe aici au 
mărșăluit atunci cisme fascis
te și totul era ruină. Cîtă 
forță, cît eroism constructiv 
i-a trebuit poporului Ucrai
nei sovietice ca să reclădeas
că totul într-o formă și mai 
desăvîrșită. Trecem pe strada 
Armatei Roșii. Se constru
iește. Cartiere întregi, cvar
tale uriașe, raioane întregi 
ale orașului, construcții ma
sive și cu o arhitectură ori-

ginală își desfășoară frumu
sețea în fața privirilor noas
tre.

Se construiește. în insula 
dintre brațele Niprului a apă
rut acum printre copaci un 
vast șantier. Deocamdată se 
transportă cantități mari de 
nisip. Aici — ni se spune — 
vechiul cartier al orașului va 
renaște într-o formă mult mai 
frumoasă. Va fi o Veneție pe 
Nipru. Moderne clădiri se vor 
ridica din apă și în loc de 
străzi vor străbate în lung și 
în lat orașul canale din apa 
albastră a Niprului. O clipă 
regretăm că nu ne este dat 
acum să vedem decît în în
chipuire feeria acestui viitor 
tablou.

partizanilor 
acum putem 
construcția 
și elegantă.

de 
eroi și 
să ad- 
aceasta 

Totul 
liniștit.

După victorie 
ne întoarcem

Am zăbovit un timp în fața 
stadionului „Hrușciov". Sta
dionul are un istoric impresio
nant. El a fost construit în anii 
dinaintea războiului și trebuia 
să împodobească atunci ora
șul cu încă o construcție mo
numentală. Totul fiind gata, 
ziua deschiderii oficiale și a 
inaugurării a fost stabilită: 
22 iulie 1941. Biletele au fost 
tipărite și împărțite în oraș. 
O competiție sportivă trebuia 
să se desfășoare acolo în ziua 
aceea după festivitatea inau
gurării. Dar iată că a izbuc
nit războiul. Festivitatea fi
rește n-a mai avut loc. Răz
boiul, ocupația hitleristă au 
distrus stadionul pe care nu 
se jucase nici un meci. După 
eliberarea orașului, îndată 
după începerea construcției 
pașnice, stadionul a fost și el 
reconstruit întocmai ca înain
te. Și în iulie 1949, deci opt 
ani mal tîrziu, ca și cum ni

mic nu s-a petrecut între 
timp, a avut loc deschiderea 
oficială a stadionului. Cei ca
re și-au păstrat biletele din 
1941 le-au prezentat la intra
re și au venit la festivitate. 
Ei au fost numiți invitați de 
onoare. închipuiți-vă cîtă în
credere în victorie, cîtă încre
dere că năvălitorii fasciști 
vor fi cu siguranță zdrobiți 
și oamenii se vor întoarce li
niștiți la ei acasă, la munca 
lor, la viața lor obișnuită, la 
meciul de duminică pentru 
care și-au păstrat opt ani de 
zile biletul ferindu-1 de ume
zeala tranșeelor. Numai con
știința forței poporului sovie
tic, numai încrederea în co
munismul victorios putea să 
genereze o asemenea sigu
ranță.

Se construiește! în Ucraina

în fiecare zi își serbează mu
tarea în casă nouă 1000 de fa
milii. Cine are pasiunea ma
tematicilor poate face anumi
te calcule și va ajunge Ia 
concluzii uluitoare cu privire 
la capacitatea constructivă a 
acestui popor.

Kievul a parcurs în acești 
ani de după război un drum 
impresionant spre înflorire. 
Și viața de azi a orașului re
construit merge liniștită și 
sigură spre culmi firești.

în oraș există acum 19 in
stituții de învățămînt superi
or, cu 52.000 de studenti. Ma
rea Universitate a Kievului 
care a primit de curînd nu
mele poetului si artistului na
țional Taras Sevcenko. are 84 
de catedre științifice si o fi
lială a Universității Prieteniei

VASILE CABULEA

veaer* am Ki«v
Popoarelor. în oraș există 140 
de școli medii, 7 teatre, 45 ci
nematografe, 7 
tură.

Un oraș cu 
uriaș. Și totul 
într-o mantie poetică.

Este lirismul de masă al 
constructorilor comunismului.

Pe strada Armatei Roșii, am 
văzut silueta înălțată deja a 
viitorului Palat al căsătorii
lor. O construcție modernă, și 
chiar puțin fantezistă. Dar e 
firesc. Fantezia este în mare

case de cul-

o pulsație de 
este îmbrăcat

torlos al istoriei construirii 
societății comuniste. Minună
ții oameni sovietici, conduși 
de gloriosul partid comunist 
întemeiat de Lenin făuresc cu 
precizie această istorie. Aceas
ta e prima și cea mai puter
nică impresie pe care " 
produce marele oraș din 
ma Uniunii Sovietice.

ți-o 
ini-

In mijlocul 
generației prezente

măsură un atribut al tinere
ții și o condiție a progresului. 
Clădirea aceasta va trebui să 
ofere un cadru pe măsura fi
rilor romantice și avîntate 
care vor veni aici cu sufletul 
curat și deschis și vor face 
legăminte sacre. Construirea 
acestei clădiri este și ea un 
simbol al vieții noi a ora
șului.

