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PRIMII PAȘI
SPRE ȘCOALA SERALA 

SPRE FACULTATE
Cum se ocupă unele organizații II. T. M. 
din întreprinderi de pregătirea tinerilor care 

candidează la școala serală sau facultate
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423.000 lei
Muncitor

economii

Dialog cu prietena
noastră Cartea

de Pop Simion

Tineretul 
uzinei 
învață

La cursul
de pregătire

Șl dimineața, tnalnte de 
începerea lucrului, și în pau
za de prânz, și seara, tinerii 
se strâng și stau de vorbă. 
Se consultă asupra unei pro
bleme mai importante de 
fizică, chimie sau matema
tică. Cei de la Școala medie 
serală se întîlnesc, de obicei, 
in sălile din clasă ale școlii 
din vecinătatea fabricii. Cei 
care se vor prezenta la exa
mene pentru facultate obiș
nuiesc să ocupe locul la 
mesele din sălile clubului. In 
general, se simte peste tot 
febrilitatea pregătirilor pen
tru un examen sau altul.

Bătrânul lăcătuș Balotescu 
aruncă o privire plină de 
admirație prin fereastra clu
bului. Acolo, intr-un colț, fe
ciorul lui, Gbeorghe Baio- 
tescu, răsfoiește un manual, 
alături de cițivc tovarăși 
munco. Se vor prezenta 
examenul de admite'e in 
cuitate. „Bună treabă", 
spune Balotescu-tatăl. intră 
in club, ia o carte, așa ca 
să spună că vine cu treburi 
aici, dar își întrebuințează 
timpul urmărind ce fac sera- 
llștii. Jată-I pe sudorul ilie 
Dincă. E însurat, ore un co
pil și acum se pregătește 
pentru excmenul de maturi
tate. A-e de gind să plece și 
el la facultate. Ce să mai 
zic de Gheorghe Doagