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Proletar! din toate țările, unlțl-vă!

cinteia 
tinerelului

Succese
în valorificarea

Cel
in mese

«i e

de 
lăcătuș,
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m vizitat zilele 
trecute secțiile și 
atelierele Uzine
lor de autocamioa
ne „Steagul roșu" 
din Brașov. între

cerea socialistă pentru produ
se de calitate superioară se 
desfășoară aici într-un ritm 
susținut. în fiecare atelier, pa
nouri mari*  înfățișează succe
sele obținute în întrecerea 
dintre brigăzile de producție, 
în unele secții mi-au atras a- 
tenția cîteva afișe prin care 
muncitorii de diferite pro
fesii erau chemați să partici
pe la întrecerea pe profesii 
pentru cîștigarea titlului 
cel mai bun strungar, 
turnător etc.

— în uzina noastră, 
ne explică tovarășul 
Vasile Diaconescu, 
secretarul comitetu
lui U.T.M. pe uzină, 
se desfășoară înce- 
pînd de anul trecut, 
paralel cu întrecerea 
socialistă dintre bri
găzi, întrecerea pentru titlul 
de fruntaș, de cel mai bun 
muncitor în meseria respecti
vă. întrecerea este organizată 
sub îndrumarea organizației 
de partid, de către comitetele 
sindicatului în fiecare secție și 
atelier. Și bineînțeles, organi
zația U.T.M. își aduce și ea 
un aport însemnat la desfășu
rarea întrecerii pe profesii.

întrecerea aceasta pe profe
sii — a continuat tovarășul 
Diaconescu, răspunzînd dorin
ței noastre de a ne da cîteva 
amănunte in plus — are un 
scop profund: lupta pentru 
cîștigarea titlului de cinste de 
fruntaș pe meserie, înseamnă 
de fapt lupta pentru ridicarea 
măiestriei profesionale, pen
tru găsirea de noi metode și 
dispozitive de lucru, deci ob
ținerea de produse de cea mai 
bună calitate. înțelegînd bine 
acest lucru, comitetul U.T.M. 
acordă toată atenția acestei 
întreceri. întrecerea îi în
deamnă pe tineri să-și ridi
ce continuu calificarea, să 
devină adevărați specialiști in 
meseria aleasă, scoate la ivea
lă cele mai bune metode de 
muncă, experiența pozitivă a 
fruntașilor spre a fi apoi ge

neralizată și însușită de masa 
’tineretului.

Contribuția organizației 
U.T.M. la desfășurarea între
cerii pe profesii începe odată 
cu antrenarea tinerilor în în
trecere. în multe din organi
zațiile U.T.M. din secțiile a- 
gregate-motor, șasiu, oțelărie, 
forjă s-au organizat adunări 
generale în care s-a discutat 
special despre participarea ti
nerilor la întrecerea pe profe
sii. în unele adunări au fost 
invitați să vorbească tinerilor 
ingineri din conducerea secții
lor și atelierelor, muncitori 
vîrstnici despre importanța 
întrecerii pe profesii, sti- 
mulîndu-le dorința de a 
lupta pentru cîștigarea ti
tlului de cel mai bun 
strungar*  lăcătuș sau frezor, 
în toate secțiile au fost alcă
tuite panouri cu fotografii ale 
cîștigătorilor întrecerii.

întrecerea pe profesii n-are 
In uzina noastră decît o ve-
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chime de un an. De aceea nici 
n-a cuprins încă toate sec
țiile. Acolo unde ea se desfă
șoară, au fost antrenați însă 
în întrecere majoritatea mun
citorilor. în prezent, peste 
1.300 de muncitori din uzină 

dintre care foarte mulți ti
neri — se întrec pentru titlul 
de cel mai bun strungar, fre
zor, lăcătuș, forjor, turnător șl 
miezuitor.

— Practic, cum se desfășoa
ră întrecerea ?

— Ea are un caracter per
manent. Stabilirea fruntașilor 
se face însă/trimestrial, într-o 
adunare festivă. Cu această o- 
cazie se înmînează cîștigători- 
lor în întrecerea pe profesii 
drapelul de fruntaș pe meserie.

Din experiența comitetului U.T.M. 
de la Uzinele „Steagul roșuw« 

Brașov, în mobilizarea tinerilor 
la întrecerea pe profesii

La baza stabilirii fruntașilor 
stau criteriile : calitatea pro
duselor, productivitatea, eco
nomiile realizate, organizarea 
locului de muncă, aplicarea 
metodelor înaintate de mun
că și altele. în fiecare secție 
a uzinelor, aceste criterii ca
pătă însă un aspect specific. 
La atelierul montaj-znotor, de 
pildă, titlul de cel mai bun 
lăcătuș montor se atribuie 
muncitorului care obține cea 
mai bună depășire a sarcinilor 
de producție, căruia nu i se 
refuză piese de la controlul 
final. Curind, ne-am dat sea
ma că aceasta nu- 
motorul este un a 
te dificil. Nu 
oricît de mici ar fi ele apar 
de la început.
timpul probei de lucru sau în 
exploatare. Astfel, titlul de cel 
mai bun lăcătuș montor se a- 
cordă ținînd seama și de ă- 
precierile beneficiarilor. Așa 
se prezintă situația și la sec
ția șasiu. Aici, exista a- 
nul trecut un procentaj de 
rebut destul de ridicat, 
iar consumul de scul 
foarte mare.
trecerea pe 
prevăzut ca 
rea fiecărui

-i de ajuns ;
igregat foar- 

:oate greșelile,

Ele apar în

era
Organizînd in- 

profesii noi am 
obiectiv pregăti- 
muncitor în așa

Muncitor

Vineri 9 iunie 1961

fel îneîț cele două probleme să 
fie rezolvate. Și ele au fost 
rezolvate: astăzi se realizea
ză importante economii la 
consumul de scule, iar pro
centajul de rebut a scăzut sub 
cel admis.

Vorbind despre modul prac
tic de desfășurare a întrece
rii pe profesii, mai trebuie a- 
mintite și formele specifice 
de desfășurare a ei, forme po
trivite fiecărui loc de muncă. 
Am să dau cîteva exemple. La 
secțiile agregat, șasiu, bloc- 
motor și altele, unde fiecare 
om lucrează la o mașină 
(strungar, frezor, lăcătuș etc.) 
întrecerea se desfășoară pen
tru stabilirea celui mai bun 
muncitor în meseria respecti

vă. La forjă, la oțe
lărie, la mecanică-au- 
to însă întrecerea 
se organizează pentru 
titlul de cea mai 
bună echipă pe pro
fesie : forjori, meca
nici, turnă!
- Ați vorbit caspre 

antrenarea tinerilor în aceas
tă întrecere. Firește că orga
nizația U.T.M. mai are și alte 
mijloace prin care își aduce 
contribuția la buna desfășu
rare a întrecerii.

— Sigur ! Antrenarea tine
rilor în întrecere nu este de 
fapt decît începutul. De abia 
după aceea începe munca. 
Dacă va observa cineva pa
nourile cu fruntașii pe profe
sii va vedea că mulți nu sînt 
tineri. Este și normal. Noi a- 
vesn în uzină mulți muncitori 
vârstnici, cu o experiență bo
gată. de ani și ani de muncă. 
Antrenîndu-i pe tineri în în
trecerea pe profesii, organiza
ția U.T.M. urmărește să-i ri
dice pe aceștia la nivelul 
fruntașilor. Și în multe secții 
s-au făcut lucruri deosebit de 
bune în acest sens. La între
cere participă un număr des
tul de mare de tineri. Ei își 
dezvoltă pregătirea profesio
nală, își însușesc metode de 
muncă înaintate, experiența 
muncitorilor fruntași. La sec
ția șasiu, din cei 5 fruntași pe

h_
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Din viața 
organizațiilor

U. T. M.

Campionatele 
mondiale de lupte 

clasice

Victorii 
de seamă die 

sportivilor 
noștri

da-
noș-

ex-
Bu-

Ieri, in cadrul ultimei 
zile a campionatelor 
mondiale de lupte 
sice, reprezentanții 
tri s au comportat 
cepțional. Valeriu
larca a cucerit medalia 
de aur și titlul de cam
pion mondial la catego
ria semi mijlocie; D. 
Pîrvulescu și Ion Cer
nea medalii de argint, 
iar G. Popovici medalia 
de bronz.

Citiți în pagina IV-a 
amănunte cu privire la 
întrecerile din ultima zi 
a campionatelor mon
diale de lupte clasice.

Tineri și tinere de la safe

Pe 1000 de hectare cu porumb

Folosind zilele frumoase, 
colectiviștii din G.A.C. 
„Unirea", comuna Șoca- 

riciu, raionul Fetești, au ieșit 
cu toții Ia prășitul porumbu
lui. Ei muncesc cu hărnicie 
pentru ca in cursul acestei 
săptămini să termine și prași
la a doua pe cele 1.000 ha po
rumb pentru boabe. în ace
lași timp se străduiesc să facă 
lucrări de calitate, așa cum 
au făcut și la celelalte culturi 
prășitoare.

Fruntașă' pe gospodărie Ia 
întreținerea culturilor este bri
gada a doua, condusă de co
munistul Vasile Druncea. în 
brigadă lucrează numeroși ti
neri. Mobilizați de organizația 
U.T.M. ei caută să facă lu
crări bune, după indicațiile 
brigadierului, cu privire la a-

dincimea prașilei. asigurarea 
densității de plante Ia hectar. 
In urma tinerilor ogorul cămi
ne curat, fără buruieni. Ute- 
miștii Moise A. 
Duțu, Ilie Pe teu 
printre fruntașii 
rea culturilor.

Vasile, Gabi 
se numără 

la întreține-

C. IRINA

superioară 
a lemnului

Muncitorii din economia fo
restieră au obținut anul a- 
oesta realizări importante în 
lupta pentru utilizarea mal 
bună a masei lemnoase.

Planul producției global*  
pe primele cinci luni ale anu
lui a fost îndeplinit în pro
porție de 107,4 la sută. In a- 
ceastă perioadă s-au produ*  
peste plan 52.500 m.c. de che
restea, 52.600 m.p. de parche
te, mobilă in valoare de peste 
32.600.000 lei și alte produse 
din lemn.

Datorită creșterii proporției 
lemnului de lucru, din totalul 
masei lemnoase exploatate, re
ducerii consumurilor specifica 
și a măsurilor tehnico-organi- 
zatorice luate, muncitorii din 
economia forestieră au reali
zat în primele patru luni ale 
acestui an economii peste plan 
în valoare de peste 17.3 mi
lioane lei.

In această perioadă au fost 
introduse în fabricație de ee
rie noi tipuri de mobilă, cum 
sînt camere-studio, sufragerii, 
camere pentru copii și tineret

(Agerpres)

Tinerii Gonea Stoica și Ze- 
ciu Ioana din secția repan- 
set a Fabricii de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din Capitală, discută deseori 
despre felul cum trebuie fo
losită est mai din plin capa
citatea mașinii automate de 

confecționat ciorapi.
Foto : S. NICULESCU

Cînd nu este răspîndită 
experiența bună

A

In fiecare dimineață, spre 
toridele semănate cu cul
turi prășitoare ole gos

podăriilor colective și întovără- 
raio- 
sute

șirilor din comuna Vișina, 
nul Găești, se îndreaptă 
de oameni, de unde

Rezultate sub posibilități
Bu-
po-

Oră de curs pentru viitorii 
seraliști. în fotografie un as
pect de la cursul de pregă
tire pentru tinerii muncitori 
de pe lingă Școala medie 
serală „Grivița Roșie" 

Gapiitală

Foto : N. STELORIAN

(Continuare fn pag. a 4-a)

ospodăria colectivăRostul tău în
se spune acasă și tot 
obișnuit să-i spună și

Dota i 
așa *-au  
oamenii.

Pentru ....
Techirghiol, Dora este cea mai 
bună crescătoare de păsări. De 
curând ea a cîștigat locul li la 
un concurs regional între cres
cătorii de păsări. Și nu e de
cît un an de cînd pe Tudora 
Cristea a chemat-o conducerea 
gospodăriei să lucreze Ia pă
sări.
- Dacă ziceți că trebuie, mă 

duc ! a încuviințat ea, dar în 
clipa aceea îi era puțină teaj 
mă de ce va fi. Era o muncă 
pe care n-o cunoștea și, cine 
știe, poate are să-i fie greu, 
poate n-are să-i placă, poate 
n-are să se priceapă... Dar dacă 
gospodăria o trimite acolo, în
seamnă că acolo e nevoie 
de ea.

După cîteva zile însă, acolo*  
la păsări, munca i s-a părut 
foarte grea. Nu știa cuim să 
îngrijească păsările. Atîtea lu
cruri trebuie să știi ! Are să 
poată ea să le învețe vreodată ?

Cu fiecare zi care trecea tra

toți colectiviștii din

burile se încurcau. I se dăduse 
în grijă un lot de pui, dar ea 
vedea că puilor nu le merge 
bine. ,,Și asta*  sigur că da, din 
cauză Că eu nu știu să-i în
grijesc" — își spunea ea. 
îngrozea la gîndul că puii nu 
vor trăi și gospodăria are ~~ 
sufere o mare pierdere.

Și într-o dimineață Dora n-a 
mai venit la crescătoria de 
pui. N-a venit nici a doua zi. 
A venit după cîteva zile și s-a 
apucat tăcută de lucru, li era 
rușine de oameni. Fugise. S-a 
întors pentru că singură și-a 
dat seama că a făcut un lucru 
unt. a înșelat încrederea oa
menilor. Dezertase în fața pri
melor greutăți. Un lucru de ne
iertat pentru u n u tem i st. S-a 
întors la munca ei hotărîtă să 
învețe, să învingă toate greu
tățile, să facă tot ce va putea 
și să lucreze bine, să ajute 
gospodăriei.

Mulți oameni au ajutat-o a- 
tu-nci să înțeleagă acest lucru.

Intr-o adunare a utemiștilor 
•fcieva a spus :

„lată, dintne utemiștii noștri, 
gospodăria își alege oameni de 
nădejde pentru muncile cele 
maj importante. Dora a fost

Se

sa

chemată la crescătoria de pă
sări. Ea poate să ajute acolo 
foarte mult gospodăria".

Să ajute cit mai molt gospo-

dăria, asta a vrut întotdeauna 
Dara. Fiecare trebuie să mun
cească cit mai bine și să facă 
totul pentru ca munca lui să 
fie cît 
lui.

Mai 
simple 
păsări, 
în caiet lucrurile pe ca re tre
buia să le știe ca să îngrijea
scă bine puii. De cite ori 
citea ceva nou se bucura că 
știe mai mult și se grăbea să 
facă așa cum învățase

Tovarășul Mamuîaș, președin
tele, brigadierul zootehnic, ingi
nerul agronom, au început s-o 
laude. Simțea atunci o căldură 
care-.i năvălea în obraji : „în
seamnă oare că fac ce tre
buie ?“. Dora făcea, firește, ce 
trebuia să facă. îngrijea bine 
puii care creșteau bine și erau 
sănătoși. ~ 
cerea ei : 
aceste mii 
parte din 
și care trebuiau să aducă wr.
nituri.

moi de folos colectivii -

întâi a citit instrucțiuni 
pentru îngrijitorii de 
Găsea acolo și-și nota

Gospodăria asta ii 
să îngrijească bine 
de pui care făceau 

avutul colectiviștilor

Miile de pui s-au făcut mori 
și au ajuns acuirn păsări pro
ducătoare. Anul acesta Dora a 
pri.mjt un plan de producție 
pentru producția de ouă a găi
nilor. Actrm, la jumătatea anu
lui, planul este mai mult de 
jumătate îndeplinit.

in gospodărie a sosit de a- 
proape două luni o ingineră 
zootehnistă. Ea a găsit-o pe 
Dora citind o carte groasă de 
specialitate. Un tratat științific. 
Inginera a întrebat-o dacă în
țelege ce se spune acolo.

- Cum să nu înțeleg ? Cînd 
vrei, e ușor să faci orice !

,,Să vrei". Voința de a fi de 
folos gospodăriei - iată ce a 
ajutat-o tot timpul pe Dora.

Tudora Cristea este unul din
tre acei utemiști care au con
știința rostului lor în gospodă
ria Colectivă, care știu că 
munca lor e necesară, care-și 
dăruiesc puterea de .muncă și 
tot ce au mai bun în ei pen
tru binele colectivului în 
trăiesc.

MIHAI CARANFIL

•j~\e ogoarele raionului 
zău, cultivate cu 
rumb, sfeclă de zahăr, 

floarea-soarelui și alte culturi 
prășitoare. majoritatea colec
tiviștilor și a membrilor înto
vărășirilor agricole desfășoa
ră tn aceste zile o activitate 
intensă la întreținerea cultu
rilor. In gospodăria agricolă 
colectivă „llie Pintilie*  din 
comuna Smeeni, de pUdă, par
ticipă zilnic la prășit 480—500 
colectiviști. Utemiștii și tine
rii colectiviști de aici își aduc 
și ei un însemnat aport la 
grăbirea terminării prășitului.

La recenta ședință de ana
liză a muncii, convocată de 
comitetul comunal P.M.R., a 
reieșit că toate lucrările au 
fost efectuate la timp și de 
bună calitate. Pe întreaga su
prafață cultivată cu porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soare
lui s-a terminat prima prașilă

și s-a început cea de a doua 
prașilă la sfecla de zahăr ji 
floarea-soarelui.

Și vecinii lor, colectiviștii 
din G.A.C. „Flacăra Roșie", 
comuna Costești, folosind ex
periența acumulată în anii 
trecuți, au reușit să termine 
prima prașilă pe cele 165 ha 
cu porumb, iar pe cele 56 ha 
cu sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui au executat și prașila 
a doua.

Nu în toate comunele raio
nului Buzău însă sînt mobili
zate toate forțele la întreține
rea culturilor, irosindu-se în 
zadar timpul prețios favora
bil lucrărilor în cîmp. Dacă 
membrii întovărășirilor agri
cole din comuna Costești au 
terminat prima prașilă la sfe

întorc seara tirziu. Colecti
viștii și țăranii muncitori în
tovărășiți se străduiesc să ter
mine prașilele într-un timp cît 
mai scurt Alături de vîrstnici lu
crează de zor și mulți tineri. Or
ganizația U.T.M. din G.A.C. ,,23 
August", spre exemplu, i-a mobi
lizat zilnic pe tineri la prășit. In 
aceste zile de vîrf de lucrări n-a 
lipsit nici unul de ia muncă. 
Astfel au contribuit și el ca 
gospodăria să fie fruntașă pe 
comună. Colectiviștii din Broș- 
teni au terminat prașila întîia la 
porumbul pentru boabe și siloz, 
iar acum efectuează prașila a 
doua la floarea-soarelui. Așa 
stau lucrurile într-una din uni
tățile de aici. Dar în comună 
mai sînt trei unități : o gospo
dărie colectivă și două întovă
rășiri agricole. Posibilitățile sînt 
aceleași, însă prășitul nu se des
fășoară peste tot în același 
ritm. Bunăoară, pî.nă la 3 iunie 
pe întreaga comună era efec
tuată prașila întîia abia pe 600 
din totalul de 1700 de ha semă
nate cu porumb și pe 15 din 
oale 280 de ha de floarea-soa
relui. Totuși, există aici impresia 
că treburile „merg bine". Ce fel

n. putu C. SLAVIC

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 4-a)

In S.M.T. ultimele pregătiri
pentru campania de recoltări

rt ultimele zile ale lu
nii mai mecanizatorii 
din stațiunile de mașini 

și tractoare au încheiat cam
pania agricolă de primăvară. 
Mecanizatorii au depășit pla
nul lucrărilor agricole de pri
măvară, iar calitatea acestora 
a fost mult îmbunătățită.

Semănatul ca și celelalte 
lucrări a fost executat în cea 
mai mare parte în epoca op
timă, în perioade mai scurte 
de timp, corespunzător cerin
țelor agrotehnice specifice 
fiecărei culturi.