Străvechiul Kiev poate fi 
socotit un oraș nou. Atît de 
mult a fost reclădit și înălțat 
și tocmai prin aceasta el este 
o oglindă atît de clară a uria
șei forțe constructive a po
porului sovietic clăditor al co
munismului. El este tot o 
dată o dovadă, o certitudine 
a faptului că nu există forță 
car» să oprească mersul vic-

In timp ce vizitam Școala 
medie tehnică pentru căile 
ferate, tocmai pe cînd aflam 
că acest mare centru școlar 
și-a sărbătorit anul acesta 
75 de ani de existență, că șco
lii i s-a dat numele de „Ni
kolai Ostrovski" pentru că 
aici a învățat cunoscutul 
scriitor erou, autorul roma
nelor „Așa s-a călit oțelul" 
și „Născuți în furtună", în 
încăpere a intrat un tînăr cu 
un chip surâzător, cu o lumină 
veselă în priviri și bucuros 
ne-a întins mîinile.
- Tineri romîni ? Da T îmi 

dați voie ? Grigori Tașenko. 
secretarul comitetului de 
Comsomol (mai tîrziu el ne-a 
devenit atît de simpatic In
cit îi spuneam Grișa).

Omul acesta avea o aseme
nea vitalitate și ne-a arătat 
o atît de sinceră prietenie, în- 
cît ne-a cucerit pur și simplu, 
împreună am străbătut în 
lung și-n lat școala prin la
boratoarele ei moderna șl

vaste da parcă treceam nu 
printr-o școală ci printr-un 
mare institut științific. Grișa 
ne-a făcut în răstimpuri cu
noștință cu elevi pe care îi 
întîlneam aplecați cu migală 
și competență asupra unor 
complicate instalații electro
tehnice de radio-telefonie sau 
încercînd un dificil sistem de 
relee menit să slujească sta
țiilor automate de reglemen
tare a circulației feroviare. 
Ceea ce ne-a uimit era pasi
unea cu care lucrau acești 
elevi, dăruirea cu care parti
cipau la ceea ce se petrecea 
în vastele laboratoare ale 
școlii.

In școală sînt peste 1000 de 
elevi printre care 800 com- 
somoliști. Gîndindu-ne la 
seriozitatea cu care își însu
șeau tehnica acești elevi, am 
avut senzația că asistăm la 
generarea unei uriașe forțe. 
In școală există o bibliotecă 
cu 35.000 de volume de lite
ratură tehnică, 120 de profe
sori. Mulți, foarte mulți mai
ștri. In plus aceste bogate 
laboratoare. Adăugăm la as
ta seriozitatea elevilor căpă
tată desigur prin educația 
uriașei însemnătăți a însu
șirii tehnicii și avem o ima
gine covîrșitoare a sursei in
epuizabile din care-și trage 
seva progresul uimitor al 
științei și tehnicii sovietice.

In laboratorul de radio, 
am făcut cunoștință cu Gabri- 
kov Valentin, elev în anul IV. 
Era tn timpul lui liber, dar

purta halatul de lucru șl 
„transpira" deasupra unei 
foarte complicate instalații de 
radio pe care o construia. Era 
atît de absorbit îneît n-a bă
gat de seamă că timp de cî
teva minute am stat lingă el 
și i-am privit mișcările pre
cise. Am devenit foarte repe
de prieteni și la plecare 

aveam pe rever o insignă ce 
simboliza pacea. Un dar care 
m-a emoționat prin ceea ce 
reprezenta el nu numai pentru 
noi doi, ci prin faptul că 
semnul păcii s-a dovedit a fi 
și de această dată cea mai vie 
chemare pe care o împrăștie 
în cele patru vînturi orașul 
acesta renăscut din cenușa 
războiului și care s-a dedicat 
muncii pașnice, constructive, 
viitorului comunist pe care 

și-l apropie.
La despărțire, Grișa, din 

partea organizației de comso
mol a școlii, a prins pe piep
tul fiecăruia dintre noi cîte o 
insignă a Comsomolului leni
nist un gest de încredere 
pentru care ne-am simțit mai 
mult decît îndatorați.

Am părăsit a doua zi Kie
vul. Dar încă multă vreme am 
murmurat cîntecul de o adân
că nostalgie .-„Liliacul sub fe
reastră freamătă" și undele 
albastre ale Niprului, ca și is
toria și chipul minunatului 
oraș de pe malurile sale ne-au 
însoțit pe deasupra nesfârși
tului părnînt sovietic.

MIHAI CARANFIL



INI DRUM SPRE VIENA

TV. S. Hrușciov a sosit
la Bratislava

BRATISLAVA 
— La 31 mai, 
N. S. Hrușciov, 
Consiliului de 
U.R.S.S., a sosit la Bratislava. 
Înaltul oaspete sovietic a fost 
întâmpinat în gără de Antonin 
Novotny, președintele R. S. 
Cehoslovace și prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, Viliam Siroky, 
președintele Consiliului de 
Miniștri dl R. S. Cehoslovace 
și membru al Biroului Poli
tie al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, de membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și de alți condu
cători ai P.C. din Cehoslova
cia și ai guvernului R. S. Ce
hoslovace.

1 (Agerpres). 
seara tîrziu, 
președintele 
Miniștri al

BRATISLAVA 1 (Agerpres) 
— După cum s-a mai anun
țat, la 31 mai, seara tîrziu, 
Nikita Hrușciov, a sosit la 
Bratislava. Pe tot parcursul, 
în gările unde s-a oprit tre
nul, întîlnirile cu înaltul oas
pete sovietic s-au transformat 
în impunătoare manifestații 
cordiale ale prieteniei de 
nezdruncinat dintre popoarele 
Cehoslovaciei și Uniunii So
vietice. Răspunzînd saluturi
lor pornite din adîncul inimi
lor oamenilor muncii ceho
slovaci, Nikita Sergheevici 
le-a mulțumit din suflet pen
tru primirea călduroasă, pen
tru sentimentele frățești de 
prietenie față de poporul so
vietic.

