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Desfășurarea concursului „Pentru piinea
mai bună calitate*

Echipele de tineret 
din gospodăriile 

colective în campania 
de întreținere 

a culturilor

TELEGRAMA
Președintele Consiliului de 

Stat al R. P. Romîne, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, a trimis 
următoarea telegramă de feli
citare președintelui Republicii 
Indonezia, dr. Sukarno:

.Cu prilejul împlinirii * 60 
de ani de viață, vă trimit ex
celență, cele mai sincere și 
mai calde felicitări și urări de 
sănătate. Urez totodată po
porului indonezian și dv. per
sonal noi succese în dezvol
tarea frumoasei dv. țări 
calea progresului.

Mă folosesc de acest prilej 
pentru a-mi exprima satisfac
ția în legătură cu dezvoltarea 
bunelor relații dintre țările 
noastre și convingerea, dom
nule președinte, că ele se vor 
întări continuu în interesul 
ambelor noastre popoare, al 
păcii și bunei înțelegeri inter, 
naționale". t

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Republicii Indonezia, dr. Su
karno, însoțit de dr. J. Leime- 
na, prim adjunct al ministru
lui prim. Wilujo Puspojudo, 
vicepreședinte al Consiliului 
Popular Provizoriu, Ahem Er- 
ningpradja, ministrul Muncii, 
dr. Suharto, ministrul Indus, 
triei Populare, M. D. Maman- 
gung. vicepreședinte al Parla
mentului și alte persoane ofi
ciale, a făcut o vizită de prie
tenie in Republica Populară 
Romină.

Președintele Sukarno și per
soanele care l-au însoțit au 
vizitat obiective social-cultu- 
rale și științifice, întreprinderi 
industriale, precum și con
strucții noi din regiunile 
București. Dobrogea și Plo. 
iești. Căldura cu care pre
ședintele Sukarno a fost în- 
timpinat pretutindeni consti
tuie o expresie a sentimente
lor de prietenie pe care le nu
trește poporul romîn pentru 
poporul indonezian.

In timpul vizitei, conducă
torii de stat ai Republicii 
Populare Romine și Republi
cii Indonezia au avut un 
schimb de păreri cu privire la 
situația internațională și la 
relațiile dintre cele două țări. 
Convorbirile s-au desfășurat

într-o atmosferă de sincerita
te și înțelegere reciprocă și au 
vădit concordanța de vederi a 
celor două părți în cele mai 
importante probleme interna- 

■ ționale actuale.
Cei doi președinți și-au ma

nifestat voința de a milita-cu 
perseverență pentru apărarea 
păcii, slăbirea încordării inter
naționale, promovarea coexis
tenței pașnfce, dezvoltarea re
lațiilor de colaborare interna
țională. Ei au afirmat hotărî- 
rea lor de a sprijini lupta îm
potriva colonialismului și im
perialismului, pentru dreptul 
tuturor popoarelor 
și independență 
pentru dreptul de 
singure soarta.

In cursul convorbirilor, con
ducătorii de stat ai celor două 
țări au constatat cu satisfacție 
că relațiile politice, economice 
și cuiturale dintre Republica 
Populară Romină și Republica 
Indonezia se dezvoltă pe 
acordurilor încheiate, în 
resul ambelor popoare, 
ședințele Consiliului de 
al Republicii Populare Romî
ne și președintele Republicii 
Indonezia, analizind perspec
tivele colaborării economice 
romîno-indoneziene, au ajuns 
la concluzia că există noi 
posibilități de lărgire și adin- 
cire a acestei colaborări.

Astfel, in concordanță cu

la libertate 
națională, 

a-și hotărî

baza 
inte- 
Pre- 
Stat

Utemistul Anastase Radulescu 
din secția semnalizări - cen
tralizări bloc a uzinelor „Gri- 
gore Preoteasa" din Capita
lă lucrează la asamblarea 
puprtrelor centrale de co
mandă necesare stațiilor au

tomatizate C.F.R.

Succesele 
laminoriștilor 

reșifeni

dorința guvernului indonezian, 
Republica Populară Romină 
va livra Indoneziei instalații 
complete, echipamente indus
triale, mașini și utilaje pentru 
diferite ramuri ale economiei 
Republicii Indonezia. Aceste 
livrări pe credit vor avea 
drept obiectiv realizarea cer
cetării necesare explorării, 
expioatării și prelucrării ma
teriilor prime în produse fini
te și asigurarea serviciilor teh
nice și a instruirii personalu
lui indonezian, pentru fabri
cile care vor fi construite. 
Republica Indonezia va livra 
produse ale instalațiilor furni
zate de Republica Populară 
Romină și alte mărfuri de ex
port ale Republicii Indonezia. 
S-a convenit asupra creării 
unei comisii guvernamentale 
mixte permanente de colabo
rare economică și tehnică, 
care va supune celor două gu
verne propuneri în vederea 
atingerii scopurilor de mai 
sus.

In acest sens, s-a încheiat 
un j,Protocol privind dezvolta
rea în continuare a colaboră
rii economice și tehnice și in
tensificarea comerțului in am. 
bele sensuri între Republica 
Populară Romină și Republica 
Indonezia".

Protocolul a fost semnat de 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și de președintele Repu
blicii Indonezia, dr. Sukarno.

★
In timpul șederii sale în Re

publica Populară Romină, pre
ședintele dr. Sukarno a invitat 
pe președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și pe președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, să facă 
o vizită în Indonezia. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd să fie sta
bilită ulterior.

Vizita președintelui dr. Su
karno in Republica Populară 
Romină a adus o contribuție 
importantă la întărirea șf dez
voltarea relațiilor de prifeteiiie 
dintre Republica Populară 
Romină și Republica Indone-

Pînă în a zecea 
cursului „Pentru 
cea mai bună calitate’’, echi
pele participante au produs 
următoarele cantități de pîi
ne : 45.700 kg pîine neagră de 
1 și 2 kg bucata și semi-albă 
de 1 kg bucata, din care în 
ziua de 5 iunie 5.760 kg; 
24.450 kg pîine albă de 500 gr, 
750 gr și 1 kg bucata, precum 
și pîine albă de 1 kg și 2 kg 
cu cartofi, din care in ziua de 
5 iunie 3.220 kg.

De asemenea, participanțiî 
la concurs au produs pînă în 
prezent un număr total de 66 
sortimente noi din care juriul 
a acceptat 35 sortimente. Din 
sortimentele noi acceptate de 
juriu, 28 sorturi au fost rea
lizate de participar.ții din Ca
pitală, 3 sorturi de cei din re
giunea Banat, 2 i de cei 
din regiunea B
1 s<

zi a con- 
pîinea de

giunea Suceava care lucrează 
la cuptor de pămînt.

La piinea albă echipele din 
regiunile Iași Și Brașov se 
mențin de asemenea pe pri
mele locuri, deși în ultima zi 
echipa din regiunea Brașov a . 
produs pîine albă de o cali
tate inferioară celei din zilele 
anterioare. Echipa din regiu
nea Maramureș a reușit să 
producă la cuptor mecanic 
pîine albă de calitate supe
rioară celei produse pînă în 
prezent.

Din analizele de laborator 
asupra pîinii fabricate de e- 
chipa din regiunea Hunedoa
ra ,reiese că, pe tot timpul 
concursului, aceasta 
zat pîine neagră de 
cata — cu indici 
mult superiori celor 
in producția curentă

de 59 la

a reali- 
2 kg bu- 
calitativi 
realizați 

. (74.5 la

FruntașiiColectivul secției laminoa
re de la Combinatul metalur
gic Reșița a dat peste plan, 
de la începutul anului și pînă 
acum, 12.000 tone de laminate 
finite. Odată cu aceasta, s-a 
îmbunătățit și calitatea lami
natelor. Producția de șine de 
calitatea I, de pildă, a crescut 
cu aproape 10 la sută față de 
prevederile planului.

Creșterea producției de la
minate finite a fost obținută 
pe seama unei mai bune fo
losiri a capacității de produc, 
ție a agregatelor și a prelun
girii duratei lor de funcționa
re. Astfel, în perioada care a 
trecut din acest an, echipele 
de Iaminoriști de la liniile 
mijlocie și reversibilă și de 
la bala de tablă au 
indicele de utlizare a 
telor cu 4-7 la sută 
sarcina

La piinea albă echipa din 
regiunea Iași a realizai în 
medie un indice de porozitate 
de 81 la sută, față de maxim 
75 la sută realizat în produc
ția actuală. Umiditatea și a- 
ciditatea produsului se men
țin la nivelul realizărilor ob
ținute în producția curentă.

In ceea ce privește fabrica
rea pîinii albe de echipa din 
regiunea Iași se menționează 
faptul că aceasta, spre deo
sebire de procesul tehnologic 
obișnuit, a introdus prospătu
ra și o proporție mai mică de 
maia.

Trebuie arătat că, în timp 
ce calitatea pîinii negre pro
duse de echipele concurente 
se menține permanent la un 
nivel calitativ superior, pii
nea albă prezintă fluctuații de 
calitate de la o zi la alta.

Din aprecierea juriului cu 
pr.vire la produsele realizate 
de gospodine rezultă că *u 
ebiinat calificativi „foarte 
bine' piinea albă ca cartofi 
prodasă de gospodinele din 
regiunea Brașov fi califica-

meseriilor
ilele trecut^, s-a 
desfășurat la Bu
curești o intere
santă și origina
lă întrecere: faza 
pe țară a con

cursului pentru ciștigarea tit
lului de fruntași în meseriile 
de sirungari. frezori, lăcătuși- 
montori, sculeri, turnători, su
dori al elevilor din școlile 
profesionale. Participanții: ti
neri între 15 și 18 ani, vlăsta
rele cele mai tinere ale cla-

Tnerii muncitori Pelin Ion, 
Rășcoru Dumitru, și Carba- 
roj Octov de la Fabrica ce 
rulmenți ctn Biricd sint elev 
in ccsa a X-a la 
serală.
lată-: pregăbndu-se 

nă !a materiile ce

Școc'c
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Pentru oțelăriile

knpfeu- 
bcză

depășit 
agrega- 
față de

: a 43

In regiunea Cluj

TINERI IN ACȚIUNEA 
DE COLECTARE

A METALELOR VECHI

trială 10 s< 
de peste 500 k( 
reprezentind sp 
franzelârie cu adaust 
ouă, unt, lapte, calciu etc.

Gospodinele au produs 
la începutul concursului 
kg pîine neagră și semi-albâ, 
eu și fără cartofi și 170 kg 
pîine albă și cozonaci moldo, 
venești.

Produsele realizate la con
curs au fost distribuite în 
continuare prin 10 centre de 
desfacere, la cantinele munci
torești de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie", Fabrica d 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej 
și cantina I.S.E.

Cu privire la calitatea pro
duselor, din datele prezentate 
de juriu, reiese că de la în
ceputul concursului continuă 
să se mențină ca fruntașe Ia 
pîine neagră echipele din re
giunile Hunedoara și Brașov, 
la care s-a adăugat în ulti
mele două zile echipa din re-

Cu ocazia zilei independenței 
naționale a Afganistanului

Cu ocazia Zilei independen
ței naționale a Afganistanu
lui, președintele Consiliului de 
Stat al R- P. Romîne, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a trimis 
lui Muhammed Zahir Șah; re
gele Afganistanului, următoa
rea telegramă:

„Cu ocazia aniversării Zilei 
independenței, rog pe Ma
iestatea Voastră să primească 
din partea Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romî
ne și a mea personal sincere 
felicitări precum și cele mai 
bune urări pentru prosperita
tea poporului afgan prieten și 
pentru sănătatea și fericirea 
Majestății Voastre. Sînt încre
dințat că relațiile de prietenie 
și colaborare, statornicite în
tre Romînia și Afganistan, se

vor dezvolta și adinei necon
tenit spre binele ' popoarelor 
noastre și în interesul păcii 
generale?.

La această telegramă, rege
le Afganistanului, Muhammed 
Zahir Șah, a trimis următorul 
răspuns :

„Mulțumind Excelenței 
Voastre pentru amabilul me
saj de felicitare pe care
binevoit să mi-1 adreseze cu o- 
cazia sărbătorii naționale 
Afganistanului, rog pe Exce
lența Voastră să primească 
urările sincere pe care le ex
prim pentru fericirea sa per
sonală și pentru prosperitatea 
țării sale".

a

a

sei noastre muncitoare. Comi
sii speciale au pregătit con
cursul. Directorii școlilor, 
maiștrii, instructorii ai căror 
elevi ajunseseră în faza fina
lă, erau și ei la fel de emo
ționați: ce rezultate vor obți
ne elevii lor? Doar zi de zi, cu 
grijă părintească ei s-au stră
duit ca noua generație de 
muncitori să între în produc
ție cît mai bine pregătită, 
să-și însușească o temeinică 
pregătire profesională.
....In atelierele Uzinelor „Cle

ment Gottwald" s-a desfășu
rat concursul elevilor-strun- 
gari. Probele n-au fost ușoa
re, elevii au lucrat piese din 
producția curentă a uzinelor, 
normele de examinare fiind 
la fel de riguroase ca și pen
tru muncitorii cu experiență 
de ani de zile în muncă.

Pasionantă a fost întrecerea 
dintre strungarii anului III. In 
două puncte ale halei, două 
strunguri erau cel mai atent 
urmărite. La unul lucra elevul 
Constantin Ilincuța, de la 
Școala profesională de pe

EUGEN FLORESCU

In sala de lectură a Casei de 
cultură a Sindicatelor din Iași, 
eleva Elena Cocea citește 
prietenelor ei pagini de lite
ratură despre eroismul tineri, 

lor comsomoliști

Tinerii din brigăzile ute
miste de muncă patriotică din 
regiunea Cluj, mobilizați de 
organizațiile U.Ț.M., au des
fășurat importante acțiuni 
pentru colectarea și predarea 
metalelor vechi necesare oțe- 
lăriilor patriei. Astfel, de Ia 
începutul anului și pînă în 
prezent brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din regiune 
au colectat și trimis oțelăriilor 
patriei 
vechi.

peste 1.500 tone fier

In Valea Jiului
ce în luna aprilieDupă 

reușiseră ca pe lingă acțiu
nile de înfrumusețare a ora
șelor și satelor să colecteze și 
cantitatea de 500 tone fier 
vechi, în luna mai tinerii din 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din Valea Jiului 
și-au intensificat eforturile 
pentru a trimite oțelăriilor 
patriei cantități tot mai spo
rite de metale vechi. Pînă Ia 
25 mai, numărul tonelor 
fier vechi colectat de 
Văii Jiului s-a ridicat 
Astfel de la începutul 
și pînă acum, tinerii
de Ia Lupeni, Uricanî, Vul
can, Lonea și de la alte în. 
treprinderi din Valea Jiului 
au trimis oțelăriilor peste 
1.300 tone metale vechi.

de 
tinerii 

la 314. 
anului 
mineri

Am intrat într-o după.-a- 
miază obișnuită din cursul 
săptămînii în clubul Uzinelor 
„1 Mai“-Ploiești. Clubul fre
măta de viață.