în primăvara anului 1961 
mecanizatorii din S.M.T. au 
efectuat un volum de lucrări 
echivalent cu 4.543.000 hectare 
arătură normală, cu 1.058.000 
mai mare față de primăvara 
anului treout. Volumul sporit 
de lucrări efectuat se datoreș- 
te înzestrării stațiunilor cu

noi tractoare și mașini agri
cole și mai ales folosirii mai 
raționale a mașinilor ca ur
mare a unei mai bune orga
nizări a muncii și ridicării ca
lificării profesionale a meca
nizatorilor. în timp ce parcul 
de tractoare a crescut cu 7 
la sută față de primăvara a- 
nului trecut, volumul de lu
crări realizat a fast cu 20 la 
sută mai mare.

Mecanizatorii din S. M. T. 
continuă .acum intens lucrări
le de îngrijire a culturilor și 
fac ultimele pregătiri pentru 
recoltările de vară. Revizuirea 
și repararea combinelor, sece- 
rătorilor-legători, batozelor și 
a celorlalte utilaje care vor fi 
folosite la executarea lucrări
lor agricole de vară au fost 
efectuate în proporție de 80— 
90 la sută.

în perioada de vară stațiu

nile de mașini și tractoare au 
prevăzut efectuarea unui vo
lum de lucrări de aproximativ 
6.730.000 hectare arătură nor
mală, cu 2.153.000 mai mult 
decît în vara anului trecut.

în stațiuni a început ins
truirea mecanizatorilor și co
lectiviștilor care lucrează p« 
mașini pentru folosirea între
gii capacități de lucru a par
cului de tractoare și mașini 
agricole, în vederea efectuării 
recoltărilor de vară la timp 
și fără pierderi.

(Agerpres)’

Mecanizatorii de la G.A.S. 
,jl. L. Canagidle" din Lehliiu 
execută a doua prașilă la 
culturii© de floarea-soare!ui

Foto : M. 1STRATE
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Activitate științifică 
la înălțimea cerințelor!

Activitatea științi
fică este o preo
cupare de bază in 
Facultatea de ma
tematică și fizică 
a Universității „C. 

L Parboil". Ea continuă, linia 
vechii tradiții de cercetare în
temeiată încă de la începutul 
secolului de marii profesori 
și oameni de știință care au 
einsiit-o cu numele și opera 
lor ca Em. Bocalogiu, G. Ți- 
țeica, D. Pompeiu, Tr. Lales- 
cu, S. Stoilov.

însuflețiți de entuziasmul 
creator ai tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră ca- 
re-și dăruiesc toate forțele în 
lupta pentru făurirea unei 
vieți noi, cadrele didactice ale 
facultății noastre, tineri și 
vîrstnici, au desfășurat și ele 
în cursul acestui an universi
tar, o bogată activitate știin
țifică rezolvînd o seamă de 
probleme de prim ordin ce 
stau in fața matematicienilor 
și fizicienilor.

Recenta sesiune științifică a 
cadrelor didactice a facultății 
noastre a reflectat prin am
ploarea ei, prin gama vastă 
de comunicări de mare im
portanță științifică, tehnică, 
intensa activitate desfășurată 
în ultimele luni de întregul 
nostru corp didactic,

Deschisă printr-un raport 
privind „Realizările șl pers
pectivele Facultății de mate
matică și fizică în regimul de
mocrat-popular" lucrările se
siunii au fost împărțite în 
două mari secții ccrespunzînd 
matematicii, respectiv fizicii. 

a De altfel cîteva date 
sînt pe deplin edificatoare cu 
privire la amploarea recentei 
sesiuni științifice a facultății 
noastre. In sesiunea aceasta 
au fost prezentate 115 comu
nicări, dintre care 76 de ma
tematică și 39 de fizică, față 
de 76 comunicări prezentate în 
sesiunea din I960, și 62 co
municări prezentate în sesiu
nea din 1959.

După cum vedeți, judecată 
atît în cifre absolute cît și în 
comparații cu sesiunile an
terioare. din care cea din a- 
nul trecut a fost ea înseși de

prof. unlv. dr. N. Teodorescu
Membru corespondent al Academiei R.P.R., 

(W Decanul Facultății de matematică și fizică

edi- 
unei 
vrea 

ce

tăria unei reuniuni de speciali
tate pe țară, amploarea can
titativă a recentei sesiuni este 
considerabilă.

Cifrele sînt pe deplin 
ficatoare asupra încă a 
chestiuni despre care am 
să insistăm în rîndurile 
urmează.

Cadrele tinere, în care în
globăm pe preparatori, asis
tenți -și lectori cu o vechime 
în cercetare mai mică de zece 
ani și bineînțeles cu virsta 
sub 30—35 ani, au prezentat 63 
din totalul de 115 comunicări, 
dintre care 43 în domeniul ma
tematicii și 20 în domeniul fi
zicii. Această largă participare 
a tinerelor cadre didactice la 
recenta sesiune științifică a

caracteristicilor hidrodinamice 
ale acestei mișcări, pentru 
combaterea bolilor de circula
ție etc. ; unificarea programe
lor la mașinile electronice de 
caleul prin scheme logice ope
raționale ; folosirea descărcă
rii electrice combinate ca 
izvor spectral în analiza spec
trală, care are importante a- 
plicații in studiul compoziției 
diferitelor minereuri ; realiza
rea unor fotorezistențe cu 
sulfuri de plumb și alte sul
furi etc.

După cum se vede din a- 
ceastă enumerare, cadrele di
dactice din facultatea noastră 
printre care și cele tinere, au 
înțeles dezideratul de a lega 
activitatea lor de practica 
construcției socialiste, au în-

Citeva concluzii pe marginea 
sesiunii științifice a cadrelor 

didactice de la Facultatea 
de matematică și

„C. I.a Universității
fizică 
Parhon"

excavator 
si/ motor... 

TURBOREACTOR

Zn secolul nostru, a deve
nit o necesitate colabo
rarea între științe. Mari

le descoperiri ale vremii își 
servesc reciproc realizările 
pentru triumful tehnicii, pen
tru noi cuceriri ale științei. 
Gfif.e mai ingenioase combina
ții devin astfel pasibile, pen
tru a face munca omului mai 
ușoa'ră.

Dar mai tatii' pentru a în
țelege valoarea adaptării mo- 
toarelor de avioane la excava
tor,, să dăm cîteva cifre com
parativii.

Un muncitor lucrind o zi 
întreagă, abia dacă ar putea 
săpa 6—7 metri cubi de pă
mînt. Un progres însemnat 
l-a constituit de aceea intro
ducerea în lucrările de con
strucție a -uneltelor perfecțio
nate ca screperul, buldozerul, 
excavatorul. Un excavator cu 
cupa de 15 m.c. sapă 1.000 
m.c. de pămînt pe oră. Dar 
tehnica a ajuns și mai de
parte : un excavator-rotor 
gigantic realizat annul trecut 
în Uniunea Sovietică, extrage 
pînă la 3.000 m.c. de pămînt 
pe oră.

Aceste cantități uriașe de 
pămînt dizlocate într-un timp

facultății noastre, dovedește 
din plin faptul că acțiunea 
de formare de cadre se desfă
șoară în facultate din ce in 
ce mai eficace și antrenează 
mereu mai multe cadre tinere 
în munca de cercetare. Acțiu
nea de pregătire continuă a 
cadrelor științifice, este dusă 
în facultatea noastră cu ho
tărîre și eu frumoase rezul
tate, care se reflectă în parti
cular și în sesiunea încheiată.

Trecînd în revistă cîteva din 
concluziile ce se impun pe 
marginea lucrărilor recentei 
sesiuni științifice a facultății 
noastre, trebuie să subliniem 
în primul rînd creșterea preo
cupărilor pentru cercetarea 
fundamentală cu caracter a- 
plicativ ilustrată printr-un 
număr de comunicări valoroa
se, din diverse sectoare ca : 
problema sintezei circuitelor 
cu transistori cu scopul simpli
ficării caracteristicilor mașini
lor de caleul electronice ; mo
delul matematic al categoriei 
gramaticale elementare care 
urmărește găsirea legilor ma
tematice ale gramaticii în ve
derea traducerilor, rezumate
lor automate etc.; o problemă 
privind alimentația publică 
pusă de Ministerul Comerțu
lui ; controlul calității produc
ției la 'Uzinele „I. C. Frimu“- 
Sinaia ; mișcarea singelui in 
artere, problemă pusă de me
dicină în vederea cunoașterii

menirea științei este 
toate

țeles eă 
aceea de a sluji prin 
mijloacele lupta pentru conti
nuul progres tehnic.

Desfășurarea sesiunii a pus 
in evidență nivelul ridicat al 
marii majorități a comunică
rilor prezentate. Ședințele au 
fost conduse cu competență de 
cadre didactice eu prestigiu, 
care au urmărit îndeaproape 
calitatea expunerilor. Din a- 
precierile făcute de președin
ții ședințelor, ca și din discu
țiile purtate, rezultă că recen
ta sesiune științifică poate fi 
considerată ea cea mai reuși
tă din toate sesiunile de pînă 
acum.

Deosebită a fost contribuția 
tinerelor cadre didactice la 
rezolvarea acestui important 
program de activitate științi
fică.

Nu avem acum posibilitatea 
să insistăm asupra importanței 
fiecăreia dintre temele aborda
te de 
însă faptul că marea majo
ritate 
nere au 
tivitatea 
decursul 
au fost prezentate zeci de lu
crări științifice, academicieni, 
cercetători de mare prestigiu 
în activitatea științifică, au 

deosebite 
didactice 
probleme

tineri, esențial este

a cadrelor didactice ti- 
fost antrenate in ac- 
științifică, și că în 
celor 3 zile in care

subliniat meritele 
ale tinerelor cadre 
în rezolvările unor 
științifice majore.

Rea lezări
ale tehnicii

contemporane
atît de scurt, puneau însă 
noi probleme. Pentru a nu 
lăsa pămîntul să se acumu
leze pe sol, trebuia încărcat 
la fiecare două secunde un 
camion de 40 de tone. Cu alte 
cuvinte acest uriaș „mâncător 
de pămînt“ avea nevoie de a- 
jutorul a două sute de ca
mioane pe oră 1 Circulația a- 
cestor camioane era însă deo
sebit de grea și în general, 
ea nu putea ține pasul cu 
munca uriașei mașini.

Rezolvarea acestui impas a 
fost deosebit de ingenioasă. 
Pentru remedierea lui, ingi
nerii sovietici Degtiar ev șit 
Vinogradov s-au adresat co- 
legilor lor din aviație cu aju
torul cărora ei au adaptat mo
toarele turboreactoare ale a- 
vioanelor la mașini... pămân
tene.

Noua mașină-excavator crea
tă de aceștia, are aspectul ex
terior al unui tun puternic cu 
tragere lungă. Țeava sa este 
construită dintr-o coloană de 
oțel avînd o lungime de 7—8 
m și un diametru de 50 cm.

Pusă în funcțiune, mașina- 
excavator extrage cantități u- 
riașe de pămînt — 2.000—3.000 
m.c. pe oră. Pămîntul este ri
dicat de forța jetului motoru
lui turboreactor într-un val, 
în sus, puțind fi aruncat pînă 
la o distanță de 200—300 m.

Puterea jetului este echiva
lentă cu cea a cîtorva zeci de 
mari camioane basculante. 
Intr-o singură oră mașina poa
te evacua peste 4.000 m.c. de 
pămînt. Randamentul este 
incomparabil cu al camioane
lor și este de 100 de ori mai 
comod. In plus, este mai eco
nomică, deoarece mașina poa
te folosi vechile motoare tur
boreactoare care nu mai sînt 
utile în aviație.

Aplicațiile mașinii sînt ne
numărate. Din nou gîndirea 
creatoare a realizat o perfor. 
manță ingenioasă.

ȘT. V.

e scenă s« repre. 
zintă un basm fee
ric. Micii spectatori 
urmăresc pasionați 
puterea uluitoare c 
zinei. lată, chiar a-

cum ea ridică un deget și, in
tr-o clipă, iarna cea aspră s-a 
transformat într-o încântătoare 
primăvară. In locul zăpezilor și 
al ghețurilor, pe scenă apar 
pomi înfloriți, verdeață și nenu
mărate flori multicolore.

Cum se realizează tehnic a- 
ceastă trecere rapidă de ia un 
anotimp la celălalt ?

Peste decorurile teatrale, ce 
reprezintă iarna și care sînt pic
tate cu culori obișnuite, pictorul 
scenograf a desenat cu ajutorul 
așa numitor cristalofosfori, care 
au „talentul" de a emite lumina 
rece, un peisaj de vară. Culorile 
luminiscente obținute din lumi- 
noforj în pulbere sînt invizibile 
din sală. Dar în momentul în 
care iama trebuie ,,transforma
tă" în vară, se aprind niște iz
voare de radiații ultraviolete 
(ascunse de privirile spectatori
lor). Lămpile cu mercur și culo
rile luminiscente înogip să emită 
lumină care trece dintr-o nuanță 
intr-alte.

Substanțele luminiscente ge
neratoare de lumină rece cunosc 
in Uniunea Sovietică o între
buințare tot mai largă. In Uniu
nea Sovietică inginerul P. P. Vo- 
ronțov, a început să introducă 
compozițiile luminiscente în in
dustria textilă. El a reușit să

Sesiunea noastră a reliefat 
Insă in activitatea științifică 
și o serie întreagă de lipsuri, 
de deficiențe.

Astfel în ceea ce privește 
planul de cercetare, trebuie să 
relevăm faptul că cercetătorii 
noștri și în special tinerele ca
dre didactice, nu și-au îndrep
tat sistematic atenția spre o 
seamă de probleme de prim 
ordin. Unul din aeeste domenii 
este acela al cercetărilor în 
domeniul temperaturilor foar
te joase. A întîrziat de aseme
nea, studiul sistematic al 
semiconductorilor.

Studiul de importanță deo
sebită al meteorologiei a ră
mas în urmă, atit din punct 
de vedere teoretic, deoarece nu 
se folosesc suficient metodele 
în care intervine aparatul ma
tematic, cît și din punct de 
vedere practic.

Cadrele noastre didactiee nu 
și-au îndreptat atenția spre o 
serie de probleme de ultra- 
acustică și electroacustică, cu 
toate că aplicațiilor lor in de
tecții, defectoseopie, construc
ția de magnetofoane, difuzoa
re etc. sint dintre cele mai 
utile in viața economică și 
culturală a țării. Sesiunea 
noastră științifică a relevat de 
asemenea, faptul că cercetă
rile de mecanica fluidelor 
păstrează încă un caracter 
teoretic, iar cele de mecanică 
teoretică nu sînt axate întot
deauna pe linia proprie a a- 
cestei discipline, gravitînd a- 
desea in mecanica fluidelor.

Cert este însă eă în ciuda a- 
cestor lipsuri, împotriva căro
ra luptăm, cercetarea științifi
că din facultatea noastră în
scrie la activul său din ce in 
ce mai multe rezultate de sea
mă.

în lumina acestor realizări 
și creșterii continue a avîntu- 
lui creator al cadrelor noastre

în
Și

cu

didactice se pot contura pe 
baza recentei sesiuni științifi
ce minunate perspective pen
tru cercetarea științifică 
Facultatea de matematică 
fizică.

Drumul pe care mergem
hotărîre și entuziasm este cel 
trasat de partid. Linia trasată 
de partid, de a lega cit mai 
strins cercetarea științifică de 
practica construcției socialiste, 
s-a dovedit în mod practic a 
fi revelatoare de surse de in
spirație neașteptate, dind cer
cetării o amploare excepțio
nală și în același timp creîn- 
du-se posibilitățile 
bile de aplicații în 
problemelor legate 
strucția socialistă.

Putem avea toată

inepuiza- 
domeniul 
de con-

certitudi-
nea că cadrele didactice ale 
facultății noastre, tinere șl 
vîrstnice. vor dărui toate for
țele îndeplinirii mărețului 
program de activitate științi
fică ce stă in fața lor.

R S
Recent în R. D. Germană 

s-a realizat un nou tip de 
tractor universal, RS-09. Ca 
formă, noul tractor se deo
sebește mult de tractoarele o- 
bișnuite, fiindcă motorul este 
montat între cele două roți de 
tracțiune, sub cabina tractoris
tului. Roțile din față sînt mon
tate la capătul unui sasiu lung 
de aproape doi metri. Unel
tele agricole, care pot fi 
schimbate foarte ușor, se 
montează pe acest șasiu, sub 
tractor. Tractoristul poate su
praveghea foarte u?or funcțio
narea uneltelor fără să se în
toarcă pe scaunul lui. Schim
barea poziției uneltelor (de •- 
xemplu ridicarea sau coborîrea 
plugurilor) poate fi realizată 
în timpul executării lucrări
lor.

Intr-umd din laboratoarele 
Institutului de cercetări elec

trotehnice din Capitală.

Foto : AGERPRES

„Din istoria 
biologiei 
generale"

j pariția lucrării „Din is-
/J toria biologiei genera

le" de N. Botnariuc 
constituie un frumos succes al 
Editurii științifice. Operă ma
sivă, de sinteză, cartea are 
meritul deosebit de a se a- 
dresa atît specialistului, cîf și 
publicului larg, dornic de a fi 
informat asupra dezvoltării Is
torice a cunoștințelor biologi
ce. O prezentare grafică 
reușită, cu ilustrații bogate, 
bine alese, expresive, contri
buie la accesibilitatea acestei 
lucrări.

Cartea începe prin a pre-

In sola de tensiuni înalte de Io Institutul energetic „G. M. Krijanovski" de Io Moscova. 
Foto : TASS-MOSCOVA

MIC LEXICON
ȘTIINȚIFIC

In aceste zile cînd eforturile științei și tehnicii sînt îndrep
tate spre cucerirea spațiului cosmic, cînd zi de zi apar noi 
și noi cuceriri științifice, în limbajul de fiecare zi al oameni
lor apar cuvinte și expresii noi, descriind noțiuni noi.

In scrisorile trimise redacției, o serie de cititori, ne roagă 
să publicăm în pagina de știință a ziarului nostru, un le
xicon științific, tehnic, în care să explicăm cuvintele de 
specialitate des intilnite în articolele de popularizare a 
științei. Răspunzînd acestor dorinți a cititorilor noștri publi
căm în pagina de astăzi două răspunsuri cu privire la ter
menii astronautici: „viteze cosmice" și „orbită”.

Dispozitive electronice 
Ia furnale

La furnalul uzinei meta
lurgice „Dzerjinski" a 
fost introdusă și func

ționează cu succes o instalație 
electronică radio-metrică de 
măsurare automată fără în
trerupere a nivelului încărcă
turii.

Pînă în prezent, furnaliștil 
se foloseau de dispozitive me
canice care nu indicau precis 
nivelul încărcăturii.

Noua instalație a fost mon
tată în partea superioară a 
furnalului. Ea înregistrează 
fără întrerupere nivelul în
cărcăturii și emite semnale 
pentru reglarea lui automată.

zenta dezvoltarea cunoștințelor 
biologice în antichitate și evul 
mediu, continuă cu înfățișarea 
dezvoltării științelor biologice 
speciale (botanică, zoologie, 
anatomie, fiziologie), analizea
ză pe larg apariția și progre
sul concepției evoluționiste și 
se încheie prinfr-un capitol 
consacrat concepției miciuri
niste, care dezbate probleme
le cele mai arzătoare ale bio
logiei contemporane. Un ca
pitol special al lucrării este 
consacrat dezvoltării biologiei 
în țara noastră (capitol scris 
de S. Ghiță), avînd meritul de 
a face un început în prezen
tarea sintetică, în linii mari, a 
istoriei acestei științe la noi.

De-a lungul celor peste 750 
de pagini ale cărții, progresul 
biologiei este prezentat în 
strînsă legătură cu dezvolta
rea societății omenești, ca rod 
al luptei neobosite desfășu
rată de numeroase generații 
de gînditori și cercetători pro
gresiști împotriva misticismului 
și idealismului, pentru o con
cepție materialistă, înaintată 
în biologie.

Cartea profesorului Bofna- 
riuc nu se cere citită ci stu
diată. Ea este o carte utilă 
fiecărui fînăr pentru lărgirea 
orizontului său științific.

I. M. ȘTEFAN

Ce este o viteză 
știe oricine. Viteza 
cosmică este . reza 
vehici. eter casnice. 
Ea se deosebește oe 
voeze-e .«uejieier 
obișnuite, chiar și de 
a celor mai rapide, a 
avioanelor cu reacție, 
prin faptul că este 
mult mai mare. Prima 
viteză cosmică este 
de pildă de peste 7 
km pe secundă.

De ce au vitezele 
cosmice asemenea 
valori mari ? Din sim
plul motiv că un ve
hicul cosmic nu poa
le birui atracția Pă- 
mintului decît de la 
o anumită viteză în 
sus. Dacă viteza ve
hiculului cosmic este 
mai mică decît prima 
viteză cosmică, vehi-

c- - cade înapoi oe 
Pămînt.

Aceatfă primă vite
ză cosmică este vite
za cea mai mică ne
cesară pentru ca un 
obiect să devină un 
corp cosmic ca, de 
pildă, satelit artificial 
al Pămintului. Cu a- 
ceastă viteză de 7,912 
km pe secundă, 
satelit artificial 
poate deplasa pe 
orbită circulară, 
înălțime foarte

Cu cît mărim 
za de aruncare 
telitului, cu atit 
ta sa se alungește 
mai mult, elipsa de
vine din ce în ce mai 
alungită, vehiculul 
pleacă din ce în ce 
mai departe, reve
nind totuși.

pe 
„se 

sca-

Folosirea biocurenților 

plantelor in agricultură

unui corp ce- 
In zona de 
corp ceresc : 
a unui satelit.

în astronomie, termenul de or
bită descrie drumul 
resc care se mișcă 
atracție a unui alt 
orbita unei planete, 
a unei comete.

Dacă un corp cosmic descrie In 
lungul mișcării sale un cerc or
bita se numește circulară. în 
fiecare punct al acestei orbite, 
viteza corpului cosmic rămine a- 
ceeași. Dar în cele mai multe 
cazuri cunoscute, în mișcarea lor, 
corpurile cosmice (naturale, 
lansate de mina omului) nu 
criu cercuri perfecte ci 
cercuri turtite numite elipse.

Este deosebit de interesant mo-

sau 
des- 
niște

SURSE DE LUMINĂ
PUȚIN OBIȘNUITE

obțină frumoase țesături lumi
niscente, acoperite cu culori lu
miniscente insolubile. Aceste țe
sături pot fi spălate și călcate 
fără ca prin aceasta să-și piar
dă proprietatea de a fi luminis
cente. Este interesant că pentru 
colorarea acestor țesături, ingi
nerul sovietic a întrebuințat lu- 
minofori care ziua înmagazinează 
energia razelor solare, iar odată 
cu venirea întunericului o redau 
sub forma unor lumini de diver
se nuanțe.

Deosebit de frumoase apar 
camerele cu draperii confecțio
nate din țesături luminiscente 
care dau o lumină pală în timpul 
nopții ce amintește de razele 
lunii sau pereții lumîniscenți care 
par de sticlă dind impresia că 
lumina este camuflată undeva.

Dar aceasta nu este totul. Re
cent, radio Moscova a relatat 
despre o nouă aplicație din do
meniul opticii. De data asta 
este vorba despre a aplicație a 
luminii reflectate care va veni tn

ajutorul circulației nocturne. Din 
nou o sursă de lumină slabă, in 
speță, „lanternele" unui auto
vehicul, va făuri, ca prin bagheta 
unui magician, un peisaj aproa
pe ireal. Cu singura deosebire,

că acum acțiunea nu se va mai 
petrece pe scenă, ci pe rapidele 
autostrăzi asfaltate.

★
Arterele viitorului vor fi „șose

lele somnolente" adică șosele 
care vor „învia" numai la tre
cerea autovehiculelor, iar în tot 
restul timpului... vor „dormi" în 
beznă. Această previziune făcută 
de oamenii de știință pentru în
ceputul secolului al XXI-lea, în
cepe să se înfăptuiască de pe 
acum.

lată despre ce. este vorba, 
imaginați-vă că e noapte. Cu

farurile stinse automobilul go
nește pe șosea cu o viteză im
presionantă. Șoferul stă liniștit k> 
volan. Este drept, în fața mașinii 
sînt aprinse așa numitele „lan
terne" adică luminile mici, se
cundare, care nu orbesc pe șo
ferii cere vin din direcția opusă, 
dar care in schimb în condițiile 
cunoscute pînă acum nici nu pot 
lumina drumul. In schimb, lu
mina mică a lanternelor este ab
solut suficientă pentru a aduce 
Ia strălucire puternică, de la o 
distanță de sute de metri fișia 
roșie ce marchează marginea 
șoselei și care constituie un a- 
devărat ghid ai automobilelor 
rapide 0rin beznă, o adevărată 
linie de reper. Mai mult încă. 
De la sute de metri, sub acțiu
nea luminilor slabe ale mașinii, 
se luminează indicatoarele și 
toate celelalte inscripții necesare 
pentru perfecta desfășurare a 
circulației.

Dar de ce se luminează fișia

un 
se 
o 

la o 
mică. 
vite- 

a sa- 
orbi-

Dacă viteza depă
șește 11,180 km 
secundă, elipsa 
rupe", vehiculul 
pă oe suo atracția te
restra șf nu mai revi
ne. Traiectoria sa ca
pătă forma unei pa
rabole, care este o 
curbă deschisă. Cu vi
teze mai mari ca a- 
ceasfa a doua viteză 
cosmică 
vehicule 
planete ale sistemu
lui solar.

1n sfîrșit, începînd 
de la cea de-a treia 
viteză cosmică, de 
16,7 km pe secundă, 
vehiculul cosmic poa
te învinge atracția 
Soarelui, ieșind din 
sistemul nostru solar.

sint lansate 
spre alte

Ing. A. N.

Înregistrind biocurenții plan
telor, se poate determina 
starea lor fiziologică și 

capacitatea lor de germinație. 
La această concluzie a ajuns 
cunoscutul biolog sovietic, prof. 
Ivan Gunar, după efectuarea de 
experiențe, cu tuberculi de car
tofi, semințe de dovleac și alte 
culturi agricole.

Pe semințele sau tuberculii 
supuși experienței se aplică elec
trozi. Ei captează biocurenții țe
sutului vegetal și le transmit 
unui aparat înregistrator. înre
gistrarea biocurenților plantelor 
poate fi folosită și ca metodă 
de diagnosticare. Biocurenții tu
berculilor bolnavi de cartofi au 
un caracter neregulat, spre deo

sebire de curenții tuberculilor 
sănătoși.

Prof. Gunar a tras aceste con
cluzii importante pentru agricul
tură pe baza unor experiențe de 
mai mulți ani. El pornește de ia 
premisa că în fiecare organism 
vegeta! există un sistem regula
tor, care funcționează asemănă
tor cu sistemul nervos al anima
lelor și al omului.

Prof. Gunar consideră că exci
tația care apare în oricare parte 
a organismului plantelor se ex
tinde prin impulsuri electrice prin 
toate celulele. Excitația apare 
ca răspuns la orice schimbare a 
mediului exterior. Tocmai excita
ția transmisă prin impulsuri elec. 
trice asigură adaptarea perma
nentă a plantelor la mediul ex
terior.

dul tn care variază viteza corpu
lui de-a lungul unei asemenea 
orbite eliptice. Să considerăm că 
acest corp este un satelit artificial 
al Pămintului. In punctul de 
orbită cel mai apropiat de 
netă numit perigeu satelitul 
viteza cea mai mare. Apoi, 
plasindu-se spre punctul cel 
îndepărtat al orbitei numit 
geu satelitul își 
timpul viteza. Cea mai mică vi
teză a satelitului pe orbită este 
deci Jn apogeu. Mai departe, 
reintorcindu-se spre perigeu, sa
telitul își va crește din nou viteza 
și atinge In perigeu viteza ma
ximă.

pe 
pis
are 
de
mal 

apo- 
mîcjorează tot

îng. D. A.

șoșle și Indicatoarele ? Cu o» 
substanță au fost ele acoperite ?

Recent, omul de știință sovie
tic Victor Matveev, cercetător 
științific la Institutul de chi
mie organică al Academiei de 
Științe ai U.R.S.S. a dat urmă
toarea explicație :

„lată cum se explică aceste 
fenomene și oare este structura 
optică a acestor coloranți. Pe o 
peliculă subțire de masă plastică 
se lipește o foiță de staniol. 
Pe această foiță se depune un 
strat de bobite de sitială. La mi
croscop aceste bobite minuscule 
seamănă cu niște bite de rul
menți. Toate sînt de același dia
metru. Bobitele sau mărgelele de 
sticlă se imprimă în staniol, și 
in felul acesta se obțin miliarde 
de reflectoare minuscule care 
reflectă lumina ce cade pe glo
burile extrem de mici de sticlă. 
Cu asemenea straturi de staniol 
și bobite de sticlă, pot fi aco
perite gardurile, coițurite oase
lor, pomii și tot ce este necesar 
pentru a marca un drum în ve
derea circulației de noapte. Lu
minate cu faruri mici, aceste o- 
biecte devin vizibile de la o dis
tanță de sute de metri".

Șoseaua „somnolentă", șo
seaua care prinde „viață" nu
mai in clipa trecerii autovehicu
lelor, ar putea fi realizată în 
timpul cel mai scurt, datorită a- 
cestei invenții sovietice.

Ing. I. IONESCU

Lucrind la prelucrarea unei urla șe roți dințate

Foto : TASS-MOSCOVA



Tovarășul Vasile Berinde, secretarul organizației U.T.M. de la Uzinele ,.Automatica“ stind de 
vorbă la cabinetul tehnic cu uin gruip de tineri muncitori care au realizat o inovație

Kttjțjrzja nul trecut, In 
1 gospodăria noas- 
I tră s-au creat or- 
i ganizații U.T.M. 
j în toate cele 6 

brigăzi. Existența 
lor a dus Ia îmbunătățirea 
muncii de educare politică a 
utemiștilor și tinerilor colecti
viști, la mobilizarea și mai 
activă a acestora în munca 
pentru consolidarea economică 
a gospodăriei colective, la în
tărirea vieții interne de orga
nizație.

In conducerea organizațiilor 
U.T.M. pe brigăzi au fost 
aleși utemiști care au dovedit 
spirit de răspundere în înde
plinirea sarcinilor, care se 
bucură de prestigiu în rîndu- 
rile tinerilor colectiviști. To
tuși majoritatea dintre ei nu 
aveau experiența necesară 
pentru a putea organiza și 
îndruma activitatea colectivu
lui respectiv de utemiști. Por
nind do la această realitate, 
noi am încredințat fiecărui 
membru al comitetului U.T.M. 
sarcina de a ajuta în muncă 
biroul cite unei organizații 
U.T.M. din brigadă. Membrii 
comitetului ajută birourile 
U.T.M. în întocmirea planuri
lor de muncă, în strînsă legă
tură cu sarcinile care stau in 
fața gospodăriei colective, a 
brigăzii respective. De aseme
nea ei ajută la organizarea și 
desfășurarea întregii activități 
de organizație și în mod deo
sebit în direcția în care are 
mai multă nevoie biroul 
U.T.M. respectiv. Acest ajutor 
se manifestă în rezolvarea 
practică a sarcinilor care stau 
în fața organizațiilor U.T.M. 
din brigăzi, în munca de fie
care zi. Am să exemplific.

Tovarășul Ion Moraru răs
punde din partea comitetului 
de indrumarea activității or-

în organizațiile U. T, M.

Cum muncim
cu organizațiile U. T. M. 

din brigăzi
ganizației de bază U.T.M. din 
brigada nr. 4. El a îndrumat 
biroul U.T.M. să discute pe
riodic cu brigadierul asupra 
sarcinilor care stau in fața 
brigăzii, să țină seama de a- 
ceasta la întocmirea planuri
lor de muncă pentru a putea 
mobiliza utemiștii Ia realizarea 
lor. într-o perioadă, el și-a 
îndreptat atenția îndeosebi a- 
supra adunărilor generale 
care se desfășurau Ia un nivel 
scăzut. Aceasta pentru că bi
roul U.T.M., lipsit de expe
riență, nu știa cum să le or
ganizeze. împreună cu mem
brii biroului el a stat de vorbă 
cu utemiștii, cu brigadierul a- 
supra temelor care ar putea fi 
puse in discuția adunărilor 
generale. Așa au ajuns la 
ideea organizării unei adunări 
generale în care să se discute 
despre perspectivele de dez
voltare a gospodăriei colecti
ve, despre felul cum pot con
tribui utemiștii Ia continua ei 
înflorire. Bine pregătită adu
narea a trezit interesul ute
miștilor, care au participat în 
număr mare la discuții. Fe 
baza experienței acumulate 
cu prilejul organizării acestei 
adunări, avînd în continuare 
sprijinul comitetului U.T.M., 
biroul acestei organizații * 
pregătit și alte adunări gene

rale cu un bogat conținut edu
cativ. De remarcat este faptul 
că in toate adunările ge
nerale se fac acum infor
mări asupra principalelor 
evenimente politice interne 
și internaționale, se iau 
hotăriri concrete pe mar
ginea problemelor discutate, 
biroul U.TJ.I. antrenind tinerii 
la realizarea lor. Dar ajutorul 
tovarășului Moraru s-a mai 
manifestat și intr-o altă direc
ție, foarte importantă.

Alături de cei 19 utemiști, în 
brigada a 4-a munceau și alți

Tribuna secretarului 
G. i. ifl.

tineri colectiviști — in majo
ritate harnici, inimoși, ca, 
de pildă. Marin Dumitru, 
Gheorghe Căinaru. Costea 
Ciacu și alții. Pentru a-i 
atrage in rindurile U.T3L, 
ei trebuiau ajutați să în
țeleagă scopul organizației 
noastre, caracterul ei revolu
ționar, cerințele pe care Ie are 
U.T.M. față de membrii săi. 
Tovarășul Moraru a îndrumat 
biroul U.T.M. să cuprindă pe 
toți tinerii în munca organiza
ției, să-i invite la adunări ge
nerale, să-i antreneze la acti
vitatea patriotică precum și la 
alte acțiuni ale organizației, 
să urmărească felul in care 
muncesc în gospodărie.

Aș mai putea da și alte 
exemple cu privire la felul în 
care membrii comitetului aju
tă birourile U.T.M. pentru că 

noi considerăm ajutorul con
cret, în munca practică de 
realizare a sarcinilor, princi
pala formă de ajutor pe care 
avem datoria să o acordăm 
organizațiilor U.T.M. pe bri
găzi. Folosim însă și alte 
ferme. Astfel, comitetul orga
nizează lunar ședințe cu mem
brii birourilor U.T.M. in care 
îi informează cu noile sarcini 
care au survenit în munca de 
organizație. De obicei aceste 
ședințe Ie ținem după ce are 
loc „ziua secretarilor" la ra
ion și in care noi sîntem 
instruiți cu principalele pro
bleme ale muncii de organiza
ție. în pregătirea acestor șe
dințe, cerem îndrumări din 
partea organizației de partid, 
ne sfătuim cu tovarășii din 
consiliul de conducere asupra 
sarcinilor care stau în perioa
da aceea in fața gospodăriei 
colective.

O altă formă de ajutor a 
organizațiilor U.T.M. din bri
găzi este și aceea că in unele 
ședințe de comitet analizăm 
activitatea uneia sau alteia 
din organizațiile U.T.M. din 
brigăzi. Aceste ședințe ne ofe
ră prilejul să ajutăm profund 
organizația respectivă, să tra
gem concluzii pentru activita
tea comitetului U.T.M., să ge
neralizăm experiența bună. în 
martie, de pildă, am analizat 
activitatea organizației U.T.M. 
din brigada a IlI-a. în 
urma analizei făcute s-au 
adoptat o serie de hotăriri, o 
parte din ele fiind valabile 
pentru toate organizațiile 
U.T.M. din brigăzi. Așa, 
de exemplu, făcîndu-se pro

punerea ca în această or
ganizație să se discute în
tr-o adunare generală ce 
înseamnă să-ți iubești gos
podăria, membrii comitetului 
au fost de părere că o aseme
nea adunare ar avea un efect 
pozitiv în toate organizațiile 
U.T.M. din brigăzi, contribuind 
la mobilizarea utemiștilor în 
lupta pentru întărirea econo
mică a gospodăriei. De aseme
nea, făeîndu-se recomandări 
biroului acestei organizații 
asupra felului în care să des
fășoare munca politică printre 
tinerii care nu sînt încă ute
miști, membrii comitetului au 
recomandat tuturor organiza
țiilor U.T.M. să antreneze ma
sa tinerilor colectiviști Sa acti
vitățile politico-educative pe 
care Ie desfășoară, să-i ajute 
să-și îndeplinească bine sarci
nile pe care le au în gospodă
rie.

Din cele expuse pînă aici 
n-aș vrea să se înțeleagă că 
noi am făcut tot ce se putea 
face pentru îndrumarea orga
nizațiilor U.T.M. din brigăzi 
în direcția desfășurării unei 
munci multilaterale de educare 
politică a utemiștilor și tine
rilor colectiviști. Așa de 
pildă, nu toți membrii comi
tetului au ajutat la fel de bine 
birourile organizațiilor U.T.M. 
de care au răspuns. Tovară
șul Marin Drăghici, de pildă, 
înțelegînd greșit natura aces
tui ajutor, s-a substituit secre
tarului biroului organizației 
U.T.M. respective, făcind 
munca acestuia. Un asemenea 
procedeu n-a stimulat inițiati
va secretarului, a biroului, nu 
i-a ajutat să învețe cum să-și 
îndeplinească sarcinile. Cunos- 
cînd slăbiciunile muncii noas
tre, luptind pentru remedierea 
lor. vom îndnima organizațiile 
U.T.M. din brigăzi să desfă
șoare mereu mai bine munca 
de educare politică a utemiș
tilor și tinerilor colectiviști.

LUCIAN GIOGU
secretar al comitetului

U.T.M. din G.A.C.
,-Grivița Roșie" comuna 
Sinoie — raionul Istria

So sectorul C 
al Industriei de Bumbac

Recent, a avut loc în or
ganizația U.T.M. nr. 3 
sectorul C al Industriei 

de Bumbac-Bucuxești — adu
narea pentru darea de seamă 
semestrială. Atît darea de 
seamă prezentată de biroul 
U.T.M. cit și utemiștii în cu- 
vîntul lor, au analizat activi
tatea desfășurată în ultimele 
6 luni, au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea ei în 
viitor.

Una din problemele care 
•-cu bucurat de atenție din 
partea adunării, a fost feiul 
în care muncesc tinerii in 
producție. Darea de seamă și 
vorbitorii au arătat că majo
ritatea utemiștilor își îndepli
nesc conștiincios sarcinile 
profesionale, luptă pentru a-și 
perfecționa din ce în ce mun
ca. Totodată, adunarea a cri
ticat pe tinerii care sînt in- 
disciplinați în producție, care 
nu luptă pentru creșterea mă
iestriei lor în meseria pe care 
și-au ales-o. în legătură cu 
această problemă adunarea 
a hotărît să propună condu
cerii sectorului înființarea 
unui curs de ridicare a cali
ficări profesionale și a cerut 
birouiui U.T.M. să desfășoare 
o mai susținută muncă de e- 
ducare politică a tinerilor 
care mai au încă manifestări 
înapoiate în producție.

Discutînd despre felul In

La S. M. T. Dobra

Zilele trecute a avut loc în 
organizația de bază U.T.M. 
de la S.M.T. Dobra, raionul 

l/ia, adunarea generală pentru da
rea de seamă semestrială. Din da
rea de seamă prezentată și din 
dezbaterile ce au avut loc pe 
marginea ei a reieșit că, sub con
ducerea organizației de partid, or
ganizația U.T.M. din S.M.T. a avut 
în centrul preocupărilor sale an-*  
trenarea activă a tuturor utemiști-*  
lor și tinerilor, alături de comu*  
niști și ceilalți mecanizatori din 
stațiune, la efecluarea la timp 
și în bune condiții a lucrărilor, 
agricole. Luînd cuvîntul, utemiștii

i) organizațiile U.T.M. 
din raionul nostru au 
avut loc numeroase 
adunări generale 
care, prin problemele 
puse în discuție, au 

avut un puternic ecou în con
știința utemiștilor. Adoptînd 
hotăriri concrete, la îndeplini
rea cărora au fost atrași un 
număr mare de utemiști și ti
neri, ele au adus o contribu
ție însemnată la educarea ti
neretului.

în organizația de bază 
U.T.M. din secția aerotermică 
a I.C.M.A. s-a discutat într-o 
adunare generală U.T.M des
pre atitudinea socialistă a ti
nerilor față de muncă. La a- 
dunare au participat toți ti
nerii din secție. în cuvîntul lor 
utemiștii s-au străduit să răs
pundă la cîteva întrebări im
portante : Ce înseamnă să ai 
o atitudine înaintată în pro
ducție ? Cum trebuie să se 
comporte utemistul la locul de 
muncă ? Ești întotdeauna un 
exemplu în îndeplinirea sarci
nilor profesionale ? Aceasta a 
făcut ca participanții la cu- 
vînt să facă o exigentă anali
ză a propriei lor activități. 
Ei însă au criticat și compor
tarea în muncă a unor ute
miști ca Lemnrău Dumitru, 
Marin Ștefănescu și alți cî
țiva, care întîrziau de la lu
cru sau lipseau nemotivat, 
dovedeau lipsă de interes față 
de ridicarea propriei lor cali
ficări profesionale.

Discutînd toate acestea, ti
nerii au făcut și numeroase 
propuneri concretizate în ho- 
tărîrile adoptate de adunarea 

core-și îndeplinesc utemiștii 
sarcinile profesionale, aduna
rea a mai ridicat o problemă 
importantă : nu întimplător cei 
care muncesc fără tragere de 

prea activi nici in munca de 
organizație. Adunarea a ară
tat că biroul U.T.M. nu s-a o- 
cupat deopotrivă de toți ute
miștii, n-a încredințat fiecă
ruia sarcini, nu i-a ajutat să 
le îndeplinească. Bazindu-se 
pe cei cazc-și îndeplineau cu 
răspundere sarcinile și soli- 
citindu-i numai pe aceștia, 
biroul a neglijat o parte din 
utemiști, nu i-a atras la viața 
de organizație. De aceea unii 
vorbitori au criticat biroul 
U.T.M. pentru munca îngustă 
pe care a desfășurat-o în a- 
cest sens, cerîndu-i ca în vii
tor să se ocupe cu mai multă 
răspundere de activizarea tu
turor utemiștilor. Legat de a- 
ceasta, s-a hotărît organiza
rea unor acțiuni care să ducă 
la îmbunătățirea muncii de 
educație politică a utemiștilor 
cum ar fi buna pregătire a 
seminariilor recapitulative la 
învățămintul politic, Îmbună
tățirea conținutului adunărilor 
generale, ținerea unor confe
rințe prin care sa se explice 
ce înseamnă să fii utemist și 
altele.

V. MIRCEA

precum și tovarășii Romulus O- 
soianu, organizator de partid, 
și Aurel Chirilă, directorul stați
unii, invitați la adunare au apre
ciat aportul pe care l-au adus ti
nerii mecanizatori la depășirea 
lună de lună a sarcinilor de plan, 
la îmbunătățirea calității lucrărilor, 
la reducerea consumului de car
buranți și lubrefianți, la buna

In organizația U.T.M. din 
sectorul 4 sculerie al Uzinelor 
„Semănătoarea" s-a anunțat 
ordinea de zi a viitoarei a- 

dunări generale

generală. Hotărîrile nu s-au 
limitat numai la cazurile dis
cutate, ci au indicat și cîteva 
măsuri necesare pentru îmbu
nătățirea muncii politico-edu
cative a organizației U.T.M. în 
rîndul tuturor tinerilor din 
secție. Adunarea generală a 
hotărît de pildă ca P.U.C. să 
întreprindă mai multe raiduri 
asupra felului în care tinerii 
respectă disciplina în produc

Hotăriri concrete
în fiecare adunare generală

ție. S-a stabilit de asemenea 
ca în viitoarea adunare gene
rală să se discute despre preo
cuparea tinerilor pentru ridi
carea calificării lor profesio
nale. în legătură cu tinerii 
criticați, s-a hotărît ca mem
brii biroului U.T.M. să stea 
de vorbă cu fiecare dintre ei 
în parte, să-i ajute concret, 
zi de zi, să-și schimbe atitu
dinea.

începînd chiar de a doua zi 
după adunarea generală, bi
roul U.T.M. a trecut la o 
muncă susținută pentru tra, 
ducerea lor în viață. în pri
mul rînd a stabilit un colec
tiv de tineri ingineri și tehni
cieni, tineri fruntași în pro
ducție care să se ocupe din 
vreme de pregătirea referatu
lui pentru următoarea adu
nare generală U.T.M. într-o 
ședință de birou s-a stabilit 

îngrijire a tractoarelor efc. — 
acțiuni prin care stațiunea a rea
lizat in primele patru luni din a- 
cesf an 117.000 lei economii fa 
prețul de cost.

In adunare s-a arătat totodată 
că mai sînt unii mecanizatori ti
neri ca Petre luga, Gh. Coosfan- 
tinescu, Stan Popa ți 
goană după cit mai 
nu acordă suficentâ

aiții care, in 
nrjHi 
atex> ca-

G. ALa
comuna Cuza Vodâ

C. „1 Mai"

area de seamă prezen- 
rea gene

rală a organizației de 
U.T.M. de la G.A.C. „1 
comuna Cuza Vodă, re-

Darea ae seama 
tata în adunau

multi
Bine 
con- 

darea

bază 
Mai*,  
giunea București a acordat o 
atenție deosebită modului în 
care contribuie organizația 
U.T.M., utemiștii și tinerii la 
întărirea și dezvoltarea 
laterală a gospodăriei, 
întocmită, cu exemple 
crete și convingătoare, 
de seama a constituit o bază 
reală pentru discuții. Trecînd 
în revistă succesele obținute 
în această direcție, cei 14 ute- 

un plan de acțiune concret pe 
baza căruia să-și desfășoare 
activitatea postul utemist de 
control. Apoi, in cîteva după 
amiezi la rînd, biroul U.T.M. 
a stat de vorbă cu fiecare din
tre tinerii criticați în aduna
rea generală.

în legătură cu această adu
nare generală mai trebuie sub
liniat încă un lucru : în com
parație cu alte adunări gene- 

rale în care s-a discutat des
pre disciplină, comportarea tî- 
nărului la locul de muncă 
etc.. adunarea organizației 
U.T.M. din această secție a 
reușit să sublinieze o idee po
litică deosebit de importantă 
și anume, că atitudinea față 
de muncă este oglinda cea 
mai fidelă a gradului de con
știință socialistă a fiecărui 
tînăr. Această concluzie a con
stituit pentru biroul U.T.M. 
un puternic îndemn în vede
rea intensificării muncii de 
educare politică a tineretului, 
de a organiza mai multe a- 
dunări generale pe teme edu
cative, de a se preocupa mai 
mult de îmbogățirea conținu
tului activității culturale a ti
neretului etc.

Adunări la fel de interesan
te, cu un bogat conținut edu

lității lucrărilor. Adunarea a cerut 
comitetului U.T.M. să intensifice 
munca politică In rindul tinerilor 
mecanizatori pentru ca aceștia să 
efectueze pe tarlalele unităților 
agricole socialiste pe care le de
servesc, lucrări numai de bună 
calitate, aceasta fiind una din ce
rințele principale ale creșterii 
producției agricole la hectar.

LAL ROMULUS

miști care au luat cuvîntul la 
discuții s-au străduit totodată 
să scoată la iveală și lipsurile 
care mai există în activitatea 
organizației U.T.M.

Utemiștii au subliniat nece
sitatea intensificării muncii 
politice a organizației U.T.M. 
pentru mobilizarea tuturor ti
nerilor la lucrările din sectoa
rele cele mai importante din 
gospodărie și în deosebi pen
tru a sprijini mai activ acțiu
nile întreprinse de organiza
ția de partid și consiliul de 
conducere în vederea dezvol- 

cativ au avut loc și în alte 
organizații de bază.

în secția montaj-instalații 
de la întreprinderea „Electro- 
aparataj**  s-a ținut de curînd 
o adunare generală U.T.M. în 
care s-a discutat despre rolul 
cărții în educarea comunistă 
a tineretului. Bineînțeles că 
centrul de greutate, atît în 
discuții cît și în referatul pre
zentat, a căzut pe felul în 

care tinerii iau parte la con
cursul „Iubiți cartea". In afa
ră de faptul că tinerii care au 
luat cuvîntul au vorbit des
pre rolul pe care l-a jucat car
tea în lărgirea orizontului lor 
politic șj cultural, ei au și cri
ticat unele lipsuri manifestate 
în activitatea biroului U.T.M. 
în această privință și au fă
cut o serie de propuneri me
nite să îmbunătățească munca 
de răspîndire a cărții în rîn
dul tineretului. Printre hotă
rîrile adoptate a fost și aceea 
ca toți utemiștii din secție să 
devină participant la con
cursul „Iubiți cartea", biroul 
U.T.M. să desfășoare o . mun
că susținută ca un număr cît 
mai mare de tineri să-și 
creeze biblioteci personale, s-a 
hotărît de asemenea să se țină 
în fața tinerilor mai multe 
recenzii de cărți prevăzute în 

tării sectorului zootehnic al 
gospodăriei.

Dezbaterile în adunare au 
scos la iveală unele neajun
suri și în ce privește munca 
cultural-educativă îndeosebi 
aceea că în perioada munci
lor agricole organizația U.T.M. 
nu se ocupă cu toată grija 
și răspunderea de organiza
rea în mod plăcut și educativ 
a timpului liber al tinerilor 
colectiviști.

Utemiștii au dezbătut de a- 
semenea cu seriozitate în a- 
dunare unele probleme refe
ritoare la întărirea vieții in
terne de organizație și îmbu
nătățirea stilului de muncă al 
comitetului organizației de 
bază U.T.M. pe gospodărie. 
Adunarea a cerut, de pildă, 
comitetului U.T.M. pe gospo
dărie să ajute mai îndea
proape organizațiile U. T. M. 
din brigăzile de cîmp pentru 
ca acestea să desfășoare în 
rindul utemiștilor și tinerilor 
o intensă muncă politică și 
cultural-educativă în vederea 
antrenării lor active la înde
plinirea sarcinilor care stau 
în fața gospodăriei în perioa
da recoltării.

I. PRICOP

bibliografia concursului Iu
biți cartea".

Pentru îndeplinirea hotărî- 
rilor adoptate de adunarea 
generală biroul U.T.M. s-a în
trunit într-o ședință cu orga
nizatorii de grupă U.T.M. îm
preună au stabilit căile prac
tice și răspunderile concrete 
pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor. S-a stabilit ca un 
grup de tineri, să se ocupa 

de procurarea cărților pentru 
bibliotecile personale. în cola
borare cu responsabila stan
dului de cărți din întreprin
dere, aceștia au organizat di
fuzarea cărții în așa fel in
cit în momentul de față un 
număr mare de tineri sînt 
abonați la standul de cărți, 
împreună cu organizatorii de 
grupă U.T.M. biroul U.T.M. a 
avut grijă de asemenea să 
organizeze munca de popu
larizare a cărților prevăzute 
în bibliografia concursului. Pe 
baza hotărîrii adunării gene
rale U.T.M. cîțiva utemiști au 
primit sarcina să pregătească 
și să țină recenzii în fața ti
nerilor, la cărțile prevăzute în 
bibliografia concursului.

Aplicarea în viață a ho- 
tărilor adunării generale 
U.T.M. nu a rămas nici aici 
fără rezultat. în momentul de

Uteimistiil Grig ore Radu s-a 
pregătit temeinic pentru con
vorbirea recapitulativă din 
cercul politic. El a participat 
activ la discuții în seminar

față 22 de tineri au și deve
nit purtători ai insignei de 
„Prieten al cărții» iar alții 12 
fac ultimele pregătiri pentru 
discuțiile finale.
Din păcate însă nu toate a- 
dunările generale care se țin 
în organizațiile noastre de 
bază se desfășoară ca cele 
amintite mai sus.

în unele organizații de bază 
U.T.M., ca la „Mătasea Popu-i

Iară", de pildă, adunările ge
nerale se încheie de multe 
ori fără a adopta hotăriri în 
problema discutată.

Analizînd într-o ședință de 
birou lucrul acesta noi am 
ajuns la concluzia că el este 
determinat pe de o parte de 
faptul că în unele organiza
ții de bază se discută de la o 
lună la alta aeeleași proble
me, iar pe de altă parte că 
în alte organizații nu se dis
cută suficient chestiuni referi
toare de munca de educare a 
tineretului. Este știut că adu
narea generală U.T.M. are un 
rol deosebit de important în 
munca de educare a tineretu
lui. Discutînd în adunările ge
nerale U.T.M. diferitele pro
bleme ale educației comuniste, 
utemiștii au posibilitatea să 
tragă o seamă de concluzii, să 
ia măsuri concrete care să

Prima convorbire 

recapi tu la tivă

țipă un an
f a stu^u> cursanții / Sj B cercului politic 
9 ■ S U.T.M. de la
% F jS strungăria Uzinei 
whuwUSS de utilaj chimic și 

petrolifer nr. 2 din Ploiești au 
ținut de curînd prima con
vorbire recapitulativă. Con
vorbirea s-a referit la două 
teme principale : ,,40 de ani
de luptă a partidului pentru 
libertate, bunăstare și ferici
rea poporului" și „Sarcinile 
planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 
1960—1965. Liniile directoare 
ale programului economic de 
perspectivă".

La prima temă discutată a 
reieșit că majoritatea cursan- 
ților, în deosebi utemiștii Ra
du Grigore, Anastase Constan
tin și Neagu Vasile. și-au în
sușit lecțiile predate în ca
drul cercului politic, reușind 
să dea răspunsuri clare, con
cise. Faptul că au studiat cu 
seriozitate în cursul anului.

ducă la îmbunătățirea activi
tății organizațiilor U.T.M. res
pective.

Dar mai există șl un alt as
pect. în unele organizații 
U.T.M. cu toate că se adoptă 
hotăriri comitetele U.T.M. nu 
iau măsurile necesare pentru 
ca acestea să fie traduse în 
viață.

Biroul comitetului raional 
U.T.M. se străduiește să înlă
ture fenomenele negative care 
se manifestă în organizarea și 
desfășurarea adunărilor gene
rale, și mai ales în aplicarea 
hotărîrilor adoptate de aces
tea.

în primul rînd ne-am pro
pus să ajutăm mai mult or
ganizațiile de bază U.T.M., în 
mod practic, pentru traduce
rea în viață a măsurilor sta
bilite de adunările generale, 
să ajutăm comitetele U.T.M. 
să învețe cum trebuie organi
zată munca în această pri
vință, îndeosebi de a antrena 
întreaga masă a utemiștilor la 
îndeplinirea hotărîrilor. Ne-am 
propus de asemenea să ne 
ocupăm mai mult de genera
lizarea experienței pozitive a- 
cumulate pînă acum în orga
nizarea adunărilor generale, în 
îndeplinirea hotărîrilor adop
tate de acestea. în acest scop 
vom folosi mai bine ziua se- 
cretarilor precum și alte mij
loace care ne stau la dispo
ziție, astfel îneît fiecare adu
nare generală U.T.M. să fie 
cu adevărat o școală de edu
care comunistă a utemiștilor 
și tinerilor.

ION CORNEL
nrim secretar al Comite

tului raional U.T.M.
„23 August" București

că și-au făcut conspecte i-a 
ajutat să se prezinte bine la 
convorbirea recapitulativă.

Unii cursanți însă, ca de 
pildă, Gheorghe Găftoiu și 
Gheorghe Cristea, care au 
luat cuvîntul la aceeași temu, 
n-au aprofundat problemele, 
înșirînd unele evenimente 
fără să arate semnificația lor. 
Din păcate nici propagandis
tul n-a insistat asupra acestei 
probleme.

La dezbaterea celei de a 
doua teme au participat doar 
cîțiva cursanți și în deosebi 
Neagu Vasile și Radu Gri
gore, care au participat activ 
și la dezbaterile primei teme. 
Propagandistul a solicitat și pe 
alți cursanți să răspundă, dar 
unii din ei, ca tovarășul Ion 
Băicoianu, au dat răspunsuri 
incomplete, chiar confuze, iar 
alții — ca tovarășa Ene Geor- 
geta — nu au putut răspunde 
deloc.

Aceste lipsuri se datoresc 
pregătirii insuficiente a aces
tora pentru convorbirea reca-
pitulativă. Astfel tovarășii Ion 
Băicoianu, Ene Georgeta, 
Gheorghe Găftoiu nu au stu
diat temeinic lecțiile ținute în 
cursul anului, nu și-au făcut 
conspecte și nici pentru con
vorbirea recapitulativă nu s-au 
pregătit cu toată răspunderea.

Trebuie subliniat de ase
menea faptul că propagan
distul, tovarășul Stelian Ioni- 
ță, nu a împărțit bine timpul 
prevăzut pentru cele două 
teme, discutarea primei teme 
prelungindu-se prea mult 
eeea^ ce a făcut ca practic să 
rămînă puțin timp pentru dez
baterea temei a doua. Dat fiind 
această situație, este necesar 
ca discutarea temei despre 
sarcinile planului economic 
de șase ani să fie reluată la 
viitoarea convorbire pentru 
ca toate problemele să fie re
capitulate și aprofundate. Tot
odată comitetul U.T.M. și 
propagandistul vor trebui să 
acorde o mai mare atenție 
pentru buna pregătire a celei
lalte convorbiri recapitulative, 
în acest sens este necesară 
îndrumarea mai atentă a stu
diului individual al cursanți- 
lor, a recapitulării lecțiilor ți
nute anterior, organizarea mai 
multor consultații pentru cla
rificarea problemelor neînțe
lese în timpul studiului, în
drumarea tuturor cursanților 
— și nu numai a unora — 
numai astfel convorbirea re
capitulativă ce urmează să 
aibă loc va putea contribui 
într-adevăr la încheierea cu 
succes a anului de învățămînt 
politic.

ȘT. NECANIȚKI



întrecerea fotbaliștilor juniori Campionatele mondiale de lapte clasice

Grădina de zarzavat este un important izvor de venituri pentru gospodăria agricola colectivă „Unirea" din comuna Căciutați, raionul Urziceni. Brigada legumi
colă de aici este ho-tărîtă să obțină în anul acesta producții sporite. De aceea acordă acum o mare atenție lucrărilor de întreținere. In fotografie : la prășitul 

verzei. Foto : AGERPRES

Turneul final 
al campionatului R.P.R.

De vorbă cu iov. GH. OLA, anfrenor federal

Peste cîteva zile 18 dintre cele mal bune formații de 
juniori vor începe să-și dispute titlul de campioană 
a țării pe anul 1981. Această tradițională întrecere, 

ce se va desfășura sistem turneu, așează față in față cele 
mai bune formații de juniori din țară.

Duminică 11 iunie, cele șaisprezece echipe vor susțin» 
meciurile programate in prima etapă □ acestui turneu. In 
legătură cu această importantă întrecere am avut recent o 
convorbire cu tovarășul GHEORGHE OLA, antrenor federal 
pentru juniori.
— N-ar fi interesantă pen

tru începutul convorbirii o 
succintă prezentare a întrece
rilor ce au precedat etapa fi
nalii ? -”1 '■ •' >' •' *

de 
ta 
experiență bună în organizarea 
muncii și în privința metodelor 
folosite de organizația U.T.M. 
pentru a-4 mobiliza pe tineri la 
prășit — ca stobHrreo locurilor 
t orelor precise de prezentare

muncă, mobilizarea din cm 

ola 
lut 
reușind să execute și cea de-a 
doua prașilă la aceste culturi 
pe suprafața de 240 ha. cu 
prășitul porumbului însă au 
rămas mult în urmă.

în comuna Maxenu, colecti
viștii au terminat prima pra
șilă la porumb și a doua pra
șilă la celelalte culturi, dar în 
cele două întovărășiri agrico
le lucrările sint mult întîr- 
ziate.

în general, în raionul Bu
zău viteza zilnică de lucru la 
întreținerea culturilor este

Fără să înveți, fără să fii în 
permanență la curent cu toa
te noutățile și cuceririle teh
nicii nu poți să cîștigi și să 
păstrezi titlul de cel mai bun 
în meserie — obișnuiesc ei 
să spună. Și, evident, au drep
tate.

Interesantă este experiența 
organizațiilor U.T.M. de la 
forjă și turnătorie care au or
ganizat periodic schimburi de 
experiență între muncitorii 
fruntași pe profesii și ceilalți 
tineri muncitori. A devenit 
cunoscut în toată uzina exem
plul celei mai bune echipe de 
forjori condusă de tînărul 
Mircea Dreptu care în consfă
tuiri cu celelalte echipe afla
te în întrecere de la secția 
forjă a explicat pe larg me
todele sale de lucru, metode 
prin care a asigurat reduce
rea rebutului.

De asemenea, o contribuție 
însemnată au adus-o la obți
nerea de rezultate bune în ta

— Chiar foarte nimerită — 
ne-a spus tovarășul Gh. Ola. 
Jocurile preliminare au oferit 
spectacole fotbalistice de bună 
calitate. Formații ca Dunărea 
Tr. Severin, C.S. Mureșul sau 
Dinamo București, beneficia
ză de loturi valoroase, omo
gene, au o bună pregătire fi
zică șj tehnică. De altfel ac
tuala ediție a campionatului 
republican se ca
racterizează prin 
creșterea calității 
fotbalului practi
cat de juniori. Un 
amănunt semnifi
cativ aici: cele 
două finaliste ale 
campionatului pe 
anul I960 Rapid 
București și U T. 
Arad., nu vor pu
tea participa la 
turneul final de
oarece au fost eliminate 
parcursul competiției.

— Ce elemente talentate a 
scos la iveală pînă acum a- 
ceastă întrecere ?

— Descoperirea și promova
rea elementelor talentate este 
obiectivul nr. 1 al campiona
tului republican de juniori. Și 
se poate afirma încă de pe 
acum că acest obiectiv este 
ta bună măsură realizat. Prin
tre componenții 
ce-și vor disputa 
trofeului evoluează 
lemer.te cu reale 
Să reținem cîteva 
Tărăleic (Dunărea 
rin) Kirner, Lungu (C.S.M. 
Cluj), Kuperman (C.S.M.S. 
Iași), Onachi, Kiss (Mureșul 
Tg. Mureș), Manyoki, Ocs (Mun
citorul Oradea) Mușat, Nicu- 
lescu (Tractorul Brașov) etc.

— Cum va urmări federația 
de fotbal comportarea tineri
lor jucători în meciurile tur
neului final precum și pregă
tirea, creșterea în viitor a e- 
lementelor talentate?

— Asigurarea unei continui
tăți în pregătirea juniorilor 
taientați este o problemă ce 
stă în. atenția, federației 
specialitate care a 
deja în acest sens 
eficace. La jocurile 
vor fi prezenți cei 
dintre specialiștii și 
noștri care vor fi 
sultați privind punctul lor de 
vedere asupra acestor tatîl- 

pe

formațiilor 
cucerirea 
multe e- 
aptitudini. 
exemple: 
Tr. Seve-

de 
stabilit 
măsuri 

turneului 
mai buni 
antrenorii 
apoi con-

Rlsteo Dorinei este cel mal mic violonist din Cercul de vioară al Palatului
Capitală Foto : prof. V. wkza

evoluția 
fi selec- 

taberei 
Apoi cei 
vor for-

a
ne-

niri, asupra celor mai va
loroase elemente ce au evo
luat cu acest prilej. Elemen
tele cele mai dotate remarcate 
taâi cu seamă după 
în turneul final vor 
ționate pentru lotul 
naționale de juniori, 
mai buni dintre ei
ma reprezentativa de juniori 
ce va susține jocurile interna
ționale din toamna anului aces
ta. De asemenea, din rtadul 
lor cei mai buni vor fi 
selecționați pentru turneul 
U.E.F.A. 1962.

— Federația 
luat măsurile
cesare in vederea 

2 unei cît mai bune 
z» desfășurări a tur- 

’ neului final ?
— Fiecare par

tidă a finalei va 
fi condusă de ar
bitri de categorie 
republicană, -ceea 

_ ce va îngădui un 
arbitraj compe
tent care să con

tribuie efectiv la realizare 
unor spectacole fotbalistice 
de calitate. Jocurile se vor 
desfășura pe cele mai bune 
terenuri. Semifinala și finala 
se vor disputa ta București.

in încheierea convorbirii 
noastre, tovarășul Gh. Ola 
ne-a rugat să transmitem prin 
intermediul ziarului tinerilor 
iotbaliștl mult succes in în
trecerile turneului final. De 
asemenea a adresat cititori
lor o invitație la acesie par
tide pe care le dorim și avem 
convingerea că vor fi cit mai 
interesante.

V. RANGA

★

Prima etapă a turneului 
final ce se va desfășura in 
ziua de 11 iunie :

— C.S.M.S. Iași—Dinamo 
Bacău.

— Dinamo Galați—Foresta 
Fălticeni.

— Rapid Oradea—C.S.M. 
Cluj.

— C.S.M. Baia Mare — 
Metalul Oțelul roșu.

— Petrolul Ploiești—Trac
torul Brașov.

— Mureșul Tg. Mureș— 
Minerul Lupeni.

— Dinamo București— 
Olimpia Giurgiu

— Farul Constanța—Du
nărea Tr. Severin.

VICTORII DE SEAMĂ ALE SPORTIVILOR NOȘTRI 
stituie un rezultat mai mult 
decât onorabil.

In ansamblu campionatele 
de la Yokohama, situate la un 
înalt nivel tehnic, au fost do
minate de sportivii sovietici 
câștigători a cinci medalii de 
aur. Luptătorii turci care ob
ținuseră la olimpiadă 3 me
dalii de aur n.au mai reușit 
de data aceasta să ciștige nici 
un titlu mondial.

TOKIO 8 (Agerpres). “ Com- 
pionoteie mondial» de lupte cla
sice desfășurate in orașul japo
nez Yokohama s-au Încheiat cu 
o strălucită performanță și un 
rodnic bilanț pentru reprezen
tanții culorilor sportive ale R. P. 
Romine. In pasionanta întrecere 
ta care au luat parte 81 de 
sportivi din 21 de țâri ate lumii, 
luptătorii romîni s-au comportat 
8e~aroabil, cucerind o medalie 
de aur și titlul de campion mon
dial |a categoria semeni jlocie 
prin VALERIU BULARCA, două 
medalii de argint : DUMITRU 
PtRVULESCU (muscă) și ION 

CERNEA (cocoș), o medalie de 
bronz : GHEORGHE POPOVIC1 
(semigrea) ; locul IV ta catego
ria mijlocie: ION JARANU și 
locul VI la categoria pană : MI
HAIL SULTZ. Luptătorii noștri au 
confirmat și chiar au intrecul 
performanța de ta Jocurile Olim
pice, dovedind că și in această 
disciplină mișcarea sportivă din 
R. P. Romînă se află printre pri
mele in lume. După numărul de 
medalii obținute la campionatele 
de la Yokohama echipa de lupte 
clasice a R.P.R. (prezentă doar 
la 7 categorii) SE CLASEAZĂ PE 
LOCUL DOI in urma reprezen
tativei U.R5.S, câștigătoarea 
competiției.

VALERIU BULARCA. mun
citor metalurgist in virrtâ de 
21 de ani, este primul luptător 
romin care cucerește titlul de 
campion mondial. In competi
ția din Japonia el a arătat o 
asemenea iscusință, forță fizică 
și neînfrântă voință, încât nici 
unul din competitorii anga
jați la categoria 73 kg n-a pu- 
tut să-l învingă. In 
de întreceri Bularca 
un veritabil tur de 
decurs de cîteva ore 
gat trei meciuri decisive cu 
adversari redutabili ca Tis- 
chendorf (R. D. Germană), 
Horvath (Iugoslavia) și Dogan 
(Turcia).

Campionul olimpic DUMI
TRU P1RVULESCU a ocupat

ultima zi 
a realizat 
forță: în 
el a câști-

Vizita delegației 
tineretului finlandez

De două zile se află în țara 
noastră, la invitația U.T.M. ți 
U.A.S.R. o delegație a tineretu
lui finlandez condusă de dl. Oiva 
Valtonen, însărcinat cu proble
mele tineretului și sportului pe 
lingă Ministerul InvățămintuM 
din Finlanda.

Oaspeții au fost primiți ta 
C.C. al U.T.M. unde au avut o 
Convorbire cu secretarii C.C. ol 
U.T.M. și membri ai Comite
tului Executiv al U.A.S.R. La con
vorbire au fost de față repre
zentanți ai Consiliului Central al 

locui ÎI la categoria muscă, 
dar potrivit aprecierilor agen
țiilor de presă el rămâne 
marele nedreptățit al campio
natelor, deoarece înfrângerea 
accidentală suferită în primul 
tur la americanul Wilson (des
calificat apoi pentru luptă ne
reglementară) l-a lipsit de po
sibilitatea de a se intilni di-

VALERIU BULARCA

rect cu actualul campion mon
dial Saiadov. In turneul final 
Pirrulescu i-a fnrins de o ma
nieri spectaculoasă pe campio
nul turc Bozkurt și pe iugosla
vul Vukov.

întrecerea la categoria cocoș 
a fost o reeditare aproape i- 
dentică de la Jocurile Olimpi
ce. Ca și la Roma locul I a fost 
ocupat de sovieticul Oleg Jia- 
ravaev, iar locul II a revenit 
sportivului romin Ion Cernea. 
De remarcat că Ion Cernea 
putea să câștige titlul în cazul 
că l-ar fi învins pe ultimul său - 
adversar Rajabi (Iran) prin 
tuș, așa cum il învinsese cu 
cîteva ore înainte pe polone
zul Knitter. Intr-o companie 
foarte puternică semigreul 
nostru GHEORGHE POPOVI. 
CI a izbutit să cucerească me
dalia de bronz ceea ce con

Sindicatelor, ai I.R.R.C.S., ol 
U.C.F.S. și Ministerului învăță
mântului și Culturii.

Delegația a vizitat rafinăria 
nr. 1 Ploiești unde a avut o con- 
vorbire cu membri ai comitetului 
U.T.M. la care au participat șl 
reprezentanți ai organizației sin
dicale și ai conducerii rafinăriei. 
Membrii delegației au vizitat de 
asemenea complexul școlar pro
fesional „Steagul Roșu" din Bra
șov, iar în seara zilei de joi au 
participat la un spectacol folclo
ric prezentat în cinstea lor ta 
Teatrul Muzical din Brașov.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

Cel mai bun în meserie
profesii, doi stat utemiști : 
strungarul Mircea Cireașă și 
găuritorul Nicolae Ciobanu. 
Acum un an, cînd a început 
întrecerea, Nicolae Ciobanu, 
de pildă, nici nu știa să lu
creze pe agregatul de găurit, 
el fiind de altă profesie. Sec
ția a avut însă nevoie ca el 
să lucreze pe noua mașină și 
Ciobanu s-a străduit să înve
țe, să facă față cu succes a- 
cestei sarcini. Adică, a urmă
rit metodele de muncă ale 
altor muncitori, a citit mai 
multă literatură tehnică, în- 
tr-un cuvtat, a început să se 
apropie tot mai mult de nive
lul fruntașilor întrecerii. In 
secția șaslu (ca în toate sec
țiile de altfel) funcționează 
cursurile de ridicare a califi
cării. Ciobanu, Cireașă, stat 
doi dintre cel care le frecven
tează cu regularitate, care 
studiază în permanență litera
tura tehnică de specialitate.

CLASAMENTELE FINALE la cete 
B categorii de greutate : cate
goria muscă : 1. Armatz Saiadov 
(U.R.S S.) campion mondial ; 2.
— D. Pîrvulescu (R. P. Romînă) ;
3. — Bozkurt (Turcta) ; categoria 
cocoș : 1. — Oteg Karavaev
(U.R.S.S.) campion mondial ; 2.
- Ion Cernea (R.P.R.) ; 3.
Svec (R. S. Cehoslovacă) ; cate
goria pană : 1. — Mustafa Ha
mid (R.A.U.) campion mondial j
2. - Yimaz (Turcta) ; 3. — Gbe- 
ligkhani (Iran)... 6. — M. Șuitz 
(R.P.R.) ; categoria ușoară : 1. 
Avtandil Koridze (U.R.S.S.) com. 
pion mondial ; 2. — Polyak (R. P. 
Ungară) ; 3. - Mortinovici (tago- 
stavra) : categoria semimijtacie i 
1. — Valeriu Bucea (R. P. Ro
mi,~.ă) campion mondial ; 2. — 
Horvath (Iugoslavia) ; X - Do
gan (Turcta); categoria
Vasir Zenin (U-RXS.) coraoor 
mondxat ; 2. — Hystom (Suachah 
X - Seecror (Tonne); 4. - Tă- 
ronu (R/Jt? categoria semi
grea : 1. - Gyorgy Gurics (R. P. 
Ungcră) campion mondial; 2. -< 
Tkooev (U.R.S.S.) ; 3. - G. Po- 
pavfci (R.P.R.) ; categoria grea i 
1. — Ivan Bogdan (U.R.S.S.) cam
pion mondial ; 2. - Kaplan (Tur
cia) ; 3. - Kozma (R. P. Un
gară). 1

Cînd nu este râspîndită experiența buna 
(Urmare din pag. I-a)

„bine" insă poate fi acesta! 
G.A.C. „23 August1' este o

Rezultate sub posibilități
(Urmare din pag. I-a)

de zahăr și floarea-soare- 
pe cele 350 ha cultivate,

Mîndrie
de constructor

Dacă ai trăit la 
Onești încă din pri
mii ani ai șantiere
lor de aici, ai—pen
tru măsura timpului 
trecut — un calen
dar neobișnuit.

Anii iau aici — 
aș putea spune — 
forme geometrice, 
în care o secție, 
un agregat, o con
ductă prefigurează 
concret o lună, o 
săptămînă sau o sin
gură zi.

Oneștii, fără a 
socoti orașul pro- 
priu-zis, înseamnă 
circa 8—10 km de 
construcții neîntre

rupte. Iar ca timp, mai puțin de 
un deceniu.

Dintre constructorii și locuitorii 
lui, mai bine de trei sferturi abia 
au copii de grădiniță sau nici nu 
sînt însurafi — ca să nu mai vor
bim de numărul mare al celor 
care nici n-au făcut încă armata. 
Deși foarte tineri, mulfi dintre ei 
au lucrat deja și pe alte șantiere. 
Dar fiecare dintre ei a ținut să 
ne arate că nici o altă construc
ție nu se poate asemăna cu c. 
au făurit ei pe vechea vale a Tro- 
tușului. Cînd i-am întîlnit pe șan
tierul Combinatului de cauciuc, 
dulgherii lui Dincă Ilie, zidarii lui 
Moise Prodan, mentorii lui Gheor- 
ghe Cosma, cu toții tineri și chiar 
foarte tineri, ne-au vorbit cu o 
emoție simplă, firească, despre 
obiectivele la care au lucrat pînă 
acum : E-6, E-10, D-4, D-2, D-10, 
D-11 etc. La început, copleșit de 
aceste denumiri operative, nici 
nu poți să înțelegi înfrutoful c 
a însemnat munca lor zilnică, »- 
vîntată, perseverentă.

Ei vorbeau despre tot ce rea
lizaseră pînă atunci în fraze obiș
nuite, lapidare, ca despre lucruri 
care se înțeleg de la sine. Dul
gherul Tănase Gheorghe, un ado
lescent despre care aproape nici 
nu-ți vine să crezi că a ieșit din 
vîrsta copilăriei, are deja cîțiva 
ani de cînd lucrează la Onești și 
adeseori îl înlocuiește cu succes 
pe responsabilul brigăzii sale de 
tineret, cînd acesta se afla ocu
pat cu alte treburi. Pentru el, ca 
și pentru tinerii săi tovarăși, ute- 
miștii Crăiță Gheorghe, Neagu 
Ștefan, Ene Gheorghe sau Druță 
Anton, meseria de dulgher repre
zintă o pasiune căreia, în entuzi
asmul lor juvenil, ei nu ezită să-l 
spună erfă. Unul dintre ei m-a 
luat de mînă și m-a invitat să-l 
privesc lucrînd la cofraje...

Joi, 8 Iunie, ministrul Marii 
Britanii la București, Robert 
D. J. Scott Fox, a oferit o re
cepție cu ocazia sărbătorii na
ționale a Marii Britanii, ziua 
nașterii Reginei Elisabeta a 
n-e.

La recepție au iua- parte Al. 
drlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mi
hail Ralea, membru al Consi
liului de Stat, Comeliu Mă- 
nescu. ministrul Afacerilor Ex
terne, Ilie Murgulescu, minis
trul învățământului și Cul
turii, Ana Toma, adjunct al 
ministrului • Comerțului, ge
neral colonel Ion Tutoveanu, 

tn om etc. Această exepriență 
nu este însă generalizată in 
toate celelalte unități din co
mună.

Este necesar ca, împărtășind 
și celorlalte organizații de bază 
U.T.M. din comună această 
experiență bună, comitetul co
munal U.T.M. să asigure o mo
bilizare mai activă a tineretului 
ta urgentarea prăși tulul.

mică față de posibilități. 
Timpul este destul de înain
tat. Întârzierea cauzată de 
ploi trebuie recuperată acum, 
mai ales că nu peste multă 
vreme va începe campania 
de recoltare a păroaselor, cînd 
muncile se vor aglomera. Este 
necesară, de aceea, mobiliza
rea tuturor forțelor la prășit. 
Organizațiile de bază U.T.M. 
din unitățile agricole socialis
te ale raionului au datoria să 
intensifice în aceste zile mun
ca politică desfășurată în rân
dul tineretului, în scopul creș
terii contribuției acestuia la 
urgentarea lucrărilor de între
ținere a culturilor.

la nivelul 
titlul de 
pe uzină, 
va spriji-

numai 
pentru 

meserie
U.T.M.

trecerea pe profesii posturile 
utemiste de control și gazetele 
de perete care au criticat pe 
tinerii care „abandonau" pe 
parcurs în întrecere, au popu
larizat metodele celor mai 
buni.

Valorificînd experiența bu
nă de pînă acum, comitetul 
sindicatului și-a propus să ex
tindă întrecerea pe profesii în 
toate secțiile uzinei începînd 
cu trimestrul următor. Tot
odată vom extinde întrecerea 
pentru titlul de fruntaș pe 
meserie nu 
secțiilor ci 
fruntaș pe 
Organizația 
ni în continuare organizarea 
șl desfășurarea întrecerii pe 
profesii, va antrena la ea un 
număr și mai mare de tineri 
dornici să-și ridice continuu 
pregătirea profesională, să-și 
însușească experiența celor 
mai buni muncitori, să obțină 
titlul de cinste de cel mai bun 
ta meseria respectivă.

ales, 
ma
to- 
așa 
mă 
(în- 

Ser-

Am petrecut acolo, lingă ei, 
clipe lungi, care nu mă înduram 
să le curm. Am văzut astfel că 
mîndria dulgherilor e pe de-a în
tregul îndreptățită și, mai 
mi-a rămas în minte această 
ximă a lor : „Cum pornește 
frajul din mina dulgherului, 
merge construcția!" Ca să 
conving mai bine, am trecut 
soții de comunistul Dinescu 
giu, responsabilul unei brigăzi de 
montori) pe la cîfeva din obiec
tivele la care lucrează dulgherii 
din brigada de tineret a lui Din
că. Aflarăm astfel prețioase date 
suplimentare: schițele tehnice fu
seseră riguros respeefate, sarci
nile de producție și le depășise
ră între 29 și 41 de procente iar 
prin folosirea rațională a lemnu
lui de cofraj și schelă economisi
seră, pe primul trimestru, peste 
16 m cubi de cherestea.