Valul de manifestații cor
diale în cinstea prieteniei fră
țești cehoslovaco-sovietice a 
atins punctul său culminant 
în marele centru industrial și 
cultural al republicii, Brati
slava, unde în piața gării zeci 
de mii de cetățeni au parti
cipat la un miting la care au 
luat cuvîntul A. Novotny și 
N. S. Hrușciov.

Poporul cehoslovac, a spus 
A. Novothy, salută întîlnirea 
dv. cu președintele S.U.A., 
Kennedy, deoarece își dă sea-

ma că convorbirile care vor 
avea loc pot deschide calea 
spre o rezolvare pașnică a 
problemelor internaționale li
tigioase și 
înțelegerea 
poarelor.

în continuare A. Novotny 
s-a referit la marile probleme 
internaționale care își așteap
tă rezolvarea. Toțj oamenii 
progresiști, a spus el, aprecia
ză mult politica pașnică a U- 
niunii Sovietice, care se că
lăuzește după principiile aju
torului dezinteresat pentru 
toți cei care au nevoie de el.

In spiritul internaționalis
mului socialist Uniunea So
vietică ajută, de asemenea, 
R. S. Cehoslovacă și celelalte 
țări socialiste.

Poporul R. S. Cehoslovace 
sprijină îhtrutotul politica co
existenței pașnice, înțelegerii 
pașnice între popoare și între 
toate forțele care năzuiesc să 
contribuie la înfăptuirea ei.

A luat apoi cuvîntul N. S. 
Hrușciov.

Oamenii sovietici, a spus el 
între altele, se bucură sincer 
că poporul cehoslovac a reu
șit să înfăptuiască în scurt 
timp o cotitură istorică în 
dezvoltarea țării sale și să 
obțină mari victorii în con
struirea socialismului.

După cum știți, plecăm la 
Viena, unde ne vom întîlni cu 
domnul Kennedy, președintele 
Statelor Unite ale Americii. 
Nu dorim în prezent să antici
păm asupra rezultatelor aces
tei întîlniri. In ce privește 
însă Uniunea Sovietică, ca 
totdeauna, glasul ei va fi un 
glas în favoarea păcii, în fa
voarea destinderii încordării 
internaționale. Sîntem convin
și că aceste năzuințe nobile 
corespund celor mai scumpe 
aspirații ale popoarelor tutu
ror continentelor și mai ales 
ale popoarelor Europei al cărei 
pămînt a fost stropit nu de 
mult de sîngele a milioane de 
oameni care au luptat împo-

pot contribui la 
reciprocă a po-

triva agresorilor, pentru cauza 
libertății ți independenței. Ele 
corespund ți aspirațiilor po
poarelor Americii, care, la fel 
ca ți toate popoarele, nu 
doresc război, ci năzuiesc spre 
pace.

BRATISLAVA 1 (Agerpres). 
— N. S. Hrușciov, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C.UB. care la invitația 
guvernului R. S. Cehoslovace 
s-a oprit intr-o scurtă vizită 
în Cehoslovacia înainte de a 
pleca spre Viena, și-a petre
cut ziua de joi într-o vilă si
tuată în apropierea Bratisla- 
vei. împreună cu N. S. Hruș
ciov, la reședința sa se află 
reprezentanți ai C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia ș- ai guver
nului R. S. Cehoslovace în 
frunte cu A. Novotny, preșe
dintele R. S. Cehoslovace, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

în după-amiaza zilei de 2 
iunie N. S. Hrușciov va părăsi 
Bratislava plecînd la Viena.

PRAGA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 1 iunie 
N. S. Hrușciov a avut o con
vorbire cu A. Novotny și cu 
alți conducători ai C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și ai guver
nului R.S. Cehoslovace. După 
această convorbire A. No
votny a oferit un prînz în 
cinstea lui N. S. Hrușciov și a 
persoanelor care îl însoțesc, 
în timpul prînzului A. No
votny și N. S. Hrușciov au 
rostit cuvîntări.

Președintele Sukarno 
va vizita U. R. S. S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 5 iunie 
președintele Republidi Indo
nezia dr. Sukarno va sosi în 
Uniunea Sovietică într-o vi
zită oficială.

Invitația de a vizita U.R.S.S. 
i-a fost transmisă în numele 
Prezidiului 
al U.R.S.S. 
sovietic de 
Consiliului 
U.R.S.S.,

Sovietului Suprem 
și al guvernului 
către președintele 
de Miniștri al 

Nikita Hrușciov, în 
timpul vizitei sale în Indone
zia în februarie 1960. Făcînd 
această invitație, guvernul so
vietic a fost călăuzit de nă
zuința spre întărirea și dez
voltarea continuă a legături
lor de prietenie și colaborare 
între Uniunea Sovietică și 
Republica Indonezia.

Din Indonezia prietenă

DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI 
CARBONIFERE

In ajunul intilnirii Hrușciov-Kennedy
DJAKARTA 1 (Agerpres)—■ 

Comentând apropiata întâlnire 
dintre N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy, Aii Sastroamidjojo 
militant de frunte pe tărîm 
obștesc și om politic din In
donezia, a declarat : „Sper 
că Kennedy și Hrușciov vor 
reflecta cum să se realizeze 
pacea în întreaga lume, pen
tru viața fericită a omului..." 
Sastroamidjojo, transmite a- 
genția Antara, și-a exprimat 
speranța fierbinte că această 
întâlnire va constitui o con
tribuție la cauza instaurării 
păcii în întreaga lume.