în sala spațioasă, care adă
postește biblioteca cu peste 
17.000 de volume, cîțiva tineri 
erau cufundați în lectura u- 
nor cărți. Eibliotecara tocmai 
completa fișele a doi tineri 
care veniseră să împrumute 
cărți „pentru acasă".

— Citesc mult tinerii uzi
nei, tovarășă bibliotecară ?

— Mult! Trebuie să vă 
spun înainte de toate că a- 
vem actualmente 
de 
la 
că 
la 
de

La club activități

circa 1.200 
tineri cititori. Asta numai 
biblioteca din club. Pentru 
mulți tineri sînt abonați 
cele 18 biblioteci volante 
la uzină. Și nu trece săp- 

tămîna fără ca 
dintre ei să ia 
carte.

Răsfoind fișele 
titori am avut o imagine a 
setei cu care un număr mereu 
mai mare de tineri din uzină 
se înfruptă din comorile căr
ților, ale literaturii. Tînărul 
muncitor Ioniță Stelian din 
secția turnătorie oțel, tînărul 
strungar Ion Dumitru din 
secția mecanică, tînărul lăcă
tuș Iosif Nicolae din secția 
montaj, tînărul Olteanu Gh., 
de la turnătoria de fontă și 
mulți alți tineri se numără 
printre cititorii fruntași.

Am părăsit biblioteca și am

majoritatea 
cel puțin o

tinerilor ci-

intrat în încăperea alăturată. 
Aici, în fața șevaletelor, 
membrii cercului de artă 
plastică își desăvîrșesc apti
tudinile. Majoritatea tineri. 
Tînărul tehnician Dumitru 
Andonescu este considerat ca 
„cel mai perseverent" în în
sușirea tainelor picturii.

...In camera rezer
vată cercului de foto- 
amatori, tînărul ingi
ner Simion Alexan
dru și tînărul lăcătuș 
Adam Nicolae lucrau 
la o suită de foto
grafii artistice.

...Cînd am deschis, 
ceva mai tîrziu, ușa 
sălii de conferințe, acolo toc
mai începuse un antrenant 
concurs literar pe tema „Figuri 
de eroi uteciști". — Sala era 
plină de tineri. Vreo 300 la nu
măr.

...Am părăsit sala unde se 
desfășura concursul. Pe ușa 
unei încăperi, un aviz mi-a 
atras atenția : „Sala de repe
tiție". Am pășit înăuntru. Bri
gada artistică de agitație pe 
uzină pregătea un nou pro-

gram. Toți membrii brigăzii 
sînt tineri.

...De undeva, din curtea clu
bului, se auzea zvon de cîn- 
tec. M-am îndreptat intr-a
colo. Pe scena grădinii clubu
lui — un adevărat teatru de 
vară — repeta o altă brigadă 
artistică de agitație — brigada

de tineri atît în mișcarea ar
tiștilor amatori, cît și la di
versele manifestări și activi
tăți menite să contribuie la 
lărgirea orizontului cultural 
al tinerilor, la educația lor 
comunistă. Se pune însă în
trebarea : munca organizației 
U.T.M. ’

Cum se preocupă comitetul U.T.M, 
de la Uzinele „1 MaiM Ploiești 

de atragerea tineretului 
la activitatea cultural*educativă

de agitație proaspăt înființată, 
din secția forjă, 8 membri — 
8 tineri I

număr 
de la

Ploiești,
i diverse

Un 
tineri 
Mai" 1 
tiv la 
educativ-culturale 
rate în cadrul 
egida clubului. ] 
sa, organizația U.T.M. de la 
Uzinele „1 Mai" a reușit să 
antreneze un însemnat număr

însemnat
Uzinele 

participă 
manifestări 

! desfășu- 
L sau sub 
Prin munca

de
„1 

ac-

de mobilizare a masei 
tineretului la activi
tatea culturală este 
oare pe măsura posi
bilităților, a condi
țiilor create? Să luăm 
fie și statistic lucru
rile (după cele spuse 
de tovarășii din co
mitetul U. T. M. și 
conducerea clubului): 

artiști amatori și cir- 
de tineri 
diversele

250 de 
ca 1.000 de tineri antre
nați la diversele mani
festări culturale de masă în
seamnă destul de puțin dacă 
ne gîndim că în uzină mun
cesc circa 2.500 de tineri. 
Jumătate din tinerii uzinei 
nu sînt atrași la manifestările 
culturale de masă. Și, dacă 
mulți dintre ei își folosesc 
orele libere citind acasă 4

carte, ascultînd o emisiune 
radiofonică, sau vizionînd un 
program de televiziune, alții 
— destui la număr — nu-și 
petrec în mod folositor timpul 
liber.

Este bine că organizația 
U.T.M. a acordat atenție mo
bilizării unui număr mereu 
mai mare de tineri la activi
tatea culturală. Acest obiectiv 
trebuie să stea pe mai departe 
în atenția comitetului U.T.M. 
al uzinei, folosindu-se expe
riența bună de pînă acum, 
întreaga masă a tineretului 
uzinei trebuie atrasă lp ma
nifestările și activitățile cul
tural-educative.

în rîndurile de față am vrea 
însă să ne ocupăm mai pe 
larg de problemele asigurării 
Ia club a unei activități spe
cifice tineretului, de proble
mele îmbogățirii și îmbună
tățirii programelor destinate 
tinerilor din uzină.

La club, așa cum s-a văzut, 
se desfășoară numeroase ac
tivități interesante și folosi
toare fiecărui membru al co
lectivului uzinei. Sub îndru
marea permanentă a organi
zației de partid și în strînsă 
colaborare cu sindicatul, or
ganizația U.T.M. trebuie să 
se preocupe ca 
gramul activității

în pro- 
clubului

(Continuare în pag, a 3-a)

(Agerpres)

EM. RUCĂR

(Continuare în pag, a 3-a)
lată-i pe cei doi ciștigâtori ai concursului, discutind pe mar

ginea lucrării executate



Recolte bogate — țelul echipelor de tineret
Echipele de tineret din gospodăriile colective în campania de întreținere a culturilor

lucru
in echipa de tineret 
de la gospodăria 
agricolă colectivă 
din comuna Gosta
văț, raionul Caracal; 
fac parte 18 tineei

« băieți și fete. Ca și in anul 
trecut (echipa se află acum in 
dl defiled an de existență), în 
iarhă i s-au repartizat aseme
nea celorlalte echipe, suprafe
țele de care avea să răs
pundă de la pregătirea terenu
lui pentru însămînțări și pînă 
în toamnă, la recoltarea ultime
lor culturi. Au primit atunci 
10,62 hectare destinate porum
bului pentru boabe, 2 ha pen
tru porumbul siloz, 3,50 hectare 
pentru sfecla de zahăr, 1,95 
hectare pentru floăre-Soareiui, 
apoi grîu, orz, ricin, co rea nd ru. 

Cina lui Ion Istinie, șeful echi
pei, i s-a înimînat planul, — ti
nerii din echipă s-ou angajat 
in fața organizației de partid 
și a cbntlucerii gospodăriei să 
obțină producții superioare la 
toate culturile amintite. Și pen
tru ca acest angajament să de- 
vir.â faptă, cu ajutorul organi- 
tciției de bază U.T.M. și al in
ginerului agronom echipa și-a 
întocmit un plan de măsuri. 
Acest plan cuprinde, printre 
citelle, ca obiective principale :

— frecventarea de către fie- 
-’;core tînăr, fără,nici o absență,

'eursunitor agrotehnice, din 
«tarttâ r. «b vfiiFa'oi 
ă • '*»-stlldienea în colectiv a bro

șurilor d© specialitate ;
— încadrarea tuturor lucrări

lor în timpul optim (însămînță- 
tile, trei prașile manuale la po
rumb și floarea-soarelui și pa
tru la sfecla de zahăr, pl ivitul 
păiohseilâr).

— îngrașă,rea suplimentară a 
eulturilo.r care vor avea nevoie.

— consultarea inginerului a- 
gronom, înainte de începerea 
fiecărei lucrări etc.

Ci tava Vreme după aceea mă
surile pmîhtite au început să 
devină fapte. De la cursurile 
agrotehnice n-a lipsit nici un tâ
năr. In frunte cu șeful echipei 
au participat toți la toate lec
țiile. Gnd unele probleme nu 
erdU bine lămurite, șeful de e- 
chipă cerea sprijinul inginerului 
agrorrOm ți al secretarului orga
nizației de bază U.T.M. (briga
dier de cîmp) care le dădeau 
jp^cuțoși cpp.sțșltatii. tinerilor* Tot 
în perioada aceea, tinerii au| 
transportat pe tarlalele echipei.

Și iată că a venit primăvara 
și colectiviștii au început in- 
sămințăriie. Apoi culturile au 
răsărit și au început să crească.

Șeful de echipă, împreună cu 
brigadierul Ion Pîrvan, utemist și 
el, cU otJazia controlului pe care 
ii făceau aproape zilnic pe cîmp 
ou constatat că în unele locuri 
rămăseseră goluri în lan. Tine
rii din echipă au pus boabe la 
muiat șl au completat golurile. 
Altfel ar fi avut minus la

cu
•n-

recoltă și cu faptul acesta nu 
se împăca nici unul din membrii 
echipei.

S-a apropiat jn acest timp 
vremea prașilei. Biroul organiza
ției de bază U.T.M., care a a- 
vut mereu în centrul preocupă
rilor sale activitatea echipei de 
tineret, a cerut inginerului a- 
gronom să le vorbească tiner - 
lor despre această lucrare. Ș 
tinerii și-au împrospătat cu a- 
ceastă ocazie cunoștințele 
privire Ic prășituî culturilor 
tercalate (fasole printre rind
le de porumb), cu privire Ic 
adîncimea prașilei și Ic asigu
rarea densității optime.

încă cu cîteva zile incinte de 
începerea acestei lucrări, echipe 
și-a făcut un program de lucru. 
Analizîndu-și forțele și ț' 
seama de necesitatea de a 
pecta timpul optim, tinerii 
hotărit să termine prășitul 
rumbu'ui in două zile, al 
clei de zahăr intr-o zi, iar 
rii-soarelui intr-o jumătate 
zi. Pentru a încadra lucrările 
in timpul optim, așa cum și-au 
propus, membrii echipei au fo
losit din plin fiecare „fereastră* 
dintre ploi. Și astfel au reușit 
ca pină acum să facă două p'a- 
șile manuale la porumb, trei Ic 
sfecla de zahăr și s-o înceapă 
pe cea de-c treia la floa
rea-soarelui.

In fiecare șîmbStă sea a, te 
sediul gospodăriei colective, e- 
chipa de tineret organizează 
scurte consfătuiri de producție 
la care de cele mai multe ori 
este inivitat br:gadierul sau pre
ședintele gospodăriei. Se anali
zează cu această ocazie activi
tatea depusă pe săptămînă care 
a trecut, se stabilesc măsurile 
pentru săptămînă următoare.

Recepția lucrărilor, controlu' 
culturilor și-l fac mai întii ei și 
atunci cînd găsesc ceva în ne
regulă să străduiesc să îndrepte 
fără zăbavă greșeala. Așa a 
fost cazul acum cîteva seri. 
Treceau prin dreptul culturii de 
sfeclă de zahăr. De o parte a 
drumului - o tarla, de cealaltă 
parte - altă tarla ; ambele lu
crate de ei. Dar culturile nu 
erau dezvoltate uniform. Pe pri
ma tarla plantele erau frumoa
se, viguroase, îmbrăcaseră pă 
mîntul cu frunzele lor. Dincolo, 
erau firave. Fapta] acesta le-a 
prodaș o nedumerire firească.

<rn.De ce o : difere^ asta ?
■ au Tnțrebat mirați cîțiva t

pus cceecs' 
sămînță, le-am prășit la fel.

— Trebuie să fie ceva în le
gătură cu pămintul, cu fertili
tatea și-a spus părerea Ion 
Istinie, șeful echipei. Miine sea 
ră, la consfătuirea de produc
ție, să-l întrebăm pe tovarășul 
inginer. O să ne lămurească 
el și atunci știm ce avem de 
făcut

A doua zi, sîmbătă seara. La 
consfătuire s-a discutat numai 
despre problema aceasta core-i

țintnd 
res- 
au 

po- 
sfe- 
fk>- 
de

preocupa pe utemiști. Și ingine
rul ie-a explicat că planta pre- 
—ergotoare — porumbul — n-a 
fost cea moi potrivită pentru 
sfeclă și că pămintul are acum 
nevoe de ma' mu'te îngrășă
minte.

— Păi, chior ccum o să-l h- 
. tom aici pe tovarășul preșe 
dinte și o să-l rugăm să procvre 
ingrășăminte'e.

— Le-o" și procurat — te-c 
răspuns -ginerul. Am observat 
și noi dezvoltarea neuniformă c 
plantelor și cc-d-cerea gospo
dare; s-c îngrijit de toate 
necesare.

— Și când este bine să 
aceste îngrășăminte ?

— Putem începe chior de 
repede, cu atit mo;Cu cit mai

bine.
- De ce 

oină luni ? 
dom at moi degrabă, 
vom fcce treaba aceasta m:ine. 
duminică. Luni trebuie să con
tinuăm prcsid a tre:a la floarea- 
soarelui. Timpul e bun ce lucre 
și nu ne îngăduim să pierdea, 
nici o zi.