La unul din numeroasele obiec
tive unde urmăream felul în care 
dulgherii făuriseră cofrajele și be- 
toniștii le umpluseră cu beton, 
i-am întîlnit și pe tinerii zidari din 
brigada condusă de Moise Pro
dan. In marea, lor majoritate, a- 
ceștia sînt tineri care au absolvit 
școala profesională în ultimii ani. 
Discuția cu ei e vie, animată. Ne 
vorbesc cu vădită mîndrie des
pre faptul că laboratorul la care 
lucrează acum va fi „cea mai fru
moasă clădire", așa cum și cere 
înalta tehnicitate a aparatelor ce 
vor fi montate aici. întreaga echi
pă se străduiește să execute cît 
mai bune fencuiri, să pregătească 
bine mortarul, să astupe bine 
spațiul din jurul conductelor. In 
afară de rezultatul muncii ei au 
și alte temeiuri de mîndrie. Acum, 
înaintea examenelor de la seral, 
se mîndresc cu tineri ca Toma 
Aghiorghiesei, Cantău Aurel, Ti- 
maru Ion sau Nilă Constantin care 
în timpul anului au fost fruntași 
la învățătură și au făcut ca des
pre brigada lui Prodan să se vor
bească în cuvinte frumoase și la 
liceul seral.

Dar, oricît s-ar scrie, numele 
harnicilor constructori de la Onești 
sînt afît de multe îneît niciodată 
nu vor putea fi cuprinse, nici mă
car într-o carfe. Pentru ei, ceea 
ce au realizat constituie o ade
vărată oglindă. O oglindă fru
moasă și mare din care munca 
și gîndurile acestor tineri, educați 
și crescuți de partid, de organi
zația U.T.M. se răsfrîng cu bogă
ție, ca dintr-un adevărat izvor de 
iscusință, de entuziasm și de poe
zie.

MIHAI NEGULESCU 

adjunct al ministrului Forțe
lor Armate, deputațj ai Marii 
Adunări Naționale, membri ai 
grupului parlamentar romin 
pentru relații de prietenie Ro- 
mînia-Anglia, oameni de ști
ință și cultură, ziariști.

Au luat parre șefi al misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Luni 12 iunie la cinematografele 
„REPUBLICA*  ȘI “ELENA PAVEL*  

premiera noului film sovietic 
AVIONUL PLEACA LA ORA 9

O producjie a studioului „A. Dovjenko” din Kiev

Începînd de luni 12 iunie 

la cinematograful „I. C. FRIMU“ 
va rula filmul

AM SUPRAVIEȚUIT NORTH MEEE
O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR

CEHOSLOVACE

Stabilirea pro 
de schimburi culturale, 
științifice și tehnice 

între R. P. Romînâ 
și Franța 

pe anii 1961 și 1962 
în conformitate cu prevede* * 

rile Protocolului privind pro
gramul de schimburi cultura
le, științifice și tehnice între 
Republica Populară Romînă 
și Republica Franța pentru 
anul 1959—1960, Comisia Mix, 
tă Româno—Franceză s-a în
trunit la București între 3-7 
iunie 1961.

Delegația română a fost pre
zidată de Mircea Malița, Di
rectorul Relațiilor Culturala 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare 
Române iar delegația franceză 
de Francois Charles-Roux, Di
rector General Adjunct al A- 
facerilor Culturale și Tehnice 
din Ministerul Afacerilor. Ex« 
terne.

Comisia Mixtă a constatat 
că schimburile prevăzute de 
Protocolul din 1959 au fost 
realizate în mod satisfăcător*  
ceea ce permite extinderea 
domeniilor schimburilor în 
interesul celor două părți.

A fost elaborat un nou pro
gram de schimburi culturale*  
științifice șj tehnice între Re
publica Populară Romînă și 
Republica Franța pe anul 
1961—1962. Noul program pre
vede o creștere a schimburi
lor în domeniile învățământu
lui, științei și tehnicii ca și în 
domeniile culturale și artis
tice.

Comisia Mixtă Romîno—* 
Franceză se va întruni perio
dic pentru a examina și re
înnoi programul schimburilor.

★
tn timpul șederii lor în 

București, membrii delegației 
culturale franceze au vizitat 
Muzeul de Artă al R. P. Ro
mine, studioul de concerte 
al Radioteleviziunii, Facul
tatea de filologie a Uni
versității „C. I. Parhon”, In
stitutul Romîn pentru Reia, 
țiile Culturale cu Străinătatea. 
De asemenea au fost vizitate 
Muzeul Peleș, Casa de crea
ție din Sinaia, precum și com. 
plexul turistic „Cota 1400".

Membrii delegației franceze 
au fost primiți de Ilie Mur
gulescu, ministrul Învățămîn
tului și Culturii, și Mihail 
Ralea, președintele Institutu
lui romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

•••

Realizările 
ceferiștilor timișoreni

Lucrătorii din cadrul unită
ților de producție ale Direcției 
regionale C.F.R.-Timișoara, au 
transportat de la începutul 
anului și pînă acum cu 8 la 
sută mai multe mărfuri de- 
oît prevedea planul. Acesta 
realizări au fost obținute prin 
îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a capacității locomo
tivelor și x-ag nanei or care ta 
acest timp au crescut cu 8.4 
la sută față de sarcina plani
ficată.

(Agerpres)
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Economiile 
brigăzilor Un tindr

Cărți noi ÎNT1IULU1 COSMONAUT

ub conducerea organiza
ției de partid organiza
ția U.T.M. de la Depoul 

C.F.R. Timișoara a pus în 
centrul preocupărilor sale mo
bilizarea tinerilor la înfăptui
rea obiectivelor întrecerii so
cialiste organizată de sindicat. 
Pe lingă rezultatele bune ob
ținute în producție, cele 13 
brigăzi de producție ale tine
retului din sectorul exploata
re și reparație au realizat și 
însemnate economii. în prime
le patru luni ale anului briga
da de pe locomotiva 230.227 
condusă de mecanicul Oprea 
Ion a economisit o cantitate 
de combustibil cu care pot fi 
remorcate 12 trenuri pe ruta 
Timișoara—Caransebeș cu cite 
1.000 tone de marfă.

Brigada de tineret de pe au
tomotorul 86.068 alcătuită din 
mecanicii Ștefan Dușa, Ion 
Burtică, Rădulescu Moise a 
prelungit viața motorului cu 
încă 16.500 km și a obținut o 
economie de combustibil cu 
care pot circula 10 curse Ti
mișoara—N erău.

Rezultate bune au obținut și 
brigăzile de producție ale ti
neretului din sectorul repara
ții șî de la remiza de auto
motoare care au adus econo
mii de peste 3.000 lei.

Organizația U.T.M. și-a 
propus ca sub conducerea or
ganizației de partid să-și in
tensifice activitatea sa în rîn- 
durile tineretului pentru a ob
ține noi succese în producție.

LUPU VASILE 
montator

cu care ne mindrim
ta upă ce am intrat pe 
/ y poarta secției G.A.S. 

din Milaș, un om a co- 
borît de pj cal și ne-a intim- 
pinat zimbind. E potrivit de 
statură, cu înfățișarea aproa
pe de copil. La 24 de ani 
Chețan Vasile conduce o 
secție — și nu una dintre cele 
mal mici - a unei gospodării 
agricole de stat. Munca 
care o îndeplinește cere 
numai cunoștințe, ci și

pe 
nu 

o 
experiență bogată, entuziasm, 
pasiune.

Pe trimestrul întîi al acestui 
an secția pe care o conduce 
el a livrat statului cu 74 hl 
lapte mai mult decît era pla
nificat. Greutatea medie a 
unui purcel la opt săptămîni 
a ajuns în luna mai la 16 kg 
iar la purceii pînă la 30 kg se 
realizează o creștere zilnică 
de 324 grame în loc de 275 
grame cit e planificat, redu- 
cindu-se la mai puțin de ju
mătate costul furajării. In sec
ție, peste tot, domnește ordi
nea, disciplina, care dove
desc priceperea tînărului șef 
de secție, dragostea cu care 
muncește. Pentru a putea con
duce el știe că mereu trebuie 
să învețe. Să învețe el însuși 
și să învețe și pe alții. Iar 
cazurile în care și-a ajutat 
practic tovarășii de muncă nu 
sînt rare. Bunăoară, nu de 
mult, a sosit în secție un nou 
muncitor : mulgătorul Mun- 
teanu David. Chețan Vasile, 
șeful secției, l-a ajutat prac
tic să învețe această meserie.

Un spectacol
care m-a... documentat

Azi David Munteanu se nu
mără printre mulgătorii frun
tași ai gospodăriei.

Exemplul de mai sus nu e 
unic în acest sens. Muncitorii 
apreciază îndeosebi activitatea 
depusă de tinărul tehnician la 
cursul agrozootehnic, urmat în 
lunile trecute de către fiecare 
muncitor, unde le-a predat 
multe lecții despre cum tre
buie să muncească pentru a 
obține producții mari de car
ne și lapte, pentru a obține 
recolte bogate pe suprafețele 
însămințate. Dacă mulgătorul 
Pop Ioan a muls in luna apri
lie de la vacile pe care le în
grijește 5390 L lapte față de 
3740 cit avea planificat, iar 
Chiș Francisc, alt mulgător 
realizează lunar o depășire de 
aproape 1.700 l de lapte de la 
vacile pe care le are în pri
mire, dacă îngrijitorul de vi
ței Gotferd Matei obține zil
nic un spor in greutate de 
980 gr. față de 800 cit preve
dea planul pentru un vițel, la 
un preț de cost redus, tn mare 
parte aceste realizări se ăato- 
resc calificării înalte a mun
citorilor. calificare la care ți 
Chețan Vasile ți-a adus apor
tul.

Ca tinăr nu rare ori este 
văzut în mijlocul utemiștilor 
la efectuarea diferitelor munci 
patriotice.

In preocupările prezente ale 
lui Chețan Vasile se află a- 
menajarea unui grajd pentru 
tineretul bovin, desecarea 
unei suprafețe de 11 ha pă
mint neproductiv și insămin- 
țarea acestei suprafețe 
plante furajere.

Prin toată comportarea 
prin hărnicia de care dă
radă tinărul Chețan Vasile se 
dovedește un utemist cu care 
organizația U.TM. din gospo
dărie se mândrește.

cu

sa, 
do

Despre 
textile 
Doja" 

Gheorghe,

Uzinele 
„Gh. 

din Sf. 
„ vă scriu 

fără să fi făcut recent 
vreo călătorie docu
mentară. La noi, la 
Brașov, brigada ar
tistică de agitație a 
Uzinelor textile „Gh. 
Doja” a dat recent 
cifeva spectacole. Așa 
se face că notele 
mele s-au completat 
încet, 
sală 
cu 
Dar... 
chestra 
măsuri 
artistică 
prezintă 
intitulat 
bricii", care laudă pe 
fruntași și satirizează 
pe cei ce nu își în
deplinesc conștiincios 
obligațiile.

încet, într-o 
de spectacole 

muHi soectetțfri. 
liniște'? Or- 
atacă primele 

și... brigada 
de agitație 

programul 
„Marca fa-

Minutul 
re de la 
unor tovarăși ca Pe
ter Ana, Papp Zoltan 
ți alții nu reprezintă 
numai 60 de secunde 
banale. Brigada ara
tă că într-un minut 
se produc 3.7 m. și- 
fon, 4 m mușama și 
multe alte produse. 
Atlu că despre cei ce 
nu folosesc I 
timpul de lucru, 
sesc, discută nu 
mai brigada d 
postul utemist 
control. Ca izrra-e a 
acestui „atac concen
tric” întirzieriie s-au 
redus foarte mult.

Pe scenă apare a- 
poi un colet fără des
tinație. (Și nici nu 
ar putea avea vreo 
destinație), 
tește 
losif.

de intîrzie- 
muncă al

bne 
hp- 
nu- 

i »' 
oe

(Și nici 
avea

El amin- 
de iov. Buzoj 

Este ultimul Da

I. CHIRCULESCU și L. 
MELINTE : Dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a 
socialismului în R.P.R. 
(„Cunoștințe economice") 
SR.S.C.

M. I. LERMONTOV: Un 
erou al timpului nostru 
(„Biblioteca pentru toți"). 
Ed. pentru literatură.

H. MANN : Profesorul Un- 
rat (Sfîrșitul unui tiran) 
— roman. Traducere din 
limba germană. în romî- 
nește de Eugen Filotti. 
(„Biblioteca pentru toți"). 
Ed. pentru literatură.

AL. VLAHUȚĂ : Romînia 
pitorească. Ediția a III-a. 
Ediție îngrijită și prefa
țată de Virgiliu Ene („Bi
blioteca școlarului"). Ed. 
tineretului.

* * * Pagini contempora
ne. Culegere din lucrările 
membrilor cercurilor li
terare. Editat 
Regională 
Populare 
Scriitorilor
Filiala Brașov.

si
Și 

din

de Casa 
Creației 
Uniunea 

R.P.R. -

Tăunul.E VOYNICH :
Ediția a V-a. Traducere 
din limba rusă de Otilia 
Cazimir și Nicolae Guma 
(„Cutezătorii"). Ed. tine
retului.

LETAY LAJOS : Casă 
nouă. Poezii pentru co
pii. în rominește de Ion 
Brad. Ilustrații de Desk 
Ferenc. Ed. tineretului.

Versuri: TIBERIU UTAN Muzica: MARIN CONSTANTIN
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chef cu țesături de
fecte „realizai**  de el.

Se perindă apoi pe 
scenă „rezervele in
terne*.  Nu sini text 
list, dar m-am convins 
că ar dispare toate 
defectele la «zealâ 
dacă toți ar lucra 
ca tovarășii I. Sza
bo, V. Neoeioj. Zom- 
bori Gheorghe și alfii.

Și alte succese sînt 
prezec‘a’e intr-un 
mod care ne tace să 
aolaudăm cu entu
ziasm.

Auzim apoi melodii 
in 
ne

populare cirrrafe 
cinstea fruntașilor, 
bucurăm îmoreună cu 
cei din sală și cei da 
pe scenă de minu
natele realizări ale ti
nerilor de la Uzinele 
textile „Gh. Doja".

NADIU MIHAI 
tehnician

Echipă d-e cîmp fruntașă

Unc dintre echipele 
cîmp fruntașe din gospo
dăria noastră colectivă 

e și cea condusă de Gheorghe 
Porumb. împreună cu cei 25 de 
membrii din echipa pe care o 
conduce șeful de echipă se 
străduiește co fiecare lucrare 
de întreținere a culturilor să fie 
încadrată în timpul optim și să 
fie de bună calitate. Echipa a 
început deja să efectueze cea 
de a treia prașîlă pe cele 13 
hectare cu sfeclă de zahăr de 
care răspund și a terminat pra-

CC șhc a doua Ic cartofi. Ș: <c po
rumbul pentru siloz au făcut 
proșila de calitate bună. O 
atenție deosebită acordă echipa 
lui Porumb întreținerii 
lor tehnice care aduc 
însemnate gospodăriei 
colective. Dintre membrii echipei 
s-cu evidențiat la intreținerea 
culturilor Ion Roșea, Iosif Carol 
și alții.

plante- 
venituri 
noastre

MARIA BÎRSAN
ajutor de contabil la G.A.C. 

Ghimbav, Brașov

Ne pregătim intens 
pentru examene

După opt ore de practică 
pe șantier iată-i pe e- 
levi ocupîndu-și zilnic 

locurile în bănci, și pregătin- 
du-se intens pentru examen. 

Nu peste mult timp vor în
cepe și în școala noastră 
(Grupul școlar de construcții 
din Cluj) examenele de sfîr- 
șit de an. Pentru a da cît mai 
bune răspunsuri elevii uce
nici se pregătesc intens folo
sind cît mai bine timpul lor 
liber.

La obiectele ca „Tehnolo
gia meseriei" și „Organiza-

rea și planificarea muncii* 1 
tovarășii profesori Dragoș 
Grațian și Stana Miron dau 
zilnic consultații elevilor.

Din inițiativa organizației 
U.T.M. pe școală s-a luat 
măsura ca elevii mai slabi la 
învățătură să fie ajutați de 
către elevii (fruntași.

Datorită măsurilor luate 
sîntem siguri că la examenele 
ce vor veni, vom obține re
zultate dintre cele mai bune.

AUREL MUNTEANU 
elev

„Am luat
Un capitol din pagina spe

cială intitulată „Vor
bește postul utemist de 

control" publicată în ziarul 
„Scînteia tineretului" nr. 3718, 
în afară de faptul că popu
lariza experiența bună a pos
tului utemist de control din 
seoția pietre de polizor de la 
Uzinele „Carbochim" Cluj, 
critica anumite deficiențe din 
activitatea postului utemist de 
control de la secția electrozi. 
Lipsit de îndrumarea biroului 
organizației de bază U.T.M. 
din secție, colectivul acestui 
post utemist de control desfă
șura o activitate sporadică, 
neorientîndu-se spre proble
mele majore, ridicate de pro
cesul de producție, de între
cerea pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor.

Imediat după apariția în 
„Scînteia tineretului" a paginii 
speciale intitulate „Vorbește 
postul utemist de control", bi
roul organizației de bază 
U.T.M. a secției electrozi, în
drumat de organizația de 
partid, a făcut o analiză te
meinică a activității colecti
vului P.U.C. și a luat măsuri 
concrete.

Cu această ocazie, biroul or
ganizației de bază U.T.M. a

întocmit un plan de măsuri 
îndreptînd activitatea colecti
vului postului utemist de con
trol spre obiective importante 
cum sînt : organizarea de rai
duri anchetă menite să con
tribuie la generalizarea expe
rienței înaintate a fruntașilor 
în producție, analizarea perio
dică a cauzelor care duc la 
rebutarea unor electrozi, com
baterea atitudinii înapoiate în 
muncă a unor tineri care nu 
respectă tehnologia de prelu
crare, care neglijează necesi
tatea ridicării continue a cali
ficării lor profesionale etc.

Imediat după ședință, co
lectivul postului utemist de 
control a trecut la realizarea 
acestui plan. Astfel, a organi
zat în secție un raid anchetă 
privind îmbunătățirea calității 
electrozilor. Cu ocazia raidu
lui s-a analizat activitatea 
unor tineri care lucrează Ia 
gazeificarea cocsului, la pre
sarea, grafitarea și finisarea 
electrozilor. Raidul anchetă 
s-a soldat cu publicarea la 
gazeta postului utemist de 
control a unor materiale me
nite să contribuie la generali
zarea experienței bune pre
cum și a unor scurte foiletoa
ne și caricaturi. Totodată co

M, FILLMON 
corespondent

întreprinderea ..Eiectrofar" 
București. La banda de fa
bricat stertereie necesare 

lămpilor fluorescente

Din inima lumii te-ai înălțat 
vis minunat 

Pămintul sovietic aripi ți-a dat 
zbor avintat 

Solie de pace pe drum stelar 
tu nou Icar

Noi zări omenirii larg ai deschis 
neînvins.

Intiiului viteaz cosmonaut 
Ce calea către stele a străbătut 
Un imn de bucurie vom cinta 

tra la la la la
Racheta ce-a pornit spre viitor 
Cu steagul leninist biruitor
Mereu, mereu mai sus se va.nălța 
Ura I Ura I Ura I

De soare ne-apropii cu-al tău avînt 
zbor neînfrint

Cu el să ne-ntrecem lumină dînd 
peste pămint.

Ni-i globul luceafăr în plină zi 
și-n veci va fi 

De-aicea pornirăm spre ceru-nalt, 
asalt

Foto : AGERPRES
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In numeroase orașe și cen
tre muncitorești au loc în 
prezent consfătuiri organi

zate de secțiile de învăfămînt și 
cultură ale sfaturilor populare și 
Societatea pentru răspîndirea ști
inței și culturii cu membrii brigă
zilor științifice. In cadrul acestor 
consfătuiri se face un rodnic 
schimb de experiență, se trec în 
revistă acțiunile întreprinse pînă 
acum, se iau hotărîri pentru acti
vitatea de viitor. Brigăzile științi
fice au înregistrat, de la înființa
rea lor, realizări importante extin- 
zîndu-se în întreaga țară. Astfel, 
dacă în întregul an 1960 circa 500

de brigăzi au organizat 3000 da 
acjiuni la care au luat parte peste 
un milion de auditori, numai în 
primele 3 luni ale acestui an 665 
de brigăzi științifice au organizat 
1500 de acfiuni. Un număr de 
5600 de intelectuali s-au depla
sat în cadrul brigăzilor în această 
perioadă la sate și în întreprin
deri.