CARACAS 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Conducă
tori ai diferitelor partide po
litice și organizații sindicale 
din Venezuela subliniază în 
unanimitate că întîlnirea de 
la Viena a președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, cu președin
tele S.U.A., J. Kennedy, des
chide perspective largi pen
tru întărirea păcii în întrea
ga lume.

„Toate popoarele lumii spe
ră. a declarat deputatul co
munist Eduardo Machado, 
membru al Comisiei pentru 
afacerile externe a Camerei 
deputaților. că întîlnirea de 
la Viena va constitui un pas 
eficient pe calea spre rezolva-

rea problemelor internaționale 
importante".

Cesare Rondon Llovera, pre
ședintele Comisiei pentru a- 
facerile externe a Camerei de- 
putaților, membru al partidu
lui Acțiunea democrată" a 
spus : „întîlnirea premierului 
sovietic cu președintele Sta- 

■ telor Unite are o însemnătate 
deosebită pentru popoarele lu
mii care nu doresc un nou 
război. Popoarele Americii La
tine și mișcările democratice 
populare ar întîmpina cu 
mare satisfacție știrea despre 
posibilitatea destinderii în
cordării internaționale ca ur
mare a întîlnirii de la Viena".

KABUL 1 (Agerpres). — A- 
propiata întîlnire între N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy st 
află în centrul atenției pre
sei afgane. Subliniind că 
coexistența pașnică este as
tăzi o necesitate imperioasă, 
ziarul „Anis“ scrie :

Poporul afgan salută sincer, 
fiecare pas pe calea spre re
zolvarea problemelor interna
ționale complexe și de aceea 
consideră că întîlnirea dintre 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy 
este utilă. „Astăzi privirile 
popoarelor întregii lumi, a- 
rată ziarul, sînt ațintite asu
pra Vienei. Omenirea, îngri
jorată de pericolul unui război 
nuclear, așteaptă ca întîlni
rea de la Viena să devină un 
factor, al păcii între popoare".

Noi violări ale acordului
cu privire la încetarea focului 
din partea rebelilor laoțieni

XIENG KUANG 1 (Ager
pres). — La 31 mai postul d» 
radio „Vocea Laosului" a acu
zat din nou grupul Fumi No
savan-Boun Oum de violări 
repetate ale ordinului cu pri
vire la încetarea focului și de 
calomnierea trupelor guver
nului regal și Partidului Neo 
Lao Haksat.

După cum transmite Agen
ția Vietnameză de Informații, 
postul de radio a relatat ur
mătoarele fapte :

La 25 mai, trupele lui Fumi 
Nosavan-Boun Oum au atacat 
punctul Ban-Van (la 15 km 
sud-vest de Muong-Han, pro
vincia Luang Prabang), aflat 
sub controlul guvernului re
gal și al Partidului Neo Lao 
Haksat, omorînd cinci soldați 
din trupele patrioților.

La 26 mai, trupele lui Fumi 
Nosavan-Boun Oum au atacat 
în regiunea Falana (provincia 
Savannaket) localitățile Nong- 
Bua, Bang-Keng-Panao, Ban- 
Nong-Pon, Bung-San și Na- 
leng, aflate sub controlul tru
pelor patriotice. Au fost 
uciși mulți localnici.

în aceeași zi avioane ame
ricane „AT-6“ au deschis fo
cul asupra pozițiilor armatei 
regale laoțiene și trupelor 
Neo Lao Haksat în sud-vestul 
provinciei Xieng Kuang.

La 37 nwH de Pe aerodro
mul din Hepong au decolat, 
pleotnd tn Tailanda, avioane

avînd la bord un batalion din 
trupele lui Fumi Nosavan- 
Boun Oum. Aceste trupe ur
mează să fie instruite în Tal- 
landa.

Postul de radio a specificat 
și alte cazuri de violare de 
către rebeli a condițiilor de 
încetare a focului.

Postul de radio „Vocea 
Laosului" cere ca grupul Fumi 
Nosavan-Boun Oum să încete
ze violarea condițiilor de în
cetare a focului și actele pro
vocatoare, subliniind că in 
caz contrar întreaga răspun
dere pentru consecințe va re
veni sus-amintitului grup.

-•-- -
PE SCURT

D.HANOI. In capitala R.
Vietnam s-a deschis Expozi
ția „A 40-a aniversare a în
ființării Partidului Comunist 
din Romînia";

PARIS. — După cum anunță 
agenția France Presse, Roger 
Gavori, comisarul șef al po
liției din orașul Alger, a fost 
asasinat de elemente ultra- 
colonialiste în noaptea de 
miercuri spre joi. Agenția a- 
rată că Gavori era însărcinat 
cu o anchetă în legătură cu 
recentul puci fascist din Al
geria.

O imagine a mizeriei in care 
trăiește populația muncitoare 
din marile orașe japoneze : 
locuințe muncitorești la perife

ria Tokiouluj
Foto : JAPAN-PRESS TOKIO

Schimbare de 
în țara robiei

asiștii albi din V- 
niunea Sud Afri
cană au procla
mat la 31 mai 
satrapia lor drept 
„republică".

proclamata „repu- 
la sută din întreaga 

este de culoare. 
Minoritatea de rasiști albi de 
origină europeană în mîinile 
cărora a fost și rămine și pe 
mai departe puterea legisla
tivă și executivă, exercită prin 
aparatul represiv o cruntă po
litică de discriminare rasia
lă — politica de apartheid - o 
încercare de negare a însăși 
existenței negrilor.