Și astfei duminică d m neață 
echipa de tineret a ieșit Io lu
cru la împrăștiatul îngrășămin
telor.

Echipa se cngcjase să obțină 
in anul acesta o producție spo
ită la sfeda de zahăr și pen
tru tde'h de aici fiecare anga
jament înseamnă faptă.

să re așteptăm 
Docă-i b;ne să le 

atunci

Desen de : A. CALISTRAT

Apărare sigură

*

Op inia colectivului
st echrpet de 
gada I de !< 
’ea", comuna 
•tea București 
oul eu atenție respectind fu- 
toemai indicațiile brigadieru
lui cu pririre la adincime 
densitate, cînd au observat că 
utemistul Paul Drăghiei înce
pe să dea cu sapa repede, la 
tntîmplare, fără să țină seam-

începu:

BISCUTiW DESPRE
CALITAHA LUCRĂRILOR

„TREBURI MULTE !'

PAI- SA VEDEȚI-

de 
cu 
fri-

Știința agricolă

PU R ' ' ;;> ;
F SăXr.’ ’ "C ’

în dnstea
fruntașilor

Echipa de tineret con
dusă de utemista Elena 
Spălățelu din G.A.C. 
,,Drumul belșugului" din 
comuna Scornicești, ra
ionul Slatina, este încă 
de Ut începutul anului 
fruntașă la toate lucră
rile. Celor 14 tineri din 
echipă, brigada artisti
că de agitație le-a dedi
cat un cîntec:

Hei tu cîntec ceteraș, 
Sînt colectivist fruntaș. 
Lucrînd cîmpu-n lung și-n 

lat, 
Ploi de soare m-au scăldat. 
Și pe rouă, și pe vînt 
Brațul meu nu stă nici cînd. 
Nici la grîu, nici la grădină, 
Nici la orz, nici la stupină, 
Nici Ia sfeclă, nici la floare 
Cit campania-i de mare. 
Cîntă-mi cîntec ceteraș, 
Că voi fi mereu fruntaș.

Pagină realizată de :
b. KUMTA ; N. BARBU
M. CARANF1L ; N. SIMIO- 

NESCU ; C. SLAVIC.c.

Pe lotul semănat cu porumb 
boabe, echipa de tineret de 
la gospodăria agricolă co
lectivă din Gostavăț, raionul 
Caracal, termină acum cea 
de-a doua prașilă (fotogra
fia din stînga). Mecanizatorii 
care deservesc gospodăria au 
mai efectuat și el pe acest 
teren o prașilă mecanică. Lo
cul) e curat ca-n palmă, fără 
fir de buruiană. Plantele s-au 
dezvoltat frumos, sînt vigu
roase. Totuși, un control fă
cut la timp asupra calității 
lucrărilor, este întotdeauna 
bine venit. Petre Diaconii, 
secretarul organizației 
bază U.T.M., împreună 
utemistul Cornel Gîrjoi, 
ginerul agronom al gospodă
riei și cu brigadierul lori 
Pîrvan, in brigada căruia 
lucrează echipa, s-au obiș
nuit să controleze cu regula
ritate culturile echipei de ti
neret (fotografia de sus).

Aprecierile pe care le fac 
cei trei sint aproape întot
deauna favorabile echipei de 

tineret.

un bun sfdtuitor
Echipa ele tineret a început 

prașila pe un lot de porumb in
tercalat cu fasole. Era o lucrare 
nouă pentru tinerii colectiviști și 
ei îi puneau șefului de echipă 
diferite întrebări despre felul cum 
trebuie să 
a sosit și 
uterhisful 
i-au cerut

— Ce

lucreze. Tocmai afunci 
inginerul agronom •— 

Vasiu loâchim. Tinerii 
sfatul.
densitate trebuie res

pectată la fasole ? l-a întrebat 
Andrei Gh. CojocarU.

— Tot la al treilea fir de po
rumb se lasă un cuib de fasole 
— l-a lămurit inginerul.

— Bine, dar la cefcul agroteh
nic tot dumneavoastră ne-afi ex
plicat că pe ogor trebuie o den
sitate de 35.000 pînă la 40.000 
de fire la hectar. Dacă punem 
fasolea în porumb respectăm a- 
ceeași densitate ? și-a exprimat 
nedutnerirda Păraschiva Cojo- 
caru.

Inginerul agronom le-a expli
cat tinerilor că este vorba de o 
folosire mai bună a terenului, că 
porumbul nu va avea de suferit 
și că gospodăria va obține tn 
plus și o recoltă de fasble.

Asemenea discuții au loc ade
seori între echipa de tineret și 
inginerul agronom. Ele arată in-

(eresul tinerilor colectiviști din 
echipa de tineret condusă de 
Ai. Beșca de la G.A.C. „Unirea, 
comuna Șocariciu, raionul Fetești, 
față de însușirea și aplicarea me
todelor agrotehnice înaintate. Este 
o urmare a faptului că organiza
ția de bază U.T.M. din G.A.C. 
acordă o mare atenție îndrumării 
și mobilizării tinerilor și în spe
cial a celor din echipa de tine
ret, spre însușirea necontenită a 
învățămintelor agrotehnice. Cer
cul agrotehnic care a funcționat 
în gospodărie în perioada iernii 
a fost frecventat de majoritatea 
tinerilor din echipa de tinerel. 
Aici s-au purtat discuții intere
sante asupra unor probleme spe
cifice pentru gospodărie în acest 
an cum sînt : culturile interca
late; creșterea densității la hec
tar la porumb, irigațiile, proble
me la care tinerii au cerut lămu
riri suplimentare inginerului agro
nom, brigadierului. In același 
timp ei au citit diferite cărți și 
broșuri cu caracter agrotehnic. 
Cunoștințele dobîndife îi ajută să 
facă lucrări bune. Acum, de pildă, 
se lucrează cu hărnicie pentru 
terminarea celei de a doua pra- 
șile pe cele 32 de ha de po-

rumb care au fost încredințate e- 
chipei. La floareâ-soarelui ei âu 
executat prașila a treia și vor mai 
avea de lucru pe ogor atunci cînd 
vor face și polenizarea artificială 
pentru a obține sporuri la heefăt.

In ceea ce privește calitatea, pe 
drept cuvin) în gospodărie se 
spune că echipa de tinerel exe
cută numai lucrări bune, lafă de 
ce conducerea gospodăriei a în
credințat și lotul de porumb se- 
mincer echipei de fineref. Și pînă 
acum echipa n-a dezmințit încre
derea ce i-a fost acordată. Pe lo
tul sem:ncer s-au executat deja 
două praș-'e. Tine'ii au aplicat în
tocmai recomandare inginerului 
agronom privind adîncimea lu
crării, densitatea la hectar. Prin
tre măsurile agrotehnice supli
mentare pe care te vor aplica 
aici se numără mai multe prașile 
(ori de ctfe ori vor fi nevoie) și 
administrarea îngrășămintelor chi
mice. intr-una din z e e trecute 
au fost împrăștiate cîte 
superfosfat la hectar 
semincer. Ma: firiiu 
și copilitul ponjmbuh

Sînt fapte care vorbesc gră'tor 
despre dorința ecb oe de * -e-et 
dj a înțelege și pune > c-ac*:dl 
cunoștințele agricole.

nd- In ttrnizf Iui cu începu* sg 
remind cuiburi goale f- fire 
de porumb tăiate. Unul din 
băieții care lucrau alături de 
el i-a atras ater

— Vezi, fti at; 
>ă tai porumbu

— Și mai ales că este vor
ba de porumb dublu hibrid. . 
pentru sămînță — spuse alt- 
cineva-

Dar Paul Drăg’nid nu coic 
?ă audă de nimic. Lucra ma. 
departe cum știa el. Binevoi 
să răspundă mai tîrziu : „Mai 
bine dați zor și voi să termi
năm mai repede, să facem 
procente".

Tinerii n-au putut îngădui 
ca un tovarăș de-al lor să 
procedeze astfel. Și Mitea Sil
viu l-a chemat pe Marin Gh 
Ion, secretarul o’-ganizației de 
bară U.T M.

— El singur strică tot ceea 
ce ne străduim să facem noi 
— i-au spus tinerii secretaru
lui. Vezi cum lasă buruienile 
și taie firele de porumb 7 In 
felul acesta nu ne rom reali
za angajamentul de a obține 
o producție sporită-

Secretarul d propus ca, la 
terminarea lucrului, compor
tarea lui Paul Drăghtci să fie 
discutată in cadrul echipei și 
după aceea va discuta cu el și 
biroul organizației de bază 
U.T.M. El a fost aspru criti
cat pentru neglijența de care 
a dat dovadă, pentru atitudi
nea sa păgubitoare față de 
gospodărie. Fermitatea colec
tivului l-a ajutat pe Drăghlcî 
să se integreze în spiritul de 
muncă al echipei de tineret, 
de răspundere pentru avutul 
obștesc.

După cîteva zile de la în
ceperea campaniei de întreți
nere a culturilor băieții și fe
tele din echipa de tineret de 
la gospodăria colectivă din 
1 întînele, raionul Istria, au 
observat că două dintre fete 
— Constantina Pană și Ioană 
Popa, nu prea lucrau așa cum 
trebuie. Porumbul prășit de 
ele era mai rar decît se cere, 
nici pămintul nu era săpat la 
adîncimea de 8—10 centimetri 
și multe buruieni rămîneau 
acoperite de pămînt. Fetele 
prășeau in find cu toți ceilalți, 
dar păredii puțin obosite.

Lene să fie ? se întrebau 
ceilalți. Și unii chiar începu
seră să le înțepe cu cite d 
glumă- Judecind mai bine lu
crurile. șeful echipei, Preda 
Stoica, și-a dat seama că alta 
trebuie să fie situația.

— Măi fetelor, ce e cu voi 7 
le-a întrebat el.

— Ce să fie, vrem să ținem 
pasul cu ceilalți.

— Dar lucru prost de ce 
faceți 7
— Pentru că noi zorim să nu 

rămînem fn urmă șl... se mdi 
întîmplă...

Nu era deci, vorba de lene. 
Fetele trebuiau ajutate.

Preda s-a dus în seara aceea 
la secretarul organizației de 
bază U.T.M. și s-a sfătuit cu 
el. Secretarul a fost de părere 
să-i adune pe membrii echi
pei și să se sfătuiască.

La discuția care a avut loc 
între membrii echipei și la 
care a participat și secretarul 
organizației de bază U.T.M. 
băieții din echipă au gîndit 
cu seriozitate și au hotărît: 
cele două fete să lucreze la 
început mai încet, să nu se 
grăbească și să se străduiască 
să facă o prașilă așa cum scrie 
cartea. Și chiar dacă or să ră- 
mînă în Urmă, nu-i nimic. Mai

Convorbiri
Tovarășul Ion Stancio, pre

ședintele gospodăriei colective 
Baba Ana din regiunea Plo
iești și-a șters broboanele de 
sudoare de pe frunte ape. 
ne-a sp'us :

— Vin de pe «mp. Sint tre
buri multe de făcui acum, 
după ploile astea l Dar mun
cim de zor. Am tercmnai pen- 
șiia a treia pe 3B de hectare 
cu stecii de zahăr, prașila a 
doua la cartofi și a treia pe 
30 hectare cu floarea-soarelui. 
Porumbul a crescut bine ! Mai 
avem o leacă și terminăm 
prăși la întîia pe toate cele 120 
de hectare !

— Ce echipe se evidențiază 
la întreținerea editurilor ?

— Mai toate. Dar printre 
cele fruntașe se află și echi
pele de tineret conduse de se
cretarul organizației U.T.M., 
Ion Răduț, și de utemistul 
Costache Ștefan. Pînă acum 
toate lucrările sînt de câlifate 
superioară.

— în ce echipă lucrezi ? — 
am întrebat-o pe Ana Ciurea.

— într-a lui Ion Albușoiu.
— Și unde sînt tovarășii tăi 

de muncă ?
— Pe cîmp ! Prășesc porum

bul. Adică... nu Știu precis. 
Unii stau pe acasă .. Eu, Ana 
Guguia, ion Schmit, Nicolae 
Ciurea. Avem treabă pe aca
să. Mergem mai tîrziu 
cîmp.

— Ce treabă ?
— Păi...
N-am mai insistat. Știam 

la președintele colectivei 
biroul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. „Ilie Pinti- 
îie“—Ghimbav, regiunea Bra
șov, nu ia nici o atitudine față 
de tinerii care nil vin cu regu
laritate la muncă. Și e nevoie 
să fie lichidată această pasi
vitate față de tinerii care lip
sesc colectivul de ajutorul lor 
tocmai în momente cînd acest 
ajutor este mai necesar.

In căutarea

— Două la G.A.C. 
Co*-.ânița. una la 
GJl.C Mărgineni, 
iovă la GJLC. Pot
coava, «a* Ia_ fs- 
jtri Constantin Tro- 
ceanu, secretar cu 
problemele econo
mice al Comitetului 
raional U.T.M. Sla
tina.

— Să le luăm de 
la capăt — inter
vine Eugen Alexe, 
șeful sectorului de 
evidență.

— Două la G.A.C. 
la 

una
Schitu, una 
G.A.C. Teslui, 
la G.A.C. Oporelu, 
una la... tinde ziseși 
că-i una 7

— Undeva pe aici, 
pe aproape.

îi lăsăm pe cei 
doi să-și găsească 
toate cele zece e- 
chipe de tineret pe 
care susțin că le au 
în raion. Ne ducem 
unde zic ei că mun
cește dintre

cele mai bune echi
pe, la Mărgineni. La 
3ÎQrGÎTiCTii sînt însă 
trei gospodării eo- 
lective. în care o fi 
echipa 7 Prima gos
podărie colectivă se 
găsește în satul Po
pești. Secretarul or
ganizației U.T.M., 
Florian Iliescu, și 
președintele gospo
dăriei, Marin Cata- 
nă, ne privesc ne
dumeriți :

— La noi, 
de tineret ? 
poate. Nu
Poate dincolo, 
Mărgineni.

Mergem la Măr
gineni.

— Nici la noi nu 
am auzit de așa 
ceva, poate la Băl- 
țați.