La consfătuirile care au loc în 
aceste zile s-a scos în evidență 
că în activitatea brigăzilor științi
fice, pe primul plan continuă să 
stea, ca și pînă acum, populari
zarea politicii partidului și guver
nului nostru în toate domeniile 
de activitate, a realizărilor regi-

mului nostru democrat-popular, a 
cunoștințelor științifice.

In activitatea de viitor se pune 
un accent deosebit pe răspîndi- 
rea cunoștințelor agrozootehnice, 
pe tratarea în mod atractiv a pro
blemelor privind activitatea prac
tică a țărănimii muncitoare, dez
voltarea multilaterală și consoli
darea economico-organizatorică a 
G.A.C. O atenție tot mai mare 
se va acorda explicării științifice 
a problemelor din natură și so
cietate, popularizării importante
lor realizări obținute în ultimul 
timp în domeniul științei și teh
nicii.

(Agerpres)

de 
cu

Cinematografe

masuri
lectivul postului utemist de 
control a făcut conducerii sec
ției propuneri concrete privind 
înlăturarea deficiențelor con
statate.

Paralel cu aceasta, în secție 
a fost înființată o vitrină a 
produselor. Zilnic se expun 
aici cei mai buni electrozi 
produși precum și electrozii 
rebutați, indieîndu-se cine 
sînt autorii lor.

Pe urmele 
materialelor 
publicate

Acesta nu este singurul raid 
organizat de postul utemist de 
control în scurta perioadă care 
a trecut de la publicarea în 
„Scînteia tineretului" a paginii 
speciale amintite. El organi
zează raiduri periodice și ori 
de cite ori se ivesc probleme 
deosebite in procesul de pro
ducție. Urmind sugestiile fă
cute de ziar, colectivul postu
lui utemist de control din sec
ția electrozi a studiat expe

concrete"
riența bună a postului utemist 
de control din secția pietre de 
polizor și a unor posturi ute- 
miste de control de la între
prinderea „Tehnofrig" și uzi
nele „Unirea" din orașul Cluj, 
din care a tras învățăminte 
prețioase pentru activitatea sa 
de viitor.

Cu toate că a trecut numai 
o lună de la publicarea pagi
nii „Vorbește postul utemist 
de control" putem aprecia că 
postul nostru de control din 
secție și-a adus și își aduce în 
continuare o însemnată con
tribuție la rezolvarea unor 
probleme importante privind 
procesul de producție, privind 
mobilizarea tinerilor la între
cerea pentru a da produse 
numai de bună calitate.

ISAI MIHAI 
secretarul biroului orga
nizației de bază U.T.M. 

din secția electrozi

După publicarea foileto
nului purtind titlul 
„Fierul vechi s-a _. în

vechit !“ publicat in ziarul 
..Scinteia tineretului” nr. 3736, 
ce satiriza atitudinea birocra
tică a doi funcționari de la

Depozitul I.C.M. Onești care 
tergiversau ridicarea și trans
portarea fierului vechi colec
tat de tinerii de la Combina
tul chimic Borzești, Secția 
regională I.C.M. Iași a cer
cetat și a constatat că cele 
sesizate au fost întrutotul 
juste. Pentru înlăturarea aces
tei situații s-au luat măsurile 
corespunzătoare.

Pentru evitarea pe viitor a 
unor situații similare cu cele 
semnalate în articol cît și a 
altor deficiențe, s-a stabilit ca 
periodic organele noastre să 
efectueze un control amănun- 
țît și să îndrume mai temei- j 
nic activitatea tovarășilor de ' 
la I.C.M. Onești. Mulțumim | 
pe această cale redacției și 
corespondenmlui voluntar Lu
cian Arbănașu — tehnician — , 
autorul foiletonului, pentru a- 
jutorul dat prin semnalarea j 
lipsurilor ce au existat la • 
I.C.M. Onești, ajutor ce na 
este de un real folos in înde
plinirea și depășirea planului 
de colectare a fierului vechi, 
materie primă atît de necesa
ră oțel ariilor patriei noastre.

R. ALEXANDRU 
șeful secției I.C.M. Joși

„De ce nu poate omul să 
zboare ? De ce nu am aripi, 
să zbor ?" Vă amintiți desi
gur, citind aceste rînduri, re
plica chinuitoare și dureroasă 
a uneia din eroinele lui Os
trovski, vă amintiți, așadar, 
drama neputinței de a cuteza, 
de a năzui, ce răzbate din 
piesa „Furtuna", scrisă 
marele dramaturg rus
multe decenii în urmă. Căci 
dintotdeauna, chiar in legenda 
anticilor Icar și Dedal, zborul 
a fost conceput ca o aspirație 
spre înălțimile ți frumusețile 
pe care viața pământească 
trebuie să le ofere tuturor oa
menilor.

Un reușit leit motiv cinema, 
tografic punctează în perma
nență filmul cu 
imaginea pură a 
zborului spre 
înălțimi, fie că 
este vorba doar 
de rotirea lină a 
porumbeilor, fie 
că este vorba de 
cutezanța subli
mă a sputnici
lor, tntr-o egal 
splendoare. Leitmotivul zboru
lui liber spre înălțimi este de 
fapt înseși imaginea vieții ge
nerațiilor de adolescenți ai ță
rii sovietice în fața cărora se 
deschid minunatele și înaripa
tele perspective ale comunis
mului. Vechea și mereu noua 
poveste •*  dragostea unui bă
iat și a unei fete — va căpăta 
de aceea dimensiunile și lumi
na epocii în care aceștia tră
iesc, aducînd farmecul și uni
citatea pe care le dă revela
ția sentimentelor de iubire în 
sufletele adolescenților. Dato
rită opticii tinerești a realiza
torilor, spectatorul de orice 
vîrstă capătă convingerea că 
dacă cumva bătrînețea există, 
există numai în actele de i- 
dentitate.

Spectatorul tinăr se află în 
lumea sa, iar cel vîrstnic în
tinerește, toți trăind farmecul 
clocotitor al adolescenței sau 
rîzînd ca niște adolescenți în

scene ce adesea au ceva din 
umorul liric al lui Leonid 
Lenei. Vorbind despre adoles
cență, meritul principal al fil
mului este că a știut să pre
zinte adevărat și cu sensibili
tate clocotul generațiilor ce 
se pregătesc să trăiască în co
munism. De aceea, o replică 
din film capătă aproape va
loarea unui motto : „In viitor 
trebuie să intrăm curați, buni, 
frumoși". Iar viitorul în care 
oamenii trebuie să pășească 
curați, buni, frumoși este co
munismul. înfățișarea morală 
înaltă a omului nou devine 
astfel una din trăsăturile de 
seamă ale pregătirii pentru 
pasul istoric spre comunism.

Folosind

CARNET

CINEMATOGRAFIC

de pașnică

cu ingeniozitate 
diferite proce
dee, realizatorii 
au obținut inte
resante și plas
tice imagini 
cinematografice. 
Remarcăm astfel 
contrapunctul so
nor în scena 
întîlnirii de la 

dispensar unde fata (Tania) 
tulburată, nu mai aude vocea 
medicului sau, în altă scenă, 
melodia care plutește în aer 
atîta timp <At meșterul Maxim 
Petrovici schițează cu delica
tețe deasupra chitarei gestul 
familiar al apăsării pe coarde. 
Și cită autenticitate tinereas
că și lirism aduce în scena 
vizitării muzeului, folosirea 
vechiului și cunoscutului pro
cedeu al dispariției unei părți 
din cadru cînd, pentru cei doi 
îndrăgostiți nu există nimic 
mai important decît iubirea 
lor curată atît de strîns împle
tită cu idealurile comuniste.

Poveste înflăcărată despre 
tinerețea căreia niciodată nu-i 
este hărăzită bătrînețe, aplau
dăm cu entuziasm prezența a- 
cestui film în sălile noastre 
de spectacole, film la care îi 
invităm din toată inima pe 
spectatorii de toate vîrstele.

SETEA (cinemascop) : Elena 
Pavel ; CERUL BALTICEI : 
I. C. Frimu, Miorița, Libertă
ții ; VIKINGII (cinemascop) : 
Patria, Gh. Doja, V. Roaită, 
Al. Sahia ; LA ORDIN, SĂ 
ÎRĂIȚI ; Republica, Flacăra; 
G. Coșbuc ; ADIO COPILĂ
RIE : Magheru, București, în
frățirea între popoare ; PITI
CUL VRĂJITOR : V. Alecsan. 
dri, Lumina, 8 Martie ; GA
RIBALDI : Central ; ÎN LI
NIȘTEA SERII : Victoria, Flo- 
reasca ; CENUȘĂREASA : 
Maxim Gorki, Unirea ; CO- 
LOIZII ÎN JURUL NOSTRU
- TALENTELE LUI KUINDJI 
-VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 
13 - AVENTURILE PRIMĂ- 
VĂRATICE ALE PITICULUI
— CLOȘCA CU PUII DE 
AUR - MÎNA DESCHISA : 
Timpuri Noi; PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII 
(dimineața) ; CULISELE VA- 
RIETEULUI (după amiază) : 
13 Septembrie ; VOLGA-VOL
GA : Tineretului, 16 Februa
rie, 8 Mai; AIDA : Al. Po
pov ; ȘEFUL DE GARĂ : Gri- 
vița, Aurel Vlaicu ; BIGA
MUL : Cultural ; VIRAJ ÎN 
NOAPTE : C-tin David ; CIE- 
LITO LINDO : Arta ; TOATĂ 
LUMEA RÎDE, CÎNTĂ ȘI 
DANSEAZĂ : T. Vladimires- 
cu ; RĂZBOI ȘI PACE (am
bele serii) : Munca ; STRADĂ 
PRERIILOR : Moșilor ; CON
FIDENTUL DOAMNELOR s 
Popular ; KER OGLÎ (cinema
scop) : 23 August; VENEȚIA, 
LUNA ȘI TU : Donca Simo ; 
E LUNG DRUMUL PÎNĂ A- 
CASĂ : N. Bălcescu, Volga ; 
ÎN PRAGUL FURTUNII : M. 
Eminescu ; STAN ȘI BRAN 
STUDENȚI LA OXFORD : 
Ilie Pintilie ; EROII VII: G. 
Bacovia ; CONTEMPORANUU 
SECOLULUI: Drumul Serii { 
DAMA DE PICĂ : 30 Decem
brie ; PRINCIPIUL SUPREM» 
Olga Bancic; DRAGOSTEA’ 
TE AȘTEAPTĂ : B. Dela- 
vrancea.

ATANASIE TOMA

Cad ru din filmuil „Adio copilăria*4
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ta cel de-a1 6-lec Târg interna
ționali cri cărții de la Varșovia, 
standul Editurii Aoademiel R. P. 
Ramîne s-a bucurat de o deo
sebită atenție din partea vizita

torilor polonezi

Africa rupe cătușele colonialiste

Nu vor putea ingenunchia
Foto : CAF - VARȘOVIA poporul Angolei!

După convorbirile
Hrușciov - Kennedy
MOSCOVA 8 (Agerpres). - Agenția „Novosti" transmite : La 

7 iunie corespondenții din Paris, Londra, Tokio și Delhi ai 
agenției de presă ,,Novosti" s-au adresat mai multor reprezen
tanți de seamă ai vieții publice și unor oameni de stat cu ru
gămintea de a răspunde la înt rebarea : „CE PĂRERE AVEȚI . ------ ---------------------- _ HRUșClov

■ a
3

DESPRE RECENTA 1NT1LNI RE DINTRE N. S. 
ȘI J. KENNEDY ?“. tată răspunsurile primite.

!
ț

its

K. ZILIACUS 
membru 

al parlamentului britanic

întâlnit. A- 
contribuit la

Un proverb cunoscut spune: 
•„Bun este cel ce procedează 
bine". Atmosfera a fost bună, 
primirea bună. Rămâne însă de 
văzut dacă această întîlnire a 
dus la o apropiere concretă a 
celor două puncte de vedere.

După părerea mea, utilita
tea întîlnirii depinde de mă- 
sura în care președintele 
Kennedy este decis să renun
țe la rolul său de „cruciat 
anticomunist**  și să se gîn- 
dească la coexistența pașnică.

Utilitatea întâlnirii depinde 
de asemenea de măsura în 
care președintele Kennedy in
tenționează să sprijine în con
tinuare intransigența lui A- 
denauer în problema Berli
nului.

Să sperăm că aceasta a fost 
doar prima întîlnire din seria 
unor întâlniri similare în ca
drul cărora va fi continuată 
discutarea acestor probleme.

și Kennedy, s-au 
ceasta întîlnire a 
topirea gheții care îi despărțea 
înainte de aceasta. Sînt greu 
de prezis urmările acestui eve
niment, dar contactele perso
nale sînt întotdeauna bune și 
contribuie la rezolvarea multor 
probleme dificile. Să sperăm 
că această întîlnire va da re
zultate bune.

KAORU YASUI 
laureat al Premiului 
internațional Lenin 

„Pentru întărirea păcii 
între popoare**

i*'
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J. DEBU-BRIDEL 
scriitor francez, 

fost senator

întâlnirea de la Viena, în 
Austria neutră, unde cele 
două blocuri au reușit odinioa
ră să ajungă la un acord 
cu privire la tratatul de 
Btat, este simbolică. în pre
zent este greu de afirmat dacă 
omenirea va putea respira 
mai liber, dacă vom fi în cu
rând martorii unei conferințe 
la nivel înalt care să deschi
dă calea spre dezarmarea ge
nerală. și controlată și să li
chideze coșmarul apocaliptic 
al războiului nuclear.

RAMEȘVARI NEHRU 
laureată a Premiului 
internațional Lenin 

„Pentru întărirea păcii 
între popoare**

Mă bucură că conducătorii 
celor două mari state, Hrușciov

Am urmărit întâlnirea de la 
Viena cu speranță și totodată 
cu neliniște. Speranțele mele 
s-au bazat pe convingerea că 
această întîlnire va deschide 
calea spre slăbirea încordării 
internaționale și rezolvarea 
problemelor mondiale de ac
tualitate. Neliniștea mea a 
fost trezită de pericolul zădăr
nicirii acestei întâlniri de către 
anumite cercuri americane in
teresate în menținerea „războ
iului rece". Aveam motive să 
fiu neliniștit.

Știrile din America veneau 
să confirme că grupul adepți- 
lor „războiului rece" au exer
citat în permanență presiuni 
asupra președintelui Kennedy. 
Faptul că întîlnirea a avut 
totuși loc în ciuda tuturor pie
dicilor, și că după încheierea 
întîlnirii s-a declarat că în 
viitor se va menține un con
tact în toate problemele care 
prezintă interes pentru 
U.R.S.S. și S.U.A. și pentru 
întreaga- lume, are o însem
nătate deosebită. Această în
tîlnire a creat posibilitatea u- 
nor noi acțiuni în direcția în
tăririi păcii în întreaga lume.

Adepții păcii din toate ță
rile sprijină pe deplin lupta 
pentru pace dusă do primul 
ministru Hrușciov.

Discurs radiotelevizat 
al președintelui S. U. A

WASHINGTON 8 (Ager
pres). — In seara zilei de 6 iu
nie președintele Statelor Uni
te, John Kennedy, a rostit un 
discurs radio-televizat în 
cursul căruia a făcut un bi
lanț al călătoriei sale în Eu
ropa și al convorbirilor pur
tate cu N. S. Hrușciov, pre
ședintele de Gaulle și premie
rul Macmillan.

Cea mai mare parte a dis
cursului lui Kennedy a fost 
consacrată întîlnirii de la Vie
na cu președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.; 
N. S. Hrușciov.

Președintele Statelor Unite 
a subliniat că în cursul con
vorbirilor de la Viena a avut 
cu N. S. Hrușciov „un schimb 
de vederi extrem de larg și 
6incer cu privire la principa
lele probleme care despart în 
prezent cele două țări**.  El a 
adăugat că convorbirile „au 
fost calme, nu a avut loc nici 
un gest lipsit de curtoazie, ni
meni nu și-a pierdut cumpă
tul, nici una din cele două 
părți nu au proferat amenin
țări sau ultimatumuri “.

Kennedy a declarat că în ur
ma convorbirilor cu N. S. 
Hrușciov „deși distanța care 
separă cele două țări nu a fost 
redusă în mod simțitor cel pu
țin însă canalele de legătură 
au fost mai larg deschise, 
riscurile unei erori primejdioa
se de calcul de o parte sau 
de cealaltă ar trebui acum 
să fie mai mici și oamenii de 
ale căror hotărâri depinde în 
parte pacea au căzut de acord 
să rămînă în contact”. El a 
reafirmat că „acest schimb di
rect a fost extrem de util pen
tru clarificarea și precizarea a 
ceea ce noi considerăm a fi 

vederile ce
de stat în 
au contras- 

sfîrșit știam 
este poziția

mele abordate în cursul con
vorbirilor, Kennedy a arătat 
că în problema Laosului „e- 
xistă perspectivele imediate 
ale unui acord**,  ambele părți 
sprijinind ideea unui Laos 
neutru și independent. Abor- 
dînd în continuare problema 
tratativelor de la Geneva a- 
supra interzicerii experiențe
lor nucleare, unde, după cum 
se știe, Statele Unite urmă
resc asigurarea unor 
taje unilaterale pentru 
terile occidentale și 
seama de interesele 
părților, Kennedy a 
că „Statele Unite nu
nunța Ia proiectul de tratat 
pe care l-am oferit la Gene
va". El a arătat în felul aces
ta că Statele Unite se men
țin pe pozițiile lor vechi.

Referindu-se la problema 
încheierii tratatului de pace 
cu Germania și a reglemen
tării situației Berlinului occi
dental, președintele S.U.A. a 
spus că Statele Unite „sînt 
hotărite să-și mențină drep
turile lor în Berlinul apusean 
cu orice risc**.

avan- 
pu- 

nu țin 
tuturor 

declarat 
vor re-

Comunicatul delegației U.R.S.S. 

la conferința in problema Laosului
GENEVA 8 (Agerpres). TASS 

transmite : Delegația U.R.S.S. 
la Conferința internațională 
pentru reglementarea pașnică 
a problemei laoțiene a remis 
spre publicare presei următo
rul comunicat:

La 8 iunie a avut loc o în
tîlnire a celor doi președinți ai 
Conferinței internaționale pen- 
tr-u reglementarea pașnică a 
problemei laoțiene. Ei au avut 
un schimb de păreri cu privi
re la ședința conferinței care 
urma să aibă loc la 8 iunie și 
să fie prezidată de reprezen
tantul Marii Britanii.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, G. M. Pușkin, s-a pro
nunțat pentru ținerea ședinței 
la 8 iunie în vederea conti
nuării discutării problemelor 
fundamentale care stau în fața 
conferinței. Reprezentantul 
Marii Britanii M. Macdonald 
a comunicat că delegația sa și 
alte delegații se consultă cu 
guvernele respective și a pro
pus amânarea convocării șe
dinței. Cei doi președinți nu 
au putut ajunge la o părere 
comună în această problemă.

Data următoarei ședințe va 
fi anunțată ulterior.

★
GENEVA 8 (Agerpres). — 

La 8 iunie ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko. a sosit la Geneva 
pentru a participa la Confe
rința internațională pentru 
reglementarea problemei lao
țiene.

★
GENEVA 8 (Agerpres). - 

La 8 iunie au sosit la Geneva 
prințul Suvanna Fumma. pri
mul ministru al Laosului, și 
prințul Sufanuvong, președin
tele partidului Neo Lao Hak- 
sat.

Protestul F. M. T. D. 
împotriva asasinării 

lui F. Helou
Secretariatul F.M.T.D. a 

președintelui Republicii 
Unite, Nasser, o notă de 
împotriva asasinării 
libanez Ferjailah Helou.

Torturarea și asasinarea lui He
lou constituie o violare a dreptu
rilor omului și a legii internațio
nale. Ea a stîmit indignarea tine
retului democrat din lumea în
treagă.

Secretariatul F.M.T.D. condam
nă acest act brutal și cere elibe
rarea deținuților politici și înce
tarea torturării patrioților, restabi
lirea libertății democratice și a 
respectării drepturilor omului.