Proclamarea acestei „repu
blici" nu înseamnă altceva 
decît o încercare menită să 
dea politicii de esență fascis
tă a autorităților, un aspect, 
chipurile, mai „democratic". 
Sub acest paravan, primul 
ministru Verwoerd urmărește, 
de asemenea, să-și asume îm
puterniciri dictatoriale în 
scopul înăbușirii opoziției față 
de sălbatica sa politică.

Fără să țină cont de rezo
luțiile adoptate în Comitetul 
Politic Special al O.N.U., fără 
să acorde vreo însemnătate 
excluderii din Commonwealt- 
hul britanic, nesocotind sfidă
tor protestele opiniei publice 
mondiale, indignată de sama
volniciile rasiștilor, guvernul

In nou 
blică", 80 
populație

Tineretul american
condamna dezmățul

rasist din S. U. A.

firmă 
rasiste

Principalele bazine carboni
fere ale Indoneziei se află la 
Bukit Asam (Sumatra de sud), 
Urobilin (Sumatra de vest) și 
Sebuku (Kalimantanul de est).

întreprinderea minieră de stat 
Buptan a elaborat măsurile 
pentru creșterea simțitoare a 
producției indoneziene de căr
bune în viitorii ani. Planul pre
vede ca între anii 1961 - 1963 
producția de cărbune să creas
că anual cu 770.000 tone. S-a 
prevăzut, de asemenea, redes
chiderea minelor aflate în re
giunea Kalimantanul de est, 
care nu au mai fost exploatate 
după terminarea celui de-al 
doilea război mondial.

Sporirea cantităților de căr
bune extrase din minele Indo
neziene a devenit necesară ca 
urmare a intrării treptate In 
funcțiune a unor obiective In
dustriale aflate în construcție_, 
printre care Uzina siderurgică 
de Ia Tjilegon, laminorul de la

Loimpung, Fabrice de îngrășă
minte de la Tjilegon.

In Indonezia se depun efor
turi pentru descoperirea și pu
nerea în valoare a bogățiilor 
subsolului. Echipe de geologi 
explorează diferite insule ale 
arhipelagului indonezian. După 
cum anunță agenția Antara, in 
Sumatra de vest se execută in 
prezent lucrări pentru stabili
rea rezervelor de metale. In 
luna mai a plecat în Suma
tra de vest o echipă de geo
logi a Departamentului pentru 
industria de bază șl mine a 
Indoneziei. Grupul va rămine 
In Sumatra trei luni.

Totodată Departamentul pen
tru Industria de bază șl mine 
intenționează să convoace o 
conferință pe întreaga Indo- 
nezle ou privire la problemele 
Industriei miniere.

*

/ncurajați de faptul că tn 
statele Mississippi și 
Alabama dezmățul ra

siștilor e în continuă creștere 
și că autoritățile federale nu 
au întreprins nici un fel de 
măsuri pentru oprirea violen
țelor împotriva negrilor și 
pentru pedepsirea celor vino- 
vați de aceste fărădelegi, ra
siștii din New Orleans (sta
tul Louisiana) au trecut la 
acțiune. Ei au declarat că vor 
posta pichete, formate din 
membri ai organizației rasis
te Ku-Klux-Klan, în fața a 
două școli unde învață patru 
fetițe negre. Aceasta înseam
nă că și în acest oraș vor 
începe violențe împotriva ne
grilor.

tn statele Alabama și Mi
ssissippi continuă arestările 
celor care au luat parte 
„raidurile libertății". Pînă în 
prezent au fost arestați 52 
„călători ai libertății".

Ridicîndu-se împotriva ares
tării acelora care au atras a- 
tenția întregii lumi asupra 
inegalității în drepturi a ne
grilor cu albii, peste 200 de 
tineri albi și negri au consti
tuit pichete la Washington în 
fața Casei Albe, cerind guver
nului american să inter
vină imediat pentru apă-area 
„călătorilor libertății”.' 'Mem
brii pichetelor purtau nume
roase pancarte pe care scria: 
„Libertate tuturor „Să se 
pună capăt segregației rasiale 
care acoperă de rușine su
dul !'. „Să luptăm pentru 
drepturi egale„Am răb
dat 100 de ani. Guvernul fe-

la

de

I

A dispărut
un dictator «a®

Fabrica de ciment Gresik din Jawa de Est

Sirenele poliției șuierau în
fricoșător încercînd par
că să despice întuneri

cul nopții. Automobilul dic
tatorului abia părăsise reșe
dința de la San Cristobal. 
Trujillo dormita pe banchetă. 
Părea ostenit sau poate me
dita. Deodată au răsunat 
focuri de armă. Mașina s-a 
oprit brusc. Trujillo zăcea în
tr-un lac de sînge. Fusese 
ucis. întunericul îi ocrotea pe 
atacatori, 
a deschis 
meni au 
reușit să

Sînt abia cîteva zile de cînd 
ziarul britanic „Scotsman" 
scria că zilele lui Trujillo 
sînt „desigur, numărate“. Pro
feția s-a împlinit mai repede 
decît se aștepta poate chiar și 
autorul ei. „Nici o armată din 
lume nu-1 poate apăra pe el 
și regimul lui împotriva vîn- 
tului prefacerilor care suflă în 
ultimii ani în America lati- 
nă“ — scria „Scotsman”. Așa 
s-a și întâmplat I

In istoria zbuciumată a Re-

publicii Dominicane s-a în
cheiat încă un capitol.