Mergem acolo.
— Da, da — își 

amintește secreta
rul organizației 
U.T.M. Ni s-a spus

să 
Ni 
s6
6 

s-o

echipă 
Nu se 
avem.

la

odăii, Ia raion, 
facem o echipă, 
s-a promis că 0 
fim ajutați să 
creăm și apoi
îndrumăm in acti
vitatea sa. Noi am 
discutat în biroul 
organizației U.T.M. 
despre problema a- 
ceasta. Consiliul de 
conducere al gospo
dăriei colective, de 
asemena, consideră 
că ar fi utilă cred- 
rea unei echipe de 
tineret și ne-ar a- 
juta, dar nu a ve
nit încă nimeni de 
la raion. Așteptăm, 
poate că o să vină 
de-aici încolo.

Și noi care am 
luat în serios ce ni 
s-a spus la Slatina!

Ar fi cazul însă 
ca biroul Comitetu
lui raional U.T.M. 
Slatina să ia în- 
tr-adevăr în serios 
această problemă.

bine măi ptlțin, dar bine lu
crat. Alături de ele să lucreze 
cite un membru al echipei cu 
mai multă pricepere, care să 
le arate. Cînd echipa ajunge 
CU prășitul la capătul rîridu- 
iui, se întoarce și le ajută pe 
fete să termine rîndul de pră
șit. Și încet, încet, fetele or 
să învețe și or să se obișnu
iască cU TitmUl de lucru al 
întregii echipe.

Și chiar de a doua zi tot ce 
s-a. hotărît s-a pus in practi
că. N-a ditrat o săptămînă și 
fetele au început să lucreze 
bine ’și n-a mdi fost nevoie 
să intervină echipa ca să l» 
ajute să scoată la cdpăt rln- 
dill.

Acesta a fdst Un cdz poves
tit de Preda Stoica în consfă
tuirea șefilor de echipă care 
a avut loc la Babadag, în re- 
diuned Dobrogea, sîmbătă 3 
tiiriie.

Un fapt obișnuit care s-a 
petrecut intr-o echipă de tine
rei. El vorbește despre procesul 
obișnuit al educării tinerilor 
colectiviști prin muncă. Însu
șirea noilor concepții, a con
științei socialiste Se face cu 
răbdare, tocmai prin asemenea 
fapte.

S-au povestit acolo și alte 
întîmplări.

Samata Nicolae, șeful unei 
echipe de tineret, de la G.A.C. 
Eschibaba a povestit cum în 
echipa lor unii tineri, la înce
putul campaniei de întreține
re a culturilor, începuseră să 
alerge după procente. Lucrau 
în „mare viteză", o luau 
înaintea celorlalți cu rîndul și 
la sfîrșitul zilei de lucru ei 
pretindeau să li se ponteze 
cite o zi muncă și jumătate. 
Dar dacă mdsUrai nu cît au 
lucrat, ci cum aii lucrat nil 
meritau să li se dea nici iM- 
car o jumătate de zi-muiică. 
Pentru că ei măi mult stri
cau. A mers așa cîteva zile, 
pînă cînd echipa n-a mai pu
tut să tolereze atitudinea lor. 
Și seara, după lucru, s-aU 
strîns eu toții să discute.

In consfătuirea aceea a. echi
pei de tineret, celbr care ne
socoteau calitatea lucririlo,r 
în dauna producțiilor pe care 
trebuia să le obțină echipă de 
tineret, li s-a vorbit răspicat 
despre greșeala lor. desprd 
faptul că nu numai că dău
nează muncii întregii 
dar nesocotesc avutul 
dariei colective, sînt 
dualiști. Ei, 
de tineret,

echip« 
gospo- 
indrri- 

membrii echipei 
_ ____ _ tiu sînt de acord 
cu această atitudine și le cer 
hotărît să lucreze ciim tre
buie.

Consfătuirea echipei, discu
țiile aprinse care au avut loc 
i-au cumințit pe cei cîțiva 
care o luaseră razna. Acum 
ei nu se mai gîndesc să aler
ge după procente.

Iată, deci, cum consfătuirea 
este un mijloc prin care echi
pa se sudează, își crează o 
opinie colectivă și nu permite 
ca in munca ei să apară ne
reguli. Ele sînt totodată un 
puternic mijloc prin care se 
înfăptuiește procesul educa
tiv al muncii socialiste. Echi
pele de tineret au și acest rol 
și de aceea organizația U-T-M. 
are datoria să urmărească cu 
atenție tot ce se petrece in 
fiecare zi, în colectivul echi
pei de tineret.

200 kg
oaorul

și de Ion Stanciu. 
angajat să terminăm 

l cu dotiă zile mai de-
Și neapărat ne vom 
angajamentul.

INTERVIU COLECTIV

Cei 20 de tineri din echipa 
de tineret condusă de comu
nistă ifccaterina Grigoraș de la 
G.A.C. Conduratu, raionul Mi- 
zil, stăteau la sfat, în pauză. 
Numai doi flăcăi, ut'miștii 
Dumitru Dinu și Ion Bocea- 
nu trebăluiau. Cu șepcile tra
se pe ceafă, ascuțeau de zor 
sapele întregii echipe.

— Friviți ! pe cele 14 hecta
re cu porumb pe care le-am 
prășit nu e nici o buruiană. 
Rlndurile sînt drepte, densi
tatea lor — ca la carte.

— Dar pe porțiunea asta de 
ce mai e cucută și volbură ? 
Se sufocă plantele de porumb.

— Acum le vine rîndul. în 
cîteva ore terminăm de prășit 
și hectarul ăsta. Sîntem in în
trecere cu băieții și fetele din 
echipele conduse de Gheorghe 
Dinu : 
Ne-am 
prășitul 
vreme, 
respecta

- Frumos a crescut - Înseam
nă că am lucrat bine...

Și intr-adevăr, fetele echipei 
de tineret din brigada 3-a a 
gospodăriei colective din Co- 
mana, raionul Negru Vodă, simt 
acum mîndria pentru porumbii1 
de pe iotul echipei.

rn.De


Un cor de 170 de fete
Faza regională a celui de-al 

VI-lea concurs al formațiilor 
amatoare a adus pe scenă o 
neașteptată surpriză : de la 
Casa raională de cultură din 
Titu, un cor alcătuit numai 
din altiste, soprane și ,,mezzo".

170 de tinere cu marame 
albe. Parcă o întreagă livadă 
de caiși înfloriți își scuturase
ră petalele și le adunaseră a- 
cum într-o uriașă maramă dan
telată ce contrasta cu fotele 
negre bătute cu flori de culoa
rea chilimbarului. De pe me
leagurile cîmpiei munte
nești, vecine cu Corbii CiUngi, 
unde odinioară un vlădică 
hapsîn dăduse înalta poruncă 
să taie mîinile răzeșilor răs- 
culați, au sosit 170 de tinere 
ca să dea viața cîntecuiili îna
ripat al vieții noi.

Am cunoscut pe cîteva din
tre aceste entuziaste prietene 
ale scenei amatoare. Nepoate
le foștilor pălmași, dstăzi 
vrednice colectiviste sail har
nice slujitoare ale catedrei, 
s-au deprins ca în orele libe
re să pătrundă tainele partitu
rilor. Cea mai tînără dintre 
ele are 17 ani. li spune Sora 
Mihalache și lucrează în bri
gada de cîmp a gospodăriei 
colective „Dezrobirea muncii' 
din Titu. Tovarășe de rhuncă 
și de activitate artistică îi sînt

Semnarea unui acord comercial 
romîno-italian

1961 și 1962 
de circa 
de anul 
pentru

La 6 Iunie, la Ministerul 
Afacerilor Externe al Italiei 
a avut loc semnarea Acordu
lui Comercial romîno-italian, 
cU o durată de 4 ani, ce va 
intra în vigoare la 1 ianuarie 
1962, precum și a Protocolu
lui de schimburi comerciale 
pentru anul curent. Volumul 
schimburilor reciproce prevă
zut pentru anii
reprezintă o creștere 
60 la sută anual față 
1960. In continuare, 
perioada 1962—1965 Acordul 
de durată prevede creșteri a- 
nuale de peste 15 la sută-

R. P. Romînă va livra Ita
liei în special: produse pe-ro- 
liere, produse agro-alimenta- 
re, produse lemnoase, chimi
cale, semifabricate de oțel-etc.

Italia va livra mai ales e- 
chipamer.te și utilaje, produse 
siderurgice, laminate, țevi, fi
bre textile, produse chimice, 
piei, citrice etc.

Documentele au fost sem
nate de către Mihai Petri, 
adjunct al ministrului Comer
țului, șeful delegației 
mice romîne, și de ministrul 
Pier Luigi Alvera. directorul 
Acordurilor bilaterale din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Italiei, șeful delegației ita
liene.

La semnare au fost prezenți 
prof. Pompiliu Macovei, mi
nistrul R. P. Romîne la Roma, 
membrii delegației economice 
romîne, membri ai Agenției 
Economice Romîne la Roma. 
Au fost prezenți, 
nea, de

econo-

de aseme- 
partea italiană, în 

afară de membrii delegației 
economice, ambasadorul Egi- 
zio Ortona, directorul general 
al Afacerilor Economice din 
Ministerul de Externe, mi
niștri, consilieri, precum și 
alte personalități din Ministe
rul Afacerilor Externe, Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
Ministerul Participărilor Sta
tale, Ministerul Marinei Co
merciale.

După semnarea Acordului, 
ministrul Pier Luigi Alvera a 
declarat următoarele:

„Prin semnarea prezentului 
acord se încheie în mod favo
rabil tratativele economice în
tre delegațiile italiană și ro
mînă, tratative care s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă. Noi sîn-

----------•------------

Primirea de către 
președintele Consiliului 

de Miniștri al R.P.Romîne 
a ministrului 
Marii Britanii

Marți 6 iunie a.c., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romi ne, 
Ion Gheorghe Mâiirer, a pri
mit în audiență pe ministrul 
Marii Britanii la București, 
Robert D. J. Scott Fox, în le
gătură cu plecarea sa defini
tivă din Republica Populară 
Romînă.

Cinematografe
SETEA (cinemascop) : Elena 

Păvel. CERUI. BALTICII : I. C. 
Frimu, Miorița, Libertății. VI
KINGII (cinemascop) : Patria, 
Gh. Doja, V. Roaită, Al. S.ahiia, 
Stadionul Dinamo, Stadionul 
Giu Iești. LA ORDIN, SA TRAIȚI: 
Republica Flacăra, G. Coșbuc, 
Grădina Progresul. ADIO COPI- 
LARIE : Magheru, București, 
înfrățirea între popoare. Grădina 
13 Septembrie. PITICUL VRĂJI
TOR : V. Alecsamdri, Lumina, 8 
Martie. GARIBALDI: Central. 
IN LINIȘTEA SERII : Victoria, 
Floreasca. CENUȘĂREASA : 
Maxim Gorki, Unirea COLOIZII 
IN JURUL NOSTRU - TAINELE 
LUT KUINDJ1 - „VREAU SA 
ȘTIU TOT" NR. 13 - AVENTU
RILE PRIMAVARATICE ALE 
PITICULUI - CLOȘCA CU PUII 
DE AUR. - MINA DESCHISA: 
Timpuri Noi. PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII (diminea. 
ța) : 13 Septembrie. CULISELE 
VARIETEULUI (după amiază) : 
13 Septembrie. VOLGA-VOLGA : 
Tineretului. AIDA : AI. Popov. 
ȘEFUL DE GARA : Grivița, Olga 
Bande. BIGAMUL: Cultural. 
ACOPERIȘUL: C-tin David, 16 
Februarie, CIEL1TO LINDO : 
Arte. TOATA LUMEA RIDE, 
CINTA ȘI DANSEAZA : T. Vla- 
dimirescu, RĂZBOI ȘI PACE 
(ambele serii) : Munca. STRA
DA PRERIILOR : Moșilor. ABUZ 
DE ÎNCREDERE : Popular. KER 
OGLI (cinemascop) ! 23 August, 
Patinoarul 23 Aăgust, VENEȚIA, 
LUNA ȘI TU : Donca Simo. 

ji utemistele Sandu Rodica 
Andreica Gheorghe și Cons 
tanța Pantazi din brigada le
gumicolă, muncitoarele Elena 
Ivașcu și Niculina Dumitru, 
profesoarele Tamara Lemnei, 
Elena Gică și Chira Tănăses- 
cu, educatoarele Constanța 
Leca și Victoria Mihăilescu. 
Fiecare are preocupări dife
rite : una ajută copiii să în
țeleagă temele, alta pregătește 
răsadnițele, sau îngrijește de 
micile vlăstare ale 
diferent de unde < 
pe tarla sail de b 
de copii, de la cotei 
laborator, ai »ă hrt
potrivă aceeași pc 
de arta muzicală

Iii cintecele 
răzbate bucuria 
gostea și reeu- 
partid.

170 de finer 
cat pentru pr: 
intr-o stngu-ă 
tică pe see- 
prtn a ?€<! ? t c 
zențâ 1
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tiune față 
amatoare.
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Posturile italiene de radio 
și televiziune, precum și prin
cipalele ziare italiene „II 
Popolo-, „Unita”, „Globo” și 
agențiile de presă „Ansa” și 
..Italia" au publicat informa
ți: despre semnarea acordului 
comercial de durată romîno- 
italian. scoțind în evidență 
avantajele reciproce ale dez
voltării continue a relațiilor 
economice italo-romîne.

rintre cărțile de 
sinteză asupra 
problemelor teore
tice

lum

artei :
Numai sim- 
titlurilor e 
acest sens.

cu

ei.
a 
în 

volumul

ale litera
turii, ultimul 

al lui 
hai Novicov înscrie un 
înainte prin contribuțiile 
care le aduce în această 
recție. Cuprinzînd o selecție 
din studiile și articolele au
torului, cartea are întîi 
toate merite 
că ajută ca 
de cititori și 
cei tineri să-și lămurească mai 
bine unele idei, să înțeleagă 
mai exdct legăturile existente 
între faptele literare, între a- 
cestea și întreaga problema
tică socială a vremii noastre. 
Studiile grupate în partea în- 
tîia a volumului („Cercetări. 
Atitudini") sînt aproape toa
te dedicate discutării proble
mei fundamentale a 
realismul 
pla citare 
edificatoare 
Deschizind 
studiul „Despre idealul este
tic al epocii socialismului" și 
continuînd cu „Cîteva consi
derații pe marginea «specifi
cului» literaturii" autorul în
cepe, după ce a fixat astfel 
cîteva coordonate generale ale 
literaturii epocii noastre, și
rul „Discuțiilor despre rea
lism" insistînd asupra indica
țiilor „Clasicilor marxism-le- 
ninismului 
și asUpra 
gate ce le 
astăzi din 
Studiile intitulate „Din pro
blemele teoretice ale realis
mului", „Realismul critic și 
realismul socialist", „Influența 
literaturii sovietice asupra 
dezvoltării realismului socia
list în literatura romînă' 
cel despre 
nă pe <__
cialist" vin să lărgească cadrul 
discuției, să sintetizeze și să

vo- 
Mi- 
pas 

pe 
di-

I de. 
prin faptul 
pături lărgi 

în special

despre realism" 
învățămintelor bo- 
putem extrage noi 

aceste indicații.