Secretariatul F.M.T.D. a trimis 
de asemenea o telegramă tinere
tului democrat din Japonia, spriji
nind lupta acestuia pentru inde
pendență națională, împotriva 
violenței politice.

trimis 
Arabe 

protest 
patriotului

Pentru a doua oară într-un 
interval destul de scurt 
Consiliul de Securitate 

s-a întrunit pentru a discuta 
situația din Angola. Acest lu
cru a fost determinat de felul 
cum au evoluat în ultimul 
timp evenimentele în această 
colonie portugheză.

Colonialiștii portughezi au 
stors vreme îndelungată bo
gățiile țării, au exploatat și 
exploatează crunt pe bă
știnași. în Angola și astăzi 
încă se utilizează munca foz-r 
țață de tip sclavagist. în 
ultimul an însă uriașul avînt 
al mișcării de eliberare na
țională a popoarelor Africii 
a cuprins și Angola. Patrioții 
angolezi și-au intensificat 
lupta împotriva stăpînirii co
loniale. Această luptă a do- 
bindit caracterul unei răscoa
le populare împotriva jugu
lui portughez.

Mercenarii lui Salazar au 
dezlănțuit o sălbatică prigoa
nă nu numai împotriva * celor 
care participă direct la luptă 
ci împotriva întregii populații 
băștinașe. Forțele armate por
tugheze bombardează așeză
rile locuite de angolezi. Ele 
au șters complet de pe fața 
pămîntului multe sate folosind 
pentru aceasta forțele aerie
ne militare și flota navală.

După cum relatează cores
pondentul din Congo al agen
ției „Associated Press", vic
timele acestor atacuri crimi
nale împotriva populației 
pașnice se numără cu miile. 
Pe ulițele satelor, pe cîmpii, 
în păduri se întîlnesc la tot 
pasul cadavre. ** 
cei grav răniți izbutesc 
treacă granița. 
suportă călătoria și mor pe 
drum. Iată cum descrie ace
lași corespondent starea unor 
astfel de victime pe care ru
dele au izbutit să-i transpor
te într-un spital din Congo:

„într-un salon zace Se
bastian Consalves de 19 ani, 
căruia i se fac tot timpul in-

jecții cu anesteziante deoare
ce întregul său corp este ciu
ruit de gloanțe. Prietenii care 
l-au transportat peste fron
tieră au povestit că el a ni
merit in focul de mitralieră 
tras dintr-un avion care a 
mitraliat satul său.

Pedro Marsiano de 11 ani 
și Andre Destino de 12 ani au 
fost răniți de asemenea în 
timp ce se trăgea dintr-un a- 
vion.

Pedro Neves ale cărui pi
cioare sînt rănite de gloanțe 
a relatat corespondenților că 
trupele portugheze au apărut 
în satul său. Tumbe, și au a- 
dunat intr-un loc pe toți cei 
pe care au reușit să pună 
mina. Apoi au deschis focul 
împotriva lor. Zeci de oameni 
au fost omorîți. Portughezii 
au plecat lăsînd în urma lor 
o grămadă însîngerată de 
morți și răniți**.

Din cauza sutelor de ca
davre care zac neînmormîn- 
tate, în țară bîntuie epide
miile. Foametea este acută 
deoarece colonialiștii au in
cendiat numeroase plantații 
care constituiau 
sursă de 
populație.

Faptele 
Salazar a 
operațiuni militare, la un răz
boi de exterminare împotriva 
poporului angolez. Sfidînd 
opinia publică internațională, 
indignată de barbariile să- 
vîrșite de colonialiști în An-

principala
alimentație pentru

arată că guvernul 
trecut la adevărate

gola, guvernul portughez, cit 
o insolență rar întîlnită, „pro
testează" împotriva oricăror 
dezbateri în Consiliul de 
Securitate cu privire la pro
blema angoleză. Luînd cuvân
tul în ședința de marți a Con
siliului de Securitate repre
zentantul Portugaliei a pretins 
că nimeni „nu este îndrituit" 
să discute problema Angolei 
întrucît aceasta ar constitui, 
chipurile, un amestec în tre
burile Interne ale Portugaliei 
din care Angola

_ ....
tate Angola este 
colonie de cea mai 
formă în care autoritățile co
lonialiste comit crime îngro
zitoare. Prin acțiunile pe 
care le întreprind în An
gola, colonialiștii portughezi 
încurajați de aliații lor din 
N.A.T.O. încalcă drepturile 
fundamentale ale omului.

Popoarele iubitoare 
pace din întreaga lume 
Consiliului de 
condamne cu 
șinosul război 
de Portugalia 
porului angolez care luptă 
pentru libertate și să se 
curme monstruozitățile pe 
care colonialiștii portughezi 
le săvîrșesc în Angola. Să 
știe colonialiștii de la Lisabo
na și aliații lor din N.A.T.O. 
că nici un fel de crimă nu va 
rămîne nepedepsită 1

ION D. GOIA

ar facă 
.parte integrantă**.  în reali- 

doar o 
clasică

Securitate 
hotărîre 

colonial 
împotriva

de 
cer 
să 
ru- 

dus 
po-

Mulți dintre 
să 

Alții nu mai

Vîntul luptei
ȘI

pentru libertate
Zanzibar

Trusturile petrolifere franceze uneltesc despărțirea Saha- 
rei de Algeria pentru a.și asigura menținerea uriașelor pro. 
fituri de ‘
regiune.

pe urma resurselor bogate de petrol din această 
(Ziarele)

de coaliție să fie 
„adunarea naționa- 

se află în prezent

Na Mon
gruparea Fumi 

Oum a pre- 
unui program

XIENG KUANG 8 (Ager
pres). — După cum anunță 
corespondentul din Laos al 
Agenției Vietnameze de Infor
mații. la 7 iunie a avut loc 
cea de-a 11-a ședință a par- 
ticipanților la tratativele tri
partite de la

La ședință 
Nosavan-Boun 
zent proiectul 
al viitorului guvern de coali
ție în care sînt expuse în mod 
confuz principiile păcii și 
neutralității. în afară de a- 
ceasta, în program este for
mulată pretenția absurdă ca 
guvernul 
numit de 
lă“ care 
sub controlul grupului rebel.

în program nu se spune 
nimic despre necesitatea înce
tării intervenției armate a 
imperialismului american — 
principala cauză a tuturor ne
norocirilor din Laos.

La 7 iunie participanții la 
tratativele tripartite de la Na 
Mon au adoptat propunerea 
subcomisiei militare de a se 
permite comisiei internaționa
le de supraveghere și control 
în Laos să se deplaseze în cî- 
teva principale zone de luptă 
pentru a verifica la fața locu
lui eficiența încetării focului.

Seminar international
studențesc la Havana

„Autodeterminarea" Algeriei in viziune colonialistă

Scrisoarea lui A. Gizenga adresată 
secretarului general al 0. N. II.

Desen de V. VAS1LIU

Tratativele 
de la Evian

vital* 1 și că deși 
lor doi oameni 
unele probleme 
tat puternic „la 
mai bine 
noastră, a

Trecînd

care 
amîndoura". 
în revistă proble-

La 7 iunie la Havana și-a 
început lucrările semi
narul internațional cu 

tema „Sarcinile opiniei publi
ce și studențimii în lupta îm
potriva analfabetismului", or
ganizat de comitetul executiv 
al Uniunii internaționale a 
studenților.

In raportul său, prezentat 
în cadrul seminarului, minis
trul Învățămintului din Cuba, 
Armando Hart, a arătat că în

_ " " ‘ ex;stă
70 de milioane de analfabețî. 
In țări ca Republica Domini
cană, Guatemala. Salvador, 
Nicaragua, Bolivia și Hon
duras procentul de analfa
beți este de 57 la sută din 
populație, iar în Haiti — de 
89^5 la sută.

Raportorul a vorbit apoi 
despre modul in care guvernul 
revoluționar al Cubei lichidea
ză analfabetismul.

țările America Latine

STANLEYVILLE 8 (Ager
pres). — Guvernul congoltz 
legal continuă cu hotărîre ac
tivitatea pusă în slujba inde
pendenței. libertății și uni
tății țării. Potrivit relatărilor 
corespondentului agenției As
sociated Press, primul minis
tru Antoine Gizenga a adresat 
secretarului general al O.N.U. 
o scrisoare în care insistă din 
nou asupra necesității convo
cării Parlamentului legal al 
țării. El subliniază că dacă se

vor ridica obiecțiuni împotriva 
localității Kamina pe care a 
propus-o inițial ca loc de con
vocare a Parlamentului, gu
vernul său este gata să țină 
seama de alte propuneri cu 
condiția să fie respectate ce
rerile formulate inițial privind 
retragerea oricăror trupe pe o 
rază de 100 mile, asigurarea 
securității și imunității parla- 

asigurarea de că- 
a posibilităților de 
a parlamentarilor.

men tarilor, 
tre O.N.U. 
deplasare

Un important succes
al maselor populare japoneze

EVIAN 8 (Agerpres). - Joi 
a avut loc la Evian o nouă 
ședință in cadrul conferinței 
franco-algeriene.

La Geneva, purtătorul de 
cuvînt al delegației guvernu
lui provizoriu al Republicii 
Algeria, a subliniat în confe
rința sa de presă că în ședința 
de joi delegația algeriană a 
făcut, la cererea părții france
ze, ur.eie precizări cu privire 
la poziția sa in problema auto
determinării pentru populația 
algeriană. ..Considerăm — a 
spus din nou purtătorul de 
cuvin*  algerian - că autode
terminarea trebuie să se aplice 
întregului teritoriu algerian, 
inclusiv Sahara. Pe lingă acea
sta. in perioada care ar trece 
de la realizarea unui acord și 
pină la organizarea referendu
mului considerăm că admini
strația colonială franceză nu 
trebuie să pregătească singură 
această consultare".

espre Zanzibar vestitul na- 
1 J vigafor Marco Polo spu- 

-L^ nea : „Minunata insulă 
este măreață și nobilă". Aici, în 
vremuri îndepărtate, se încruci
șau căile de navigație către țări 
îndepărtate și se întîlneau negu
țători greci și indieni, arabi și chi
nezi. Dar asupra Zanzibarului au 
venit zilele negre ale robiei colo
nialiste.

Zanzibarul, cea mai mare insulă 
de corali din răsăritul Africii, îm
preună cu insula Pemba situată 
în apropiere și cu alte cîteva 
insule minuscule, ocupă o supra
față de 2.600 km. p. Timp 
lungat insula a fost pradă 
nialiștilor de tot soiul. Din 
ea se află sub stăpînirea 
Britanii. Insula se află în același 
stadiu de dezvoltare economică 
ca și în... secolul trecut. Aici s-au 
produs foarte puține schimbări, 
aproape insesizabile. întreaga e- 
conomie se rezumă în fond la 
cultura de cuișoare și kopra. E- 
conomia este subordonată exclu
siv intereselor marilor latifundiari 
englezi, care dispun de brațe de 
muncă ieftine. Industria insulei se 
reduce la cîteva mici întreprin
deri care fabrică unt de cuișoare 
și de cocos și cîteva ateliere 
meșteșugărești de săpun.

Dar Zanzibarul nu înseamnă nu
mai cuișoare și kopra. Acest teri
toriu este o verigă importantă 
în planurile strategice ale impe
rialismului britanic în Africa răsă
riteană. Iar acestor planuri le 
vom adăuga prospecțiunile petro
lifere făcute de întreprinderile 
afiliate la „Royal Dutch Shell" și 
„British Petroleum" in Zanzibar, 
ceea ce explică îndîrjirea cu care 
colonialismul britanic încearcă 
păstrarea Zanzibarului.

In mod oficial Zanzibarul este 
protectorat. In fapt, frumoasa 
insulă este o autentică colonie. 
Organul legislativ al „protectora
tului" își fine ședințele sub pre
ședinția rezidentului britanic care, 
are puteri depline.

încercînd să oprească lupta 
populației băștinașe pentru elibe
rarea națională colonialiștii en
glezi au luat măsuri drastice. A 
fost elaborată o lege draconică cu 
privire la „ordinea publică". 
Această lege a stîrnit mînia 
populației locale deoarece lupta 
pentru independență este califi
cată drept o crimă împotriva „or
dinii publice". Deși 80 la sută 
dintre locuitorii insulei sînt anal
fabeți, colonialiștii au prevăzut 
desființarea tuturor școlilor parti
culare înființate din inițiativa per
sonalităților progresiste băștinașe 
neingăduind să se predea decît 
ceea ce doresc autoritățile en
gleze.

Drepturile politice ale majorită
ții covîrșitoare a populației sînt 
cu totul ignorate. Cei 300 de eu
ropeni, adică 0,1 Ia sută din 
populația „protectoratului" cifrată 
la 300.000 locuitori, dețin prin 
reprezentanții lor peste două

înde- 
colo- 
1890 
Marii
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întregul tineret cubanez a luptat eroic împotriva mercenarilor imperialiștilor care le-au invadat 
țara. In fotografic de mai sus se poate vedea în prim plan un capii de 13 ani care a partici

pat la lupte alături de tatăl său. Victoria este salutată cu entuziasm

TOKIO 8 (Agerpres). - 
Mișcarea de protest a poporu
lui japonez împotriva încercă
rilor cercurilor guvernante de 
a anihila drepturile cele mai 
elementare ale poporului a 
obținut un important succes. 
Majoritatea reacționară din 
parlament nu a izbutit să im
pună adoptarea proiectului de 
lege privind „preîntîmpinarea 
violențelor politice" propus de 
guvern în sesiunea care s-a 
închis la 8 iunie. Partidul de 
guvernământ liberal-democrat 
a anunțat că renunță la în- 
cercările de a obține aproba
rea acestui proiect de lege în 
Camera superioară a parla
mentului. După cum se știe, 
violînd regulile cele mai ele
mentare ale normelor consti
tuționale, partidul de guver
nământ cu sprijinul unor ele
mente din partidul social-de
mocrat de dreapta a reușit să 
strecoare prin Camera infe
rioară acest proiect de lege 
reacționar.

Valul ] 
obligat 
cătoare 
înapoi, 
avut în .. 
ta guvernului precedent care 
cu trei ani în urmă a căutat

protestului popular a 
însă cercurile condu- 
din Japonia să dea 
Guvernul Ikeda a 

această privință soar-

în aceleași scopuri să stre
coare prin parlament proiec
tul de lege „cu privire la lăr
girea împuternicirilor poli
ției".

Guvernul Ikeda a căutat să 
forțeze adoptarea legii anti
democratice „cu privire la 
preîntîmpinarea violențelor 
politice" considerând că rati
ficarea tratatului de secu
ritate japono-american „a 
creat un precedent". Dar, am
ploarea acțiunilor populare de 
masă care au avut loc in 
peste 700 de localități din 
țară și la care au participat 
milioane de oameni a demon
strat lipsa de perspectivă a 
politicii cercurilor guvernante.

în prezent lupta populară 
din Japonia intră într-o etapă 
nouă. Deși partidul liberal 
democrat de guvernământ a 
renunțat de a pune la vot 
legea reacționară mitingu
rile și demonstrațiile con
tinuă în întreaga țară. 
Căutînd să prevină încercă
rile guvernului de a ri
dica această problemă la se
siunea următoare a parlamen
tului, oamenii muncii din Ja
ponia cer retragerea proiec
tului de lege reacționar și 
demisia guvernului.
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treimi din totalul locurilor In Con
siliul legislativ. Aceasta în ciuda 
încercării autorităților britanice de 
a prezenta „reforma" electorală 
de acum cîteva luni drept un pas 
serios spre „transformări consti
tuționale**  în Zanzibar. Organul 
cercurilor colonialiste „Times 
British Colonies Review" afirmă 
că Zanzibarul nu este in stere 
nici măcar de o autoadm inistrare 
internă în cadrul Commonvrealth- 
ului și că el nici nu trebuie să 
se gîndească la o independentă 
deplină I „Zanzibarul nu va pu
tea obține un statut de stat su- 
veran“. Dar puternicul val al lup
tei de eliberare națională a Afri
cii a cuprins și Zanzibarul. Popu
lația insulei se ridică cu hotărîre 
la luptă pentru eliberare, împo
triva colonialiștilor englezi. Prin
cipalul partid politic este Parti
dul Național din Zanzibar, care 
se pronunță pentru independența 
totală a țării.

Ultimele telegrame arată că în 
Zanzibar situația este încordată. 
La 1 iunie, cînd au avut loc a- 
legeri generale pentru Consiliul 
legislativ, pe teritoriul insulei a 
lost decretată stare excepțională. 
De ce au intrat în panică colo
nialiștii englezi! In ciuda repre
siunilor colonialiste, Partidul Na
țional din Zanzibar a obținut 
în alegeri majoritatea locurilor în 
Consiliul legislativ. Poliția a 
atacat cu brutalitale pe ale
gătorii care au manifestat pen
tru independență. Potrivit re
latărilor corespondentului zia
rului „Daily Express" guverna
torul englez al Zanzibarului și-a 
atribuit „largi împuterniciri" : 
„Guvernatorul dispune de fapt de 
împuterniciri dictatoriale". Au 
fost aduse trupe engleze din 
Kenya. Agenția „France Presse" 
evalua bilanțul oficial de pină a- 
cum al incidentelor provocate de 
colonialiști la 57 morți, 360 răniți 
și 598 de persoane arestate.

Se apropie cu pași repezi ziua 
cînd frumoasele insule ale Zanzi
barului își vor scutura pentru tot
deauna lanțurile robiei coloniale.

GH. PURCĂREA

GENEVA. — La Geneva 
s-au deschis lucrările celei 
de-a 45-a Conferințe Generale 
a Organizației Internaționale 
a Muncii. Delegația R. P. Ro
mine este condusă de Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat. Din delegație mai 
fac parte Costică Alecu, secre
tar al C.C.S., delegatul munci
torilor, Ion Marinescu, direc
torul Uzinei de anvelope Po- 
pești-Leordeni, delegatul di
rectorilor de întreprinderi, 
precum și N. Alexe, director 
adjunct la Comitetul de Stat 
pentru Probleme de Mun
că și Salarii, delegat guverna
mental. La lucrările sesiunii 
asistă Simion Zeigher, preșe
dintele Comitetului de Stat 
pentru Probleme de Muncă și 
Salarii.

PHENIAN. — In comunica
tul dat publicității în legătu
ră cu vizita în R.P.D. Coreea
nă a delegației guvernamen
tale sovietice condusă de A. N.

Kosîghin, membru în Prezi
diul C.C. al P.C.U.S., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. se subli
niază lărgirea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
P.C.U.S. și Partidul Muncii 
din Coreea, între guvernele și 
popoarele U.R.S.S. și R.P.D. 
Coreene, bazate pe principiile 
întrajutorării frățești și inter
naționalismului proletar.

ROMA. — După cum trans
mite agenția France Presse, 
datoria publică a Italiei 
ridica la 30 aprilie 
5.933 miliarde lire, ceea ce 
prezintă o creștere
265 miliarde lire, în compara
ție cu situația din perioada co
respunzătoare a anului trecut.
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VIENA. - în cadrul Săptă- 
mînilor festive vieneze, la 7 
iunie orchestra austriacă 
„Niederoesterreichische Ton- 
kunstlerorchester", a prezen-

tat în sala mare 
a Radiodifuziunii 
un concert sub 
dirijorului George

P.

de concerte 
din Viena 
conducerea 
Georgescu,

artist al poporului al R. 
Romine.

Concertul s-a 
un mare succes.

bucurat de

ATENA. - La
legație alcătuită 
studenți ai Universității 
la Atena, care se îndrepta spre 
Ministerul

1 iunie o 
din 200

de- 
de 
de

învățămintului 
pentru a cere îmbunătățirea 
condițiilor de învățămînt, a 
fost atacată de polițiști in fața 
clădirii ministerului. Polițiștii 
i-au molestat pe studenți cu 
bastoane de cauciuc. Doi stu
denți au fost arestați.

NEW YORK. Agenția Uni
ted Press International anun
ță că încercarea de lansare a 
unui nou tip de rachetă inter
continentală „Atlas" făcută la 
7 iunie la baza aeriană Van
denberg, California, a eșuat.
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