Binefăcătorul" cu.. 
1871 monumente

iografia lui Trujillo are
' ' A

ba

<-deral trebuie să ta măsuri 
-mediat!“.

Participanții la pichete au 
trimis președintelui Kennedy 
și ministrului Justiției, Robert 
Kennedy, un memorandum în 
care se spune: „Astăzi noi 
cinstim memoria acelora care 
au căzut în timpul războiului 
civil pentru apărarea Statelor 
Unite și Consituției. De a- 
tunci au trecut 100 de ani. 
Stăpînii de sclavi au fost în- 
frînți, însă negrii continuă să 
fie lipsiți de drepturi egale 
cu albii.

-- •
Tratativele 

de la Evian
(Agerpres).

cea de-a șa-
EVIAN 1 

Miercuri, după 
sea întâlnire a reprezentanți
lor Franței și Algeriei, pur
tătorul de cuvînt al delega
ției franceze a declarat că a 
continuat discutarea proble
melor generale legate de au
todeterminare. El a adăugat 
că discuția se referă la pro
blema „teritoriului pe care s* 
va realiza autodeterminarea" 
și ci delegația franceză și-a 
expus punctul de vedere. Dis
cuția a fost aprofundată și 
„animată", dar nu a depășit 
„un cadru corect".

Răspunzînd unui ziarist, 
reprezentantul delegației fran
ceze a spus că punctele de 
vedere ale celor două dele
gații „nu coincid".

R. Malek, reprezentantul 
delegației algeriene la trata
tivele de la Evian, a decla
rat la o conferință de presă, 
eare a avut loc la Casa Pre
sei din Geneva, că punctul de 
vedere al Franței în 
mele autodeterminării 
rlei și Saharei este in 
dicție cu rațiunea.

Delegația noastră, a spus 
Malek, a respins argumentele 
delegației franceze și ți-a re
zervat dreptul de a expune 
detailat poziția guvernului ni
gerian la ședințele ulterioare 
de la Evian.

Delegația algeriană a cerut 
delegației franceze să accele
reze discutarea problemei al
geriene. Guvernul algerian se 
pronunță pentru o discuție 
concretă, precisă și realistă. 
Noi, a spus Malek, am decla
rat in repetate rînduri și de
clarăm și acum că problema 
independenței Algeriei pri
vește întregul teritoriu al
gerian și de aceea respingem 
orice planuri de separare a 
Saharei de teritoriul Algeriei.

proble- 
Alge- 

contra-

Garda lui Trujillo 
imediat foc. Doi oa- 
căzut. Ceilalți au 
fugă...

Biografia lui Trujillo 
un început modest, 
debutat ca simplu 

tăuș, cînd a căpătat ceva ex
periență a devenit falsifica
tor, iar mai tîrziu a ajuns 
hoț de cai. O asemenea ascen
siune l-a adus în 1928 în mod 
firesc la înrolarea în „Garda 
națională dominicană". Arma
ta era o meserie rentabilă. 
Dar curînd descoperă renta
bilități mai mari, iar ambi
țiile sale cresc nemăsurat., 
Hoțul de cai aspiră la ranguri 
înalte. Micile afaceri oricîț 
erau de Bănoase nu-1 mai 
mulțumeau. Se visa ministru, 
chiar președinte. Și fiindcă 
era ambițios a devenit pre
ședinte. E adevărat, nimeni 
nu l-a ales in funcția aceasta.
S-a ales însă... singur. A orga-

nizat un complot împotriva 
președintelui, l-a aruncat în 
închisoare și a acaparat pu
terea. S-a întâmplat cu 31 de 
ani în urmă. De atunci Repu
blica Dominicană a devenit 
un fel de moșie proprie a fa
miliei Trujillo.

Ex-hoțul de cai avea o fami
lie numeroasă. Pe nimeni nu 
a uitat însă. Auivut grijă de 
fiecare. Așa înc* el și rudele 
sale atît de multe la număr
au intrat în posesiunea pă
mânturilor cultivabile ale țării 
și a principalelor întreprin
deri industriale și comerciale. 
El personal a preluat monopo
lul sării, tutunului, 
lor de asigurare și 
de bere.

Ce i-a adus însă 1 
cel care — fără 
semna documentele 
cu denumirea de „binefăcăto
rul națiunii” ? Poporului i-a 
dăruit... 1.871 de monumente. 
Trujillo multiplicat în marmo
ră și piatră de 1.871 de ori ! 
Ce dar emoționant: la tot pa
sul cetățeanul îl putea vedea

pe „binefăcător* în picioare, 
pe «caun, călare, meditativ 
sau războinic. Dărnicia lui 
Trujillo nu s-a oprit aid. I-a 
mai dăruit poporului și... in
scripțiile cu neon de pe clă
dirile publice: „Dumnezeu și 
Trujillo” și cele de pe fața
dele spitalelor : „Numai Tru
jillo vă vindecă". Oameni 
ciudați, dominicanii nu vă
deau prea multă recunoștință 
față de teribilul lor „binefă
cător”.