și 
spre „Literatura romî- 
drumul realismului so-

170 de fete CirrtS...Desfășurarea concursului „Pentru piinea 
de cea mai bună calitate“

I-a)

evbI -ban", piinea neagră cu 
cartofi pr«d*să de gospodi
nele din regiunile Brașov și 
Mures-Autonomă Maghiară.

Calitatea acestor produse se 
caracterizează prin faptul că 
sînt bine crescute, afinate, cu 
gust si aromă plăcută și iși

petimea.
s a indicațiilor 
iilor cantinelor de 
liteful o.'ășenesc 

P.M.R. consulta
ilor care iău masa 

la cantine s-a făcut în număr 
mai mare și în condițiuni mai 
bune. Din consultarea a peste 
1.100 muncitori rezultă că Și 
in ziua de S iunie plinea nea
gră a fost apreciată ca fiind de 
bună calitate, cu gust și miros 
plăcut, bine crescută și cu 
aspect frumos. De exemplu la 
cantina Atelierelor C. F. R. 
„Grivița Roșie', din peste 200 
UMIM ii oi i consultați, peste 90 
1a sută au făcut aprecieri 
bune cu privire la calitatea 

masă, iar 10 
udele obser- 

ră piinea nu 
i sare și are

pnvu 
te la 

la sută au făcut 
vați mi arați pd 
conține sniicien:

P.:*ea a_oâ servita la aceea
și cantină a fost apreciată în 
proporție de 92 la sută ca a- 
vind gust plăcut. |>ire crescută 
și cu aspect frumos.

Aprecierile consumatorilor 
consultați la centrele de des
facere continuă să scoată în 
evidență calitatea bună a pli
nii negre în greutate de 2 kg. 
bucata, care are miezul pufos 
si își menține mai bine pro
spețimea, în timp ce pîinea 
neagră de 1 kg. bucata este 
mai puțin solicitată. La pîinea 

MIHAI NO VICO V: „Realism,
realism critic, realism socialist"
nuanțeze unele rezultate ale 
cercetărilor anterioare, sau 
să indice aspecte noi ale mul-

după o comunicare mai am
plă a autorului, ținută în ca- 

...... drill sesiunii științifice orgă-
tiplelor probleme ale realiș- nizâte de Institutul de litera- 

tură universală „Gorki" al 
Academiei de științe a U.R.S.S., 
Uniunea Scriitorilor din 
U.R.S.S. și Societatea teatrâ-

mului, realismului critic Ș> 
realismului socialist.

Criticul, explicînd noțiunile 
de măi sus, își sprijină ar- . , __ .....
gumentele pe fapte litera- lă rusă, cu prilejul celei de-a 
re concrete, precum și 90-a aniversări a nașterii lui 
pe rezultatul ultimelor cer
cetări și concluzii ale critici
lor, esteticienilor și istoricilor 
literari marxiști cu deosebire 
ale celor din Uniunea Sovie
tică. Incursiunile în istoria li
terară națională și universală 
in literatura actuală din țara 
noastră sînt făcute cu scopul 
de a preciza și mai acut u- 
nele idei și procese literare,' 
de a-l orienta mai bine pe ci
titor în înțelegerea unor feno
mene artistice. Considerațiile 
despre ..Romanul industrial 
în literatura sovietică", cil in
teresante sugestii pentru Cer
cetarea și dezvoltarea litera
turii noastre noi, însemnările 
„Pe marginea celui de-dl 
III-lea Congres al scriitorilor 
sovietici** (cu precădere despre 
„literatura redlist-sOcialistă și 
specificul național", „impera
tivul actualității", „aspecte ale 
luptei ideologice", împotriva 
defăimătorilor literaturii so
vietice și ai metodei realis
mului-socialist și despre „pro
blemele măiestriei și ăle cău
tărilor de inovații"), și . cele 
despre „Tipul cinicului 
creația lui Gorki" — 
prima parte a acestui 
volum.

E de menționat, 
prestigiul vo’umtiltti, că Ulti
mul studiu « o prescurtare

in 
încheie 

bogat

pentru

albă consumatorii au conti
nuat șă aprecieze ca un pro
dus de bună calitate pîihea 
albă cu cartofi și franzela de 
750 gr. bucata.

Se constată, în general, un 
interes sporit din partea popu
lației pentru piinea produsă in 
cadrul concursului, înregis- 
trîndu-se numeroase cazuri 
cînd gospodinele așteaptă 
special să sosească plinea 
din concurs. Interesul pen
tru concurs manifestat de 
consumatori se exprimă și prin 
numeroasele propuneri și su
gestii pentru imbunătățirea 
calității și mărirea numărului 
sortimentelor de panificație. 
Astfel, populația a propus ca 
unele sortimente să fie amba
late în celofan sau material 
plastic pentru a se asigura 
igiena și a se păstra prospeți
mea acestora, precum și întă
rirea exigenței la aplicarea 
disciplinei tehnologice care să 
ducă la livrarea unor produse 
bine coapte, cu miez pufos și 
elastic și cu un aspect atrăgă
tor. De asemenea, s-a propus 
fabricarea de noi sortimente 
ca : pîine de secară în greutate 
de 100-250 gr., covrigi de Bra
șov și pentru bere, cozonaci 
mai dulci etc.

In ce privește modul în care 
s-a organizat distribuirea pro
duselor din concurs la centre
le de desfacere, trebuie ară
tat că în Ultimele zile, ca ur
mare a măsurilor luate, a- 
ceastă acțiUne s-a desfășurat 
în condițiuni măi bune la 
majoritatea centrelor concursul 
fiind bine popularizat prin vi
trine speciale și afișe.

Cu toate acestea, se semna
lează de la unele centre

Note de lector
A. M. Gorki; după cUm cel 
despre .,Influența literaturii 
sovietice asupra dezvoltării 
realismului-socialist în litera
tura romînă" a fost prezentat, 
sub formă de referat, la cel 
de-al VI-lea congres interna
țional al slaviștilor, la Mos
cova, în 1958, M. Novicov con
tribuind astfel la sporirea in
teresului pentru cercetările și 
literatura noastră în afara 
granițelor patriei.

în partea a doua autorul, 
specialist cunoscut în litera
tura rusă și sovietică, încear
că și reușește să traseze, după 
cum arată și titlul general al 
acestei cărți, ..Profilurile" Ct- 
torva scriitori și cărți repre
zentative din Uniunea Sovie
tică. Scriitorii și operele al 
căror profil e discutat aici nu 
sînt aleși la Intimplare. ci, 
prin intermediul lor, criticul 
își continuă argumentarea I- 
deilor din prima parte a vo
lumului, făcind aplicații con
crete și nbi generalizări pe 
baza acestor aplicații. Astfel, 

desfacere că plinea dip con
curs sosește cu întîrziere din 
care cauză unele cantități ră- 
mîn pentru a doua zi și se 
distribuie în afara concursului. 

Pentru săptămîna de la 
5—10 iunie au fost stabilite un 
număr de 10 centre de desfa
cere amplasate în diferite 
cartiere ăle Capitalei în locul 
celor fixate la începutul con
cursului, în scopul unei mai 
largi consultări a cumpărăto
rilor.

în ziua de 5 iunie, a avut loc 
o consfătuire cu toți lucrătorii 
brutari participanți la concurs 
în această serie cu care s-a a- 
nalizat activitatea depusă pînă 
în prezent, scoțîndu-se în evi
dență metodele bune folosite 
și măsurile tehnico-organizatb- 
rice ce trebuie luate în conti
nuare pentru o mai pună des
fășurare a concursului.

Astfel a reieșit că graficul 
inițial stabilit, prin care se a- 
cordă 2—3 zile pentru cunoaș
terea locului de muncă și a 
utilajelor, s-a dovedit a fi su
ficient pentru toate echipele, 
iar programul de producție și 
timpul de lucru acordat aU 
fost corespunzătoare permițînd 
fiecărei echipe să realizeze îh 
mod constant produse de bUnă 
calitate.

Au fost făcute propuneri în 
ce privește aprovizionarea lo
cului de muncă cu materii 
prime și materiale (făină, 
drojdie, zahăr, ouă. uht etc.) 
precum și cu uneltele și apa
ratele necesare bunei desfășu
rări a procesului de producție 
și a controlului pe faze (10- 
peți. scafe, termometre etc.).

Echipele participante la con
curs în prima serie își vor în
cheia activitatea în ziua de 7 
iunie, urmînd ca din ziua de 
8 iunie să intre în concura e- 
chipele din seria a Souă.

în scopul îmbunătățirii acti
vității echipelor de concurenți 
din seria a îl-a, au fost luate 
următoarele măsuri : s-au asi
gurat condițiile tehnice nece
sare începerii producției ; s-au 
constituit stocurile necesare de 
făinuri maturizate pentru în
ceperea producției ; au fost re
partizate echipele participante 
pe fabrici șt tipuri de cuptoa
re, stabilindu-se graficul de 
producție și de livrări ; au fost 
organizate echipele de ingineri 
și economiști pentru urmărirea 
procesului tehnologic de fabri
cație șl întocmirea calculații- 
lor.

După terminarea activității 
primei serii de concurenți, ur
mează să se facă o analiză 
completă a rezultatelor obți
nute atît în ce privește pro
blemele tehnice, procesele teh
nologice și rețetele folosite de 
echipe precum și în ce privește 
aprecierile definitive ale ju
riului și ale consumatorilor.

Maxim Gorki e discutat ca 
„întemeietor al realismului- 
socialist**, din opera lui Vla
dimir Maiakovski, este eviden
țiat aspectul „poeziei luptătoa
re pentru etica nouă, socia
listă", la Nikolai Ostrovski e 
evocată „pilda unui mare scri
itor comunist", iar la Alexei 
Tolstoi („un maestru al pro
zei") e discutată, între altele, 
evoluția sa pînă la rea
lismul socialist, demon- 
strîndu-se cum această nouă 
metodă oferă deplina liberta
te de creație scriitorilor.

Un alt aspect important 
al acestor profiluri, ca și al 
discuției despre unele opere 
literare sovietice e acela că au
torul face bogate referiri la li
teratura noastră, unele apre
cieri asupra scriitorilor din 
R.P.R., urmărește ecouri și in
fluențe, paralelisme și întrepă
trunderi de fenomene și idei 
etc. El reliefează aspecte in- 
teresânte ale literaturii sovie
tice discutate, sugerează unele 
căi de urmat la noi, incit a- 
ceste profiluri se citesc cu a- 
celași interes și pasiune ca și 
studiile primei părți, puțind 
constitui bune puncte de ple
care în cunoașterea aprofun
dată a literaturii sovietice și 
pilde de înțelegere marxist-le- 
ninistă a unor opere și scrii
tori, a sarcinilor literaturii în 
construirea societății socia
liste.

Scrisă într-un limbaj sim
plu, pasionat, fără a sacrifica 
însă nuanțele, cu intransigen
ță față de defăimătorii meto
dei realist-socialiste și ai li
teraturii create pe baza ei, 
față de încercările de revizui-

Campionatele 
europene de box

Marți seara, în cea de-a patra 
zi a campionatelor europene 
de box de la Belgrad, talenta
tul pugilist romîn Constantin 
Gheorghiu a repurtat a doua 
victorie la puncte, intrecîn- 
du-1 de o manieră spectacu
loasă pe campionul maghiar 
Baraniay. Boxerul romîn a fă
cut o frumoasă demonstrație, 
fiind îndelung aplaudat pen
tru comportarea sa. în urma 
acestui succes, Gheorghiu s-a 
calificat în semifinalele cate
goriei pană, alături de Zasu- 
hin (U.R.S.S.), Schultz (R. D. 
Germană) și Taylor (Anglia). 
La cat. muscă, M. Dobrescu a 
ratat calificarea pierzînd la 
puncte întîlnirea cu puterni
cul boxer sovietic Stolnikov. 
Astăzi vor urcă în ring Nico- 
lae Puiu, V. Mirza, I. Miha- 
lik, I. Monea, V. Badea și 
V. Mariuțan.

Campionaiele mondiale 
de lupte clasice

de

doi 
re- 
La 
l-a 
pe

Campionatele mondiale 
lupte clasicg au început marți 
dimineața în sala de sport a 
universității Keio din Yoko
hama. în primele tururi 
dintre luptătorii romîni au 
purtat victorii categorice, 
categoria cocoș Ion Cernea 
învihs prin tuș, în 9'20”, 
cunoscutul campion japonez 
Ichiguchi. Tot prin tuș, în 
7’30”, la categoria semimijlo- 
cie, Valeriu Bularca a cîști- 
gat în fala lui Mustafa Ibra
him, campionul R.A.U. Un 
meci dificil a SHstihtft Ghem- 
ghe popovi?!;
adversar pe campionul olim
pic la semigrea, tUrcuI Tevfik 
Kis. Luptătorul romîn s-a 
comportat bine, obținînd în 
cele din urmă un rezultat de 
egalitate. Tot rezultate de e- 
galitate du obținut Ion Țăra- 
nu (mijlocie) cu Dubicki (R.P. 
Polonă), Marin Cristea (ușoa
ră) cu Adolf Franke (R. D. 
Germană) și Mihail Șultz (pa
nă) cu Maicioch (R.
nă).

Campionul olimpic 
goria muscă Dumitru 
lescu a 
tîlhirea 
(S.U.A.).

P. Polo-

la cate- 
Pirvu- 

pierdut la puncte în- 
cu Dick Wilson

Fotbal
Duminică stadionul ,,23 Au

gust" va găzdui două întilniri 
contînd pentru campionatul 
categoriei A de fotbal și jo
cul internațional de rugbi din
tre echipa selecționată a ora
șului București și valoroasa 
echipă franceză R.C. Lourdes. 
Programul complet este urmă
torul : ora 14,15 : C-C.A-—Ști
ința Cluj; ora 16 : sel. Bucu
rești—R.C. Lourdes ; ora 
17,30 : Rapid—Dinamo Bacău.

re a tezelor și indicațiilor cla
sicilor marxism-leninismutui 
cu privire la literatură, și do
vedind o bună înțelegere a fe
nomenelor literare contempo
rane, cartea lui Mihai Novicov 
constituie pentru cititori, că 
și pentru tinerii scriitori și 
cercetători ai literaturii, un 
îndreptar de preț.

Dat fiind faptul că studiile 
de față au fost scrise fiecare 
separat, se întîmplă ca în vo
lum, în afara indiscutabilei 
lui unități ideologice, cititorul 
să fie stînjenit de unele reve
niri (prea dese), repetări sau 
trimiteri de subsol de la un 
studiu la altul. Din acest 
punct de vedere, unitatea sti
listică a cărții suferă și poate 
că o mai atentă și severi re
vedere a studiilor, înainte de 
a fi fost reunite în volum, dar 
tocmai în vederea acestei uni
tăți a lor, ar fi fost necesară. 
In ciuda acestor vagi umbre 
ca și a celor provenite din- 
tr-Un exces de oralitate (au
torul uittnd, pare-se, prins de 
pasiunea pentru idee, că scrie 
și nu expune oral), ultima car
te a lui Mihai Novicov este 
prin dezbaterea unor impor
tante și foarte actuale proble
me ale esteticii, criticii, teoriei 
și istoriei literare de un real 
folos în lămurirea și nuanța
rea acestora. Unele probleme 
analizate doar în treacăt sau 
enunțate numai, vor stîrni, 
prin modtil nou in care sînt 
puse, inevitabile și fructuoase 
discuții între specialiști, auto
rul știind deopotrivă, nu nu
mai să combată pentru o idee, 
s-o analizeze pe toate fațetele 
ei, pentru a o prezenta într-o 
lumină justă, ci să pună me
reu în discuție idei noi ale și 
despre literatură, să invite 
astfel la dezbateri mai ample 
și, evident, în spiritul concep
ției noastre marxist-leniniste.

GEORGE MUNTEAN

La club— 
activități specifice 

tineretului!
(Urmare din pag. I-a) 

j să existe continuu acti- 
I vități și manifestări cultural- 
. educative care să răspundă 
; preocupărilor tineretului, ce- 
I rințelor educației comuniste 

a tinerilor. Este firesc doar, 
i ca și în munca culturală să 
i existe o diferențiere între 
■ ceea ce se adresează tinerilor 
i și ceea ce se adresează vîrst- 
j nicilor. E necesar, deci, să se 

organizeze și acțiuni specifice 
pentru tineret în cadrul clu
bului.

Gheorghiță Marin — și ca 
el sute și sute de tineri strun- 

I gări, turnători, lăcătuși, fre- 
' zori din uzina „1 Mai" — vrea 
i să stăpinească mai bine „tai

nele" meseriei. Pentru ei să 
inițiem tot mai multe con
cursuri pe meserii, simpo
zioane tehnice, întilniri pe 
profesii. Toader Ion, și ca el 
mulți ălți tineri muncitori, 
tehnicieni și ingineri, sînt 
pasionați ai excursiilor. Pen
tru ei să organizăm excursii 
îmbinate cu vizite documen
tare. (Să hu uităm că, în tim
pul verii mai ales, excursiile 
îmbinate cU pregătirea de 
programe artistice și vizitarea 
unor obiective economice sau 
istorice constituie posibilități 
minunate de antrenare a ti
nerilor la activitățile cultural- 
educative de masă). Cristina 
Petre, ca și alți numeroși ti
neri din uzină, e un pasionant 
al cărților. Pentru ei să or
ganizăm după-amieze literare, 
simpozioane, vizionări de fil
me după capodoperele litera
turii universale etc.

Este puternică pasiunea ti
nerilor muncitori pentru teh
nica nouă, pentru cultură, 
pentru literatură și artă. A- 
ceastă.. pasiune, aeeastă sete 
de cultură trebdie stimulată.

In primul rțnd.e/peceșajr; să 
fie acordată mai. multă aten
ție CALITĂȚII măriifestărilof 
organizate pentru tineret, ast
fel ca acestea să aibă un con
ținut mai bogat și să fie măi 
variate, mai vii, mai atrac
tive. O serie de forme și me
tode bune în munca culturală, 
care au dat rezultate, n-au 
fost folosite temeinic și ex
tinse. Așa este cazul cu con
cursurile pentru tineret „Cine 
știe meserie, cîștigă" care au 
fost organizate lă începutul 
anului trecut lă club, con
cursuri care au atras Un mare 
număr de tineri, care au stu
diat procesele tehnologice mo
derne ridieîndu-și nivelul ca
lificării profesionale. De ase
menea au fost abandonate 
„serile de întrebări și răspun
suri" pe teme de știință și 
tehnică — formă care ajută 
la îmbogățirea orizontului 
tehnic-științific al tinerilor.

a •tinerikHhlHnasarnena» tnhfiis- 
festări a dovedit că ele răs
pund Udei necesități reale, 
răspund dorinței tinerilor de 
a cunoaște și stăpîni mereu 
mai bine tainele meseriei. Din 
păcate, în programul clubului 
destinat tineretului și la col
țurile roșii, în primele cinci 
luni ale acestui an au fost 
„scăpate" tocmai manifestă
rile specifice de tineret care

Fruntașii
(Urmare din pag, l-a)

lingă Uzinele „I. C. Frimu“-Si- 
naia, iar la cealaltă elevul 
Dumitru Petrov, de la Școala 
profesională de pe lingă Uzi
nele „Tudor Vladimirescu * din 
București. Primul se prezenta 
cu succese remarcabile" . în 
anii 1959 și 1960 el a cîștigat 
de iiecare dată concursul 
țară, (al anilor respectivi) 
timp ce Peirov a obținut în 
producție numai rezultate 
toarte bune.

Bucșa de etanșate pentru 
motorul cu explozie pe care 
aveau s-o execute cerea 9 o- 
perații care trebuiau lucrate 
Cu precizie de microni.

La masa juriului se comu
nica : 

]REGIUNEA MURES-AUTONOMĂ MAGHIAffAj

La 1 iunie s-a deschis 
SȚAȚIUNLA BALNEARĂ HIDRO 
IERMALÂ de la PRAID

Cerînd sfatul medicului dvs, folosiți-vă de apa termală re. 
comandată pentru boli de sciatică, spondiloză, hernie de 

disc etc.
Componența chimică a apei: 
CATIONI
Calciu, magneziu, sodiu, potasiu, amoniu, fier.
ANIONI
Cloriți, sulfați, biearbonați, nitrați.
Apa țîșnește de la adincimeade 2.600 m. Temperatura 42°C. 
Stațiunea se află în administrarea salinei din Praid. 
La cerere furnizăm informații prin poștă.

vin in întîmpinarea dorinței 
tinerilor de a-și ridica mereu 
calificarea, de a cunoaște mai 
bine tainele meseriei.

Sau iată un alt aspect, con
ferințele. Mulți tineri au pro
pus organizarea Urtor cptife- 
rințe de cultură generală" sau 
pe teme de morală, urmate 
de filme apropiate de tgma 
respectivă. E o metodă dună 
care îmbină plăcutul CU. utilul. 
Dar tovarășii din comitetul 
U.T.M. n-au organizat decît 
foarte puține asemenea mani
festări în anul trecut, iar anul 
acesta — niciuna. Se mai îri- 
tîmplă - destul de des să se 
expună în fața tinerilor Con
ferințe plictisitoare, care în 
loc să pornească de Ia fapte 
de viață și să ajute tineretul 
să desprindă concluzii pentru 
propria lui comportare, îi în
doapă timp de o otă și hiai 
bine cu lucrări abstracte, spuse 
într-un limbaj sec, păsă
resc. Doar pentru tineri, to
tul trebuie făcut vioi; tineresc. 
Esențialul nu Oste cite confe
rințe au fost expuse; ci dacă 
ele îi atrag pe tineri, dacă 
găsesc cheia spre inima și 
mintea lor.. Din păcate, acest 
lucru îl uită adesea tovarășii 
din comitetul U.T.M. al Uzi
nei „i Mai”.

O formă tinerească, eficace 
și atractivă care trebuie mult 
mai des folosită este „Jurnalul 
vorbit" pe diverse teme ale 
politicii interne și internațio
nale, „jurnal" menit să răs
pundă interesului tinerilor 
pentru cunoașterea și apro
fundarea problemelor de poli
tică internă și externă. Din 
păcate această formă nu mai 
este folosită în ultimul timp, 
în general preocuparea pentru 
informarea organizată a. între», 
gii mase a. Tineretului cu-șmb»- 
blemele polittasVcBfesttessste 
slabăioirtid’mvrtoo luiqiouM 
' Pehtru Tmbân-ătg|îț«i ; W" 
nifestărilor cuItufal-edUcaB- 
ve, pentru atragerea masei ti
neretului la aceste manifestări 
este necesar să fie larg folo
sită sondarea permanentă a 
opiniei tinerilor. Nu întîmplă- 
tor în secția turnătorie, oțel 
s-a reușit ca aproape toți ti
nerii să fie antrenați în acti
vitatea culturală. Acolo, , s-a 
statornicit obiceiul ca tinerii 
să fie întrebați de către secre
tarul organizației U.T.M.' ce 
spectacole ar dori să vadă, la 
ce manifestări ăle clubuliiî 
au participat cu mai milita 
plăcere, ce ăr dori sa se pro
grameze în viitor la club. A- 
ceastă experiență bună ar 
trebui generalizată.

Comitetul U.T.M. al Uzine
lor „1 Mai** este dator să 
manifeste mai multă iniția
tivă în găsirea și prompyajț'ș.a

culturale bogate-
A attiVa în așa fel ■ incit 
clubul uzinei să aducă ah 
aport mai eficient,' mâi mare 
la educarea comunistă ă ti
nerilor, la mobilizarea tine
rilor în' îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid — iată o 
sarcină însemnată a •organi
zației U.T.M. de la' Uzinele 
„1 Mai“-Ploiești.

meseriilor
— llincuță a executat trei 

operații.
— Petrov Ia fel...
— llincuță a realizai 7 ope

rații...
Nu numai calitatea lucrului 

executat, dar și timpul de lu
cru avea să-și șpună cuvîn- 
tul. Iață însă căTlincuță și Pe-

9a* trov s-<țu prezentat Un același

Petrov la toate operațiile 
excelent.

llincuță: excelent.
Cei doi elevi au zimbit sa- 

tisfăcuțî, și-au strîns mîinile șl 
s-au felicitat reciproc : între
cerea le-a adus nu numai tit
lul de fruntași pe profesie; 
dar și prietenia...



După întilnirea
de la Viena

VIENA 6 (Agerpres). — Da
torită faptului că întilnirea 
dintre N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy a avut loc la Viena, 
Austria a polarizat timp de 
cîteva zile atenția întregii 
lumi. Acest lucru a avut o 
importanță extrem de mare 
pentru ea, a declarat A. Gor
bach, cancelarul federal al 
Austriei, unui reprezentant al 
Agenției de presă austriece. Și 
mai îmbucurător este faptul 
că cei doi oameni de stat 
considerat < 
schimbul lor 
foarte utile.

Ceea ce a 
de lâ această 
lizat, a spus Gorbach. Nu pu
team să sperăm că prima în
tîlnire va duce la rezolvarea 
problemelor internaționale ră
mase deschise. Pare-se că 
scopul întîlnirii a fost atins, 
conducătorii celor două mari 
puteri au stabilit un contact 
personal și au ajuns la păre
rea că este necesar să-l con
tinue și în viitor. Austria este 
satisfăcută de schimbul de 
păreri care a avut loc și care 
va contribui la destinderea în
cordării internaționale și la 
instaurarea unei păci îndelun
gate în întreaga lume.

relațiile dintre statele cu sis
teme sociale diferite.

au 
că întâlnirile și 
de păreri au fost

așteptat Austria 
întîlnire s-a rea-

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
La Viena, scrie ziarul „Trybu- 
na Ludu", au fost inițiate con
vorbiri directe între conducă
torii celor mai mari puteri din 
lume. Pentru a se rezolva toate 
problemele litigioase pe cale 
pașnică vor mai fi necesare e- 
forturi prelungite și perseve
rente. La Viena s-au pus ba
zele. In lumina acestui fapt 
salutăm cu satisfacție rezul
tatele întîlnirii între N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy.

„Glos Pracy» își exprimă 
părerea că după întilnirea 
Hrușciov-Kennedy va urma o 
îmbunătățire a relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unite. Acest lucru este cu atît 
mai important, subliniază zia
rul, cu cît tocmai acestor două 
puteri le revine cea mai mare 
răspundere pentru menținerea 
păcii în întreaga lume.

C. A. E. R.
Ședința Comisiei permanente 

pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova 
a avut loc sub președinția 
prof. Vasili Emelianov, ședin
ța ordinară a Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru folo
sirea energiei atomice în sco
puri pașnice. La ședință au 
participat delegațiile tuturor 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Călăuzită de principiile di
viziunii socialiste a muncii, 
comisia a examinat progra
mul de lucrări și de măsuri 
în vederea specializării și coo
perării în domeniul producției 
aparatelor și utilajelor pentru

tehnica nucleară folosite în 
economia națională, a izotopi
lor radioactivi și stabili, pre
cum și a mijloacelor de pro
tecție pentru cei care lucrează 
cu substanțe radioactive. Au 
fost adoptate hotărîri menite 
să ducă la dezvoltarea conti
nuă a colaborării tehnico- 
științifice și economice în a- 
cest domeniu.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de de
plină înțelegere reciprocă, 
unanimitate și colaborare fră
țească.