Omul 
Departamentului 

de Stat

Rotofeiul Trujillo în ciu
da celor 68 de ani, pur- 

tocuri 
mare 

mai 
aveau

societăți- 
fabricilor

poporului 
rușine — 

> oficiale

pară 
Caricaturiștii

„grase". Poporului 
îi pierise însă

umor. Prea grea era 
prea mari erau su- 
pentru ca zîmbetul 

poată înflori pe

ta cu consecvență 
înalte ca să pară mai 
și corset ca să 
drept, 
subiecte
dominican 
pofta de 
viața sa, 
ferințele 
să-i mai
buze. Mizeria creștea cu fie
care zi. Bugetul statului era 
înghițit de marile 
pentru înarmare. 
1959, Trujillo a

cheltuieli 
în anul 

cheltuit
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Verwoerd asuprește crîncen 
populația băștinașă. In aceas
tă țară bogată (una din prin
cipalele producătoare de aur, 
diamante, cărbune și uraniu) 
populația de culoare este ne
voită să trăiască într-o mize
rie și în lipsuri de nedescris 
la periferiile orașelor, în așe
zările rurale sau — în majo
ritatea cazurilor — în „rezer
vațiile" speciale cu care este 
înțesată țara, un fel de lagăre 
ale morții lente. Nu este de 
mirare faptul că moartea se
ceră fără milă viețile oameni
lor. Numai mortalitatea infan
tilă atinge cutremurătorul 
procent de 200-300 la mie iar, 
în unele locuri, ea se ridică 
pînă la... 700 la mie ! Se ex
plică astfel pentru care motiv 
din totalul populației băștina
șe, doar 55 la sută atinge 
vîrstă de 16 ani. Adăugați la 
aceasta faptul că acest „feri
cit" în vîrstă de 16 ani tre
buie să-și scoată un permis 
spre a putea lucra și circula 
în afara... gratiilor temnițelor. 
Nici nu se putea o mai plas
tică ilustrare a „libertăților" 
din noua „republică" !

Nu trebuie să uităm că bo
găția rasiștilor albi se bazea
ză pe munca de rob a popu
lației de culoare. Peste 3 mi
lioane de negri muncesc pen
tru salarii derizorii pe ogoa
rele albilor, 
lucrează în 
minele de 
uraniu.

Înscenarea de la 31 mai este 
urmarea unei hotărîri a lide
rilor „partidului naționalist" 
luată încă cu multă vreme 
înainte. Incepînd cu anularea 
așa zisului „drept" al popu
lației de culoare de a avea 
trei reprezentanți - și aceș
tia... albi! — în 
putaților și pînă 
da care in seara 
mai în sunet de 
străduit să marcheze în mod 
fastuos evenimentul, totul do
vedește limpede că schimba
rea

alte 3 milioane 
industrie sau în 
aur, cărbune și

Camera Be
ta mascara- 
zilei de 30 
clopote s-a

de firmă petrecută nu a-

fectează cu nimic starea de 
lucruri anterioară. Ziarul en
glez „TIMES” scria : „Nici
odată încă o republică nu s-a 
născut sub auspicii mai proas
te". Și într-adevăr, pentru 
pregătirea cît mai fastuoasă 
a evenimentului guvernul 
Verwoerd a operat... arestări 
masive în rîndurile 
lor, a aplicat o lege 
baza căruia oricare 
cărui înfățișare pare 
poate fi arestat pe timp de 12 
zile, a folosit bătaia, gazele 
lacrimogene și a deschis chiar 
focul asupra demonstranților 
de culoare. Să amintim de tâ
nărul Paulus Masoga în vîrstă 
de 20 de ani, care a căzut sub 
gloanțele polițiștilor. Odată 
cu el și-au pierdut viața și au 
fost răniți numeroși tineri și 
virstnici care au demonstrat 
pentru drepturi omenești, îm
potriva politicii rasiale.

In ciuda tuturor represiuni
lor, a miilor de polițiști care 
patrulează zi și noapte pe 
străzile capitalei și a celor
lalte orașe, a stării excepțio
nale, a arestărilor, a folosirii 
tancurilor pentru reprimarea 
demonstrațiilor antiguverna
mentale, populația de culoare 
continuă cu hotărîre lupta.

Însăși nașterea „republicii" 
a fost însoțită de o puternică 
grevă de trei zile a popu
lației de culoare. Cu toate 
represiunile, în pofida faptu
lui că bandele fasciste s-au 
dedat la violențe încercînd să 
oblige prin forță populația de 
culoare să revină la lucru, 
greva s-a desfășurat avînd o 
amploare deosebită. Agenția 
U.P.I. scria că „la Johanne
sburg neprezentarea muncito
rilor a atins un procent în
grijorător".

Glasul milioanelor de afri
cani dornici de libertate nu 
poate fi înăbușit. Sălbatecii 
rasiști din Uniunea Sud Afri
cană trebuie să mediteze la 
soarta lui Hitler...

africani' 
nouă în 
negru a 
suspectă

GH. CHIDU

0 aniversare care n-a fost 
pe placul autorităților grecești

ATENA
31 mai s-au împlinit 20 de ani 
de cînd Manolis Glezos, îm
preună cu A. Santos a smuls 
steagul cu svastica fascistă de 
pe Acropole, înălțînd steagul 
național al Greciei ca un sim
bol al hotărîrii nestrămutate 
a poporului grec de a nu-și 
pleca capul în fața tiraniei 
fasciste.

Oficialitățile din Grecia au 
Încercat să treacă sub tăcere 
această sărbătoare pe care a 
cinstit-o atît poporul grec, cît 
șl opinia publică din alte țări. 
Locuitorii din Atena nu au 
uitat insă pe eroii săi. In di
mineața de 31 mai locuitori ai

1 (Ager pres). — La
— 5

capitalei Greciei s-au îndrep
tat spre Acropole pentru a 
cinsti pe Glezos și Santos 
chiar pe locul unde aceștia au 
săvîrșit acum 20 de ani glo
rioasa lor faptă.

Puternice coloane de poliție, 
înșiruite pe o distanță de mai 
mulți kilometri, au împiedicat 
însă populația 
Acropole.

să ajungă pe 
Doi studenți care 

s-au îndreptat spre Acropole 
pe același drum care a fost 
urmat acum 20 de ani de Gle
zos și Santos, pentru a repeta 
in mod simbolic fapta eroică 
a acestora, au fost de aseme
nea opriți de poliție.

Mercenarii imperialiștilor 
americani se pregătesc pentru 

o nouă invazie în Cuba
MEXICO CITY 

pres). S ăpt amin aiul 
Libre” demască pregătirea de 
mercenari pentru o nouă in
vadare a Cubei. Ziariștii, scrie 
„Prensa Libre", au reușit să 
stabilească contacte cu cercu
rile contrarevoluționarilor cu- 
bani, al căror stat major se 
află în Mexico City, pe stra
da Mariano Escobede nr. 360, 
și au putut astfel afla amă
nuntele noilor pregătiri pen
tru o agresiune împotriva 
Cubei. In articol se arată că 
în statele din vestul S.U.A., 
în apropiere de frontiera me
xicană, se procedează la re
crutarea de mercenari. La Los 
Angeles a fost creat un nou 
punct pentru recrutarea de 
mercenari făcîndu-se chiar 
încercări de a recruta mexi
cani ce vin în S.U.A. pentru 
munci sezoniere. Centrul este 
condus de un 
Clark. El este 
organizație cu 
da 32 nr. 209 
căreia se află 
„Prensa Libre" scrie că 
și fost recrutați peste 
mercenari de diverse

1 (Ager-
„Prensa

oarecare Ben 
finanțat de o 
sediul în stra- 

și în fruntea 
Gat Gabaldon.

au 
500 
na-

pentru înarmare de două ori 
cît prevedeau alocațiile bu
getare.

Trujillo era un docil sluji
tor al Departamentului de 
Stat al S.U.A. Nu a existat 
înscenare regizată la Wa
shington pe continentul sud- 
american fără ca Trujillo să 
nu-și fi adus părticica lui de 
contribuție. De altfel, fără 
baionetele americane de multă 
vreme n-ar mai fi rămas nici 
urmă din dictatura lui. O 
vreme protectorii americani 
îl lăudau și îi dădeau chiar 
certificate democratice. în 
vremea din urmă lucrurile 
au devenit mai dificile. Pa
tronii se jenau să-și mărturi
sească public legăturile cu 
Trujillo. Prea multe deveni
seră demascările odiosului 
regim pentru ca diplomații 
americani să mai poată recu
noaște public simpatia lor 
față de dictatorul cu 1.871 
de monumente și zeci de mii 
de victime pe conștiință. La 
un moment dat, Departamen
tul de Stat a pus în scenă 
chiar comedia unor „sanc
țiuni» față de Trujillo. Insă 
nimeni nu le-a luat în se
rios. De aceea, acum plîn- 
gînd lingă cadavrul lui Tru
jillo, senatorul american Ho
mer Capehart declară că 
„Trujillo era favorabil State
lor Unite și un vajnic anti
comunist", iar colegul său 
Olin Johnston îl califică pe
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ționalități care sînt trimiși 
spre a fi instruiți sub coman
da unor ofițeri nord-ameri- 
cani, într-un punct situat pe 
coasta occidentală din S.U.A., 
al cărui nume nu este divul
gat.

Alte tabere pentru instrui
rea mercenarilor se află pe 
teritoriul mexican. în apro
piere de Monterey, și în sta
tul Sonora.

Unii mercenari, continuă 
„Prensa Libre", sînt antrenați 
într-unul din numeroasele 
raneho-uri din statul Sonora, 
proprietatea generalului Abe- 
lardo Rodrigues, fost preșe
dinte al Mexicului,

In încheierea articolului se 
arată că mexicanii care sînt 
adepți ai politicii de neimix- 
tiune, libertate și autodetermi
nare a popoarelor latino-ame- 
ricane, politică pentru care 
nu o dată s-a pronunțat pre
ședintele Mexicului, Lopez 
Matheos, trebuie să ia atitu
dine împotriva atragerii prin 
înșelăciune în rîndurile mer
cenarilor a muncitorilor, agri
coli mexicani.

decedat drept „bastion imp o. 
triva comunismului".

îngrijorare 
la Washington

Asasinarea lui Trujillo a 
produs la Washington o 
certă îngrijorare. Se

cretarul de stat Rusk și-a 
anulat plecarea la Paris pen
tru a urmări evoluția eveni
mentelor din Republica Do
minicană. De 
atîta neliniște 
conducătoare
Senatorul George Smathsers 
a dezvăluit clar temerile a- 
cestor cercuri cerind trimite
rea de trupe americane în 
Republica Dominicană pentru 
a preveni instalarea unui gu
vern de „tip Fidel Castro".

O serie de vești, citate de 
agenția „France Presse", a- 
firmă că moartea lui Trujillo 
ar fi fost semnalul unor re
volte ce s-ar fi produs în di
ferite localități. în orice caz, 
S.U.A. manevrează actual
mente pentru a împiedica o 
răscoală populară și pentru 
ca urmașul lui Trujillo să 
fie o copie fidelă a acestuia. 
Viitorul apropiat ne va ară
ta în ce măsură aceste ma
nevre vor reuși... Soarta lui 
Trujillo trebuie să servească 
însă drept avertisment.

ce domnește 
în cercurile 

americane ?

EUGENIU OBREA