Soli ai tineretului 
sovietic în Cuba

PRAGA 6 (Agerpres). — „O 
întâlnire utilă", „Primul pas 
s-a făcut", „Este necesar să se 
continue» - sub aceste titluri 
înserează ziarele din Praga 
materiale consacrate întîlnirii 
dintre N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și J. Ken
nedy, președintele S.U.A.

La Viena, scrie ziarul „Pra- 
ce“, s-a făcutX primul pas pe 
calea spre destinderea încor
dării internaționale. A fost 
însă numai un prim pas, după 
care trebuie să urmeze alții. 
Acest lucru este cerut de po-

SOFIA 6 (Agerpres). — A 
fost o întîlnire necesară și u- 
tilă, ea a constituit un succes 
incontestabil al politicii co
existenței și încă un eșec al 
falimentarei politici a „războ
iului rece", arată ziarul „Ra- 
botnicesko Delo" în articolul 
intitulat „Contactul s-a stabi
lit — acum trebuie urmărită 
înțelegerea".

N. S. Hrușciov și J. Kenne
dy, subliniază „Rabotnicesko 
Delo", au stat de vorbă asupra 
multor probleme foarte impor
tante ale zilelor noastre. Pen
tru ca pacea să poată triumfa 
cu adevărat pe pământ, con
vorbirile trebuie să fie urmate 
de fapte concrete din partea 
cercurilor conducătoare ale 
S.U.A.

Președintele Kennedy 
s-a reîntorspoarele întregii lumi care au __ t

.prm^riț icur atîța>„atenție întilS iCplO Washington 
nlrea de la' Viena. *•

Principiul apmsgrbirilpr pag- f ^ASHlNtțTOKj' 6 (Agerpres).
nice, subliniază ziarul „Zeme- - Pfeș'edfntele S.U.A., J. Ken-nice, subliniâza ziarul 
delske Noviny", a dobîndit o 
nouă forță la Viena. S-a reafir
mat că acest principiu consti
tuie unica bază rezonabilă în

nedy, s-a înapoiat la 6 iunie 
la Washington, după călăto
riile făcute la Paris, Viena ți 
Londra.

Tratativele de la Evian

Cuba — țara cu bogate 
minerale

La 5 iunie au sosit la 
Havana pe bordul 
motonavei „Gruzia" 

300 de tineri specialiști so
vietici din agricultură, care 
vor lucra în cooperative a- 
gricole și proprietăți de stat 
din Cuba, transmițînd prie
tenilor cubani cunoștințele 
lor și experiența înaintată 
în dezvoltarea producției a- 
gricole.

In zilele următoare 
1.000 de tineri țărani cu
bani vor pleca în Uniunea 
Sovietică. în colhozuri și 
sovhozuri, în instituțiile de 
învățămînt agricol din di
ferite republici unionale ei 
își vor însuși cunoștințe 
practice și teoretice 
meniul agriculturii, 
tru ca apoi, după 
ierea în Cuba, să le
mită compatrioților lor.

în do- 
pen- 

înapo- 
trans-

O imagine a mizeriei in 
care sînt nevoiți să trăias
că, alături de părinții lor, 

muiți copii italieniresurse
HAVANA 6 (Agerpres). — 

Cuba este o țară cu bogate 
resurse minerale. Zăcămintele 
de minereu de fier din Cuba 
sînt evaluate la 3.500.000 tone, 
adică 26 la sută din totalul 
zăcămintelor de minereu de 
fier din America Latină. Ză
cămintele de minereu de ni
chel din nordul Cubei sînt e- 
valuate la 400.000.000 tone. De 
asemenea Cuba este bogată în 
cupru, crom, manganez și 
cobalt. înainte de revoluție 
toate aceste bogății erau ex
ploatate de societăți nord-a- 
mericane. Datorită exploatării 
capitaliste, Cuba nu a fost în 
măsură să-și dezvolte o in
dustrie minieră independentă.

Astăzi în Cuba se produc 
transformări radicale în ce 
privește exploatarea resurse-

lor minerale. Directorul 
stitutului național pentru 
forma 
tat că 
Cubei 
cupru
1959 era de 26.000.000 pesos, 
se va ridica anul acesta la 
51.000.000 pesos. Cuba a pornit 
pe calea creării unei industrii 
siderurgice proprii. Vor fi 
construite două uzine cu o 
capacitate anuală de 250.000 
tone de fontă și 500.000 tone 
de oțel în perioada inițială. 
Cu ajutorul tehnicienilor și 
utilajului furnizat de Uniunea 
Sovietică s-au efectuat pros
pectări petroliere care au a- 
rătat existența unor zăcămin
te de petrol în regiunile din 
nordul provinciilor Las Villas 
și Camaguey.

In- 
re- 

agrară, Jimenez, a ară- 
valoarea exporturilor 
de fier, nichel, cobalt, 
și manganez, care în

Val de persecuții împotriva 
Partidului Comunist din S. U. A.

caracter

Rebelii laoțieni sabotează 
cu privire la încetarea focului

Lupta patriofilor angolezi 
ia amploare

EVIAN 6 (Agerpres). - După 
o pauză de două zile, marți la 
Evian au continuat tratativele 
franco-algeriene în problema 
autodeterminării poporului al
ger ian.

Profitînd de această pauză, 
informează agenția France 
Presse, șeful delegației fran
ceze la tratative, Joxe a plecat 
la Paris pentru instrucțiuni.

în cea de a noua ședință a 
tratativelor de la Evian s-a 
continuat discutarea așa-nu- 
mjțej.probleme a „coexistenței 

<țin Algeria": Da 
începutul ședinței delegația al
geriană a făcut o expunere a- 
supra acestei probleme, iar a- 
poi a răspuns la întrebările 
puse de delegația franceză în 
legătură cu chestiunea în dis
cuție.

Discuțiile în această proble
mă vor continua în ședința de 
miercuri, 7 iunie.

în cursul conferinței sale de 
presă, după ședință, purtătorul 
de cuvînt al delegației france
ze la tratativele de la Evian 
a declarat că „impresia gene
rală care se desprinde după 
ședința de marți este că pe
rioada examinării generale a 
tezelor privind autodetermi
narea poporului algerian și a 
problemelor care țin de aceasla 
se apropie de sfîrșit".

Purtătorul de cuvînt al dele
gației algeriene, Malek, a su
bliniat importanța pe care o a- 
cordă delegația algeriană pro
blemei viitorului comunități
lor care trăiesc pe teritoriul 
Algeriei. „Noi am înțeles tot
deauna complexitatea și im
portanța acestei probleme" - a 
arătat Malek. Soluțiile pro
puse de noi a arătat el „se in
spiră atît din realitatea exis
tentă cît și din spiritul drep
tății și echității care trebuie să 
stea la baza oricărei societăți 
s»I0gSb aflUSii^”. Xialek ă 
arătat că europehii din Algeria 
care vor dori să-și păstreze ce
tățenia de origină, vor putea 
participa la viața politică și 
administrativă a Algeriei noi.

Cercurile ziaristice prezente 
Ia Evian încearcă însă fără 
succes să facă un bilanț al 
celor două săptămîni de tra
tative. Aceasta, deoarece, da
torită poziției delegației fran
ceze, nu s-a făcut nici un pas 
înainte pe calea realizării u- 
nui acord în problema în dis
cuție. încercarea părții fran
ceze de a obține scindarea te
ritoriului Algeriei 
Saharei de restul 
rește să impună 
sub forme noi a 
duiri coloniale.

(ruperea 
țării) urmă- 
perpetuarea 
vechii orîn-

LUANDA 6 (Agerpres). “• 
Trupele colonialiste portughe
ze, care primesc neîntrerupt 
noi întăriri, nu sînt in stare să 
înfrîngă lupta eroică a patrio- 
ților angolezi.

Potrivit relatărilor cores
pondentului agenției France 
Presse, în ultimele zile lupta 
patrioților angolezi a luat o 
și mai mare amploare. Orașul 
Carmona —• „capitala de cafea 
a Angolei" — este aproape a- 
sediat. In regiunile învecinate 
luptele continuă fără întreru
pere de la mijlocul lunii mar
tie. A fost de asemenea ata
cată localitatea Damba. situa
tă intre Carmona și Maquela 
de Zombo. In afară de aceas
ta, se duc lupte în apropierea 
orașelor Santa-Cruz, Negage, 
Carmona. In toate aceste lupte 
forțele patriotice au provocat 
pierderi mari trupelor colo
nialiste.

Localitatea Damba a fost a- 
tacată la numai cîteva 
după încheierea vizitei în 
cest oraș a guvernatorului ge
neral, Tavares.

In regiunile din nord-estul 
Angolei patrioții au atacat, de 
asemenea, prin surprindere 
numeroase avanposturi și 
unități ale trupelor coloniale.

Ținînd seama de sfatul 
sprijinitorilor săi occidentali, 
dictatorul Salazar caută să a-

bată poporul angolez de la 
lupta pentru cucerirea inde
pendenței. El a promis că „de 
îndată ce va fi restabilită li
niștea în Angola, vor fi în
făptuite reforme". Comentînd 
aceste promisiuni, 
„New York Times"
„Dacă Portugalia vrea să evi
te o catastrofă îngrozitoare 
ea trebuie să renunțe la în
cercările de a împiedica 
așa cum se întimplă în Uniu
nea Sud-Africană — evoluția 

bilă a evenimentelor 
lui XX

ziarul 
scria :

WASHINGTON 6 (Ager
pres). — In Statele Unite a 
început un nou val de perse
cuții împotriva partidului co
munist din S.U.A. La 5 iunie, 
Curtea Supremă a S.U.A. a 
adoptat două hotărîri care 
urmăresc interzicerea activită
ții partidului comunist

După cum transmite agen
ția Associated Press, Curtea 
Supremă a S. U. A. s-a pro
nunțat în favoarea „legalită
ții" unor legi cu
reacționar elaborate în anii 
1940 și 1950 prin care Parti
dul Comunist din S.U.A. era 
obligat să se înregistreze la 
Ministerul Justiției în calitate 
de „agent al unei puteri 
străine" și să prezinte lista 
membrilor săi și întreaga 
gestiune financiară. Aceste 
legi prevăd de asemenea, că 
un membru al partidului co
munist nu poate primi pașa
port pentru a călători în 
străinătate, nu are voie să 
ocupe posturi în institi 
guvernamentale sau în 
dustria de apărare" și că 
vemul are 
cute orice 
participare 
partidului.

După cum transmite agen
ția United Press Internatio
nal, secretarul 
Partidului Comun: 
fele Unite, Gus H 
pentru p

care a calificat hotărîrea an
ticomunistă din 5 iunie a 
Curții Supreme ca o lovitură 
dată democrației și constitu
ției țării.

în numele anticomunismu
lui — se subliniază în decla
rație — Curtea Supremă a 
deschis ușa persecutării atît 
a comuniștilor, cît și 
muniștilor care luptă 
apărarea libertăților 
cratice, a drepturilor 
lui negru, a tuturor
lor muncii și a cauzei păcii.

a-

Padong. La 3 
anunțat înceta- 
Laos, în aceas-

pile 
..in- 
gu- 

dreptul să perse- 
persoană pentru 

activă în nodurile

a neco- 
pentru 
demo- 

poporu- 
oameni-

NA MON 6 (Agerpres). — în . 
ultimele zile, gruparea Fumi 
Nosavan-Boun Oum din Laos 
a făcut mare zarvă în jurul 
situației din regiunea micului 
cătun Padong, situat la nord- 
vest de orașul Xieng Kuang, 
acuzînd trupele guvernamen
tale și forțele Patet Lao de 
încălcarea armistițiului în 
ceasta regiune.

Ce se petrece în realitate în 
această regiune, care se află 
departe în spatele frontului pe 
teritoriul Laosului, fiind eli
berată încă din aprilie de tru
pele regale și de forțele Pa
tet Lao ?

în aprilie, în cursul ofensi
vei, trupele aliate au curățat 
complet de rebeli provincia 
Xieng-Kuang, inclusiv regiu-

In S. U. A. continuă mișcarea 
antisegregaționistă

NEW 
Vestea 
luni închisoare de către 
tribunal, din orașul Jackson 
(Mississippi) a încă 13 persoa
ne care au făcut parte din ca
ravana „Călătorii libertății" 
și a hotărîrii judecătorului 
federal Johnson de a interzice 
de acum înainte organizarea 
acestor caravane nu a intimi
da* populația de culoare din 
: U.A. care luptă împotriva 
ailor segregaționiste, pentru 

drepturilor ele-

YORK 6 (Agerpres). 
condamnării la două

un

ția United Press International, 
Edward King, unul din lide‘ 
rii mișcării antisegregaționiste 
a negrilor din S.U.A., a decla
rat la 5 iunie că acțiunile îm
potriva segregației rasiale vor 
continua. King a anunțat că 
grupuri de „călători ai liber
tății" vor călători cu avioane 
rezervate exclusiv albilor pen
tru a protesta în felul acesta 
împotriva regulilor segre- 
gaționiste care domnesc pe 
aeroportul din Jackson. Alte 
grupuri de călători ai libertă- 

i urmează să plece, de ase-
ca-

nea localității 
mai, cînd s-a 
rea focului în 
tă provincie n-a rămas nici o 
localitate sub controlul grupu
lui de la Savannaket. Ulteriori 
rebelii au început să introdu
că în regiunea localității Pa
dong. cu ajutorul elicopterelor 
americane, grupuri de diver- 
sioniști conduși de ofițeri 
mericani. Aceste grupuri 
diversioniști au început să 
rorizeze populația locală 
lindu-i pe bărbați să intre 
detașamente de diversioniști. 
La cererea populației, trupele 
regale și forțele Patet Lao, 
care sînt răspunzătoare pen
tru menținerea păcii și ordi
nii în regiunile eliberate, au 
început lichidarea diversioniș- 
tilor.

Pentru a-și salva agenții de 
nimicire totală și pentru a 
ascunde urmele propriilor lor 
provocări, rebelii au recurs la 
calomnia că trupele guverna
mentale și forțele Patet Lao 
ar fi încălcat acordurile cu 
privire la încetarea focului. în 
spatele zarvei făcute în jurul 
situației din satul Padong se 
ascunde sabotarea directă a 
acordului cu privire la înceta
rea focului în Laos, lipsa de 
dorință a rebelilor și a celor 
care îi sprijină- de a instaura 
pacea și liniștea în Laos.

a- 
da 
te- 
si-
în

Lucrările 
Conferinței 

de la Geneva

Noi acte teroriste 
aîe ultracolonialiștilor francezi

comise trei atentate cu focuri 
de armă, soldate cu rănirea 
mai multor persoane. La Sidi- 
Bel-Abbes și la Blida ultra- 
colonialiștii au omorît trei al
gerieni. Agenția France Presse 
precizează că acțiuni teroris
te au avut loc și în alte lo
calități din Algeria.

La Paris, într-un hotel lo
cuit de algerieni, a explodat 
o bombă care a rănit zece 
persoane. De asemenea tero
riștii au incendiat imobilul în 
care locuiau soția și copiii lui 
Ahmed Boumendjel, consilier 
al guvernului provizoriu 
Republicii Algeria.

Presa democrată din Franța 
condamnînd acțiunile teroriste 
ale elementelor ultracolonia
liste își exprimă totodată pro
testul împotriva pasivității pe 
care o manifestă autoritățile 
față de ultracolonialiști.

PARIS 6 (Agerpres). — In 
ultimele 48 de ore în Algeria 
și pe teritoriul Franței au a- 
vut loc numeroase atentate cu 
bombe, săvîrșite de elemente
le ultracolonialiste. In ziua de 
4 iunie la Alger teroriștii au 
aruncat o grenadă într-un 
restaurant, omorînd o femeie 
și rănind alte 11 persoane. Tot 
la Alger o bombă cu explozie 
întîrziată a rănit trei persoa
ne. Pe străzile orașului au fost 
difuzate manifeste ale organi
zației teroriste ultracolonialis
te „armata secretă", în care 
se afirmă că ea este autoarea 
asasinării la 31 mai a comisa- 
rului-șef al poliției din Alger, 
Roger Gavory.

In cursul serii de luni, la 
Alger s-au auzit din nou ex
plozii care, potrivit relatărilor 
agenției France Presse, au 
cauzat pagube materiale. In 
aceeași seară la Oran au fost

al

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Organizația statelor americane a 
anunțat că va trimite în Republi
ca Dominicană o comisie de an
chetă. Comisia este prezidată de 
Gerald Drew, șeful serviciului de 
inspecție al corpului diplomatic 
al S.U.A., și se compune din re
prezentanți ai statelor Argentina, 
Mexic, Panama și Uruguay. Co
misia va avea ca scop, relatează 
agenția France Presse, „să verifice 
dacă regimul dominican a evoluat,
în urma asasinării lui Rafael Tru-

jillo, penfru a permite ridicarea 
sancțiunilor impuse anul frecuf la 
reuniunea O.S.A. de la San Jose, 
Costarica". Conform rezoluției a- 
doptate la San Jose, toate țările 
americane au rupt relațiile diplo
matice cu Republica Dominicană 
și i-au aplicat sancțiuni econo
mice.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, situația din Republica Do- 
minică nu evoluează spre o 
schimbare în sensul democratiză
rii regimului,

Pe străzile Luandei patrulează tancuri ale colonialiștilor portu ghezi, gata in orice clipă să 
deschidă focul asupra populației neînarmate

(Carolina de 
sud), unde au avut loc în sea
ra zilei de 5 iunie incidente 
între albi și negri după ce 
patronul unui restaurant a re
fuzat să servească un grup de 
șase consumatori negri.,

Potrivit agenției U.P.I., la 
5 iunie grupuri de studențî 
americani au organizat la 
New York o manifestație în 
fața clădirii societății „A.B.C." 
Broadcasting-Paramount Pic
tures Inc. în semn de protest 
împotriva legilor segregațio
niste în vigoare în sălile de 
spectacole din orașul Austin 
(Texas).

ferinței internaționale pentru 
reglementarea problemei lao- 
țiene au luat cuvîntul repre
zentanții Franței, Angliei și 
Statelor Unite. Reprezentan
tul francez a prezentat confe
rinței un al doilea document — 
proiect în legătură cu proble
ma controlului asupra îndepli
nirii hotărîrilor Conferinței. 
Reprezentanții Angliei și 
S.U.A. au sprijinit proiectul 
francez.

Următoarea ședință va avea 
loc la 7 iunie.

Ancheta a O. S. A, în Repubhca 
Dominicana

Situația 
din Zanzibar

ZANZIBAR 6 (Agerpres).
Situația din Zanzibar continuă 
să fie încordată. Autoritățile 
coloniale au extins starea 
excepțională asupra întregii 
insule. Continuă să fie aduse 
noi trupe engleze din Kenya. 
Au fost plasate gărzi militare
la instalațiile petroliere, uzi
nele electrice și la aeroporturi. 
Toate școlile sînt închise.

Potrivit agenției France 
Presse, bilanțul oficial al in
cidentelor provocate de colo
nialiști cu prilejul recentelor 
alegeri generale din Zanzibar 
era luni de 57 morți, 360 ră
niți și 598 de persoane ares
tate.

pp scurn.ujnnna Pe scurt
MOSCOVA. La 6 iunie au 

sosit Ia Moscova în drum spre 
Geneva, unde vor participa 
Ia Conferința internațională 
pentru Laos, prințul Suvanna 
Fumma, primul ministru al 
guvernului Laosului, și prin
țul Sufanuvong, președintei» 
Partidului Neo Lao Haksat.

aur a Federației internaționa
le de aviație.

ORENBURG. — Pilotul cos- 
monaut sovietic, Iuri Gagarin* 
a sosit la 5 iunie la Școala su
perioară militară de aviație 
din Orenburg pe care a ter
minat-o în anul 1957.

MOSCOVA. - 
R. P. Romîne la i 
Guină, a oferit 
prilejul prezenței 
U.R.S.S. a delegației economi
ce guvernamentale 
conduse de Al. 
vicepreședinte al 
de Miniștri al R.

Ambasadorul 
Moscova, N. 
o masă cu 

■ în capitala

romîne 
Birlădeanu. 
Consiliului 

P. Romîne.

MOSCOVA. — La 6 iunie, 
N. S. Hrușciov, i-a primit la 
Kremlin pe prințul Suvanna 
Fumma, primul ministru al 
guvernului Laosului, și pe 
prințul Sufanuvong, președin
tele partidului Neo Lao Hak
sat.

Brej- 
alți 

făcut
MOSCOVA. — Leonid 

nev, Nikita Hrușciov și 
conducători sovietici au 
la 6 iunie o vizită doctorului 
Sukarno, Ia reședința sa de la 
Kremlin, și l-au felicitat cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani.

urma cere-

PARIS. — Pentru remarca
bila sa realizare în domeniul 
cuceririi Cosmosului, maioru
lui I. A. Gagarin, primul pilot 
cosmonaut din lume, i s-a a- 
cordat la 6 iunie medalia de

HAVANA. - Sub aus
piciile Comisiei cubane pen
tru U.N.E.S.C.O. s-a deschis 
Ia Havana o expoziție de cos
tume naționale. La expoziție 
participă 24 țări printre care 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
Mexic, Ecuador și altele.

GENEVA. — In 
rii oficîale a guvernului Gha- 
nei, Consiliul administrativ al 
Organizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.) a hotărît să 
numească o comisie specială 
care să studieze problema în. 
călcării de către Portugalia 
a convenției O.I.M. care in
terzice munca forțată. Colo
nialiștii portughezi folosesc 
în prezent munca sclavagistă 
In Angola și în celelalte co
lonii.

Undeva în provincia ita
liană Liguria, într-o că
suță țărănească, un 

bărbat și o femeie, pe fețele 
cărora se citesc neliniștea și 
urmele unei vieți de muncă 
grea, penfru a-și putea duce 
traiul de azi pe mîine, stau 
de zile, săptămâni, luni în
tregi într-o tăcută și îndelun
gată așteptare. Frământările 
lor sînt chinuitoare. Deodată, 
amîndoi tresar. Au zărit fac
torul poștal, care se îndreap
tă spre căsuța lor. Insfîrșit o 
veste. Cu mîinile tremurînde, 
bătrînul ia plicul. 11 rupe ne
răbdător și citește scurta mi
sivă. Citește odată, de două 
ori, de trei ori. Pe măsură ce 
înțelege cele scrise, lacrimi 
mari se rostogolesc pe fața 
sa zbîrcită. Scrisoarea este 
scurtă. „Scumpul meu tată, 
fă te rog tot ce-ți stă in pu
tință pentru a mă scoate din 
această blestemată legiune 
străină. Muiți își fac singuri 
rău și muiți se sinucid numai 
ca să termine odată cu a- 
ceasiă viață de cîine ; sîntem 
tratați ca niște animale, sîn
tem oameni care ne-am vîn- 
dut sufletele". Acestea sînt 
rîndurile scrise de unicul lor 
copil.

Plecat .din casa părintească 
acum cîțiva ani, tînărul G. A. 
(din cauze lesne de înțeles 
ziarul „Unita", din care am re
produs scrisoarea, publică 
doar inițialele) a luat a-

ceastă hotăiîre din două mo
tive : 1) Pentru că sărăcia 
de acasă nu mai permitea 
părinților săi să-l întrețină. 
2) Pentru că voia la rîndul 
lui să muncească și să-și a- 
jute astfel părinții.

Ce s-a întimplat cu tînărul 
G. A. ? El a străbătut mai în- 
tîi întreaga Italie, de la sud 
la nord. Pretutindeni i se răs
pundea scurt — „nu anga
jăm". Tabloul ce i se perin-

cesta, foarte amabli, îi oferi 
un angajament pe oare l-a 
descris în cuvinte roze. Bine
înțeles, G. A. nu stătu pe gîn- 
duri. Astfel tînărul nostru se 
trezi în incinta fortului St. Ni
colas din Marsilia, sediul u- 
neia din bazele „legiunii stră
ine" franceze. Și, iată-1, după 
puțin timp pe G. A. înrolat în- 
tr-unul din batalioanele le
giunii și trimis cu mare ur
gență în Algeria.

lui, cerînd cu insistență să 
fie redați căminelor părintești 
copiii lor înrolați prin înșelă
ciune în „legiunea străină" 
din Algeria.

Aceste familii primesc scri
sori cutremurătoare de la 
fiii lor aflați în Algeria. Iată 
ce scrie un alt tînăr, care a 
„dispărut" din Italia de nord: 
„De două nopți nu mai pot 
inchide ochii, pling de furie 
și rușine, rușine că aparțin

Atrași în Legiunea Străină
Scrisorile disperate ale unor tineri italieni • O armată a crimei

• Cum sînt recrutate victimele
în fața ochilor era mereuda

același : zeci de mii de mun
citori concediați, zeci și zeci 
de mii de șomeri care băteau 
zadarnic drumurile Italiei, ca 
și el, în căutarea unui loc de 
muncă. în această situație 
G. A. a hotărît că în nici un 
caz nu se va întoarce acasă. 
Și a plecat să caute de lucru 
în... Franța. Aci, a colindat 
din nou mult timp. Dar din nou 
zadarnic. Speranța de a 
munci, de a cîștiga ceva, ori- 
cît de puțin, se năruia văzînd 
cu ochii. Cînd, la Marsilia 
fiind, fu acostat de un individ 
care în mod cu totul curios 
îi cunoștea peregrinările. A-

Scopul „legiunii străine" în 
Algeria este bine cunoscut : 
să continuie războiul colonia
list împotriva poporului al- 
gerian, să reprime în sînge 
pe cei ce ridică glasul pentru 
independență, libertate.

G. A. nu este singurul tî- 
năr italian care a fost indus 
în eroare de către diverși 
misiți ai reprezentanților 
cercurilor colonialiste și tri
mis să apere interesele lor 
în Algeria. Presa italiană din 
ultimul timp abundă în mate
riale despre faptul că în 
Italia există mii de familii 
care bat zilnic la ușile minis
terelor și chiar ale Vaticanu-

speciei umane, pentru că ani
malele sînt mult mai bune. Aș 
vrea să fiu 
Noi aici (în 
tem simple 
simțămintele 
absolut nici o valoare".

Asemenea scrisori se 
mese de la tineri care n-au 
împlinit — foarte muiți dintre 
ei — nici măcar 20 de ani. 
Acești tineri au încăput cu 
ușurință în mîinile murdare 
ale colonialiștilor francezi 
tocmai pentru că în țara lor, . 
în Italia, nu li s-a asigurat un 
loc de muncă, condițiile mi
nime pentru a putea trăi. Tot 
presa italiană dezvăluia că o

doar un vierme.
Algeria nn.) 
instrumente 
noastre nu

sîn- 
lar 
au

pri-

altă categorie de tineri care 
sînt atrași în „legiunea stră
ină" ‘ 7
scoși din închisorile italiene, 
fără încunoștiințarea părin
ților, și trimiși să ucidă în 
Algeria în numele interese
lor colonialiste.

Nu este astăzi pentru ni
meni un secret din cine este 
formata „legiunea străină" 
franceză. însuși faptul că în 
această legiune au fost recru
tați peste 20.000 de foști 
SS-iști, fasciști notorii, arată 
caracterul acestei sinistre ar
mate colonialiste de repre
siune. Și pentru îngroșarea 
permanentă a rîndurilor „le
giunii străine" franceze este 
nevoie mereu și mereu de 
carne de tun. Achizitorii de 
carne de tun mișună prin Eu
ropa occidentală momind 
precum am văzut, pe tinerii 
șomeri, fără speranță de a 
găsi de lucru, tineri căzuți 
pradă disperării și lipsiți de 
luciditate politică.

Adevărul nu poate fi as
cuns. II dezvăluie clar scri
sorile celor care, fără voia 
lor, s-au trezit1 înrolați în „le
giunea străină".' Această le
gume a morții, această odi
oasă armată colonialistă este 
înjghebată cu scopul de a 
înăbuși ceea ce nu se poate 
înăbuși : hotărîrea fermă a 
poporului algerian de a obți
ne libertatea, independența.

LUCIAN ROLEA |

sînt tinerii delicvenți
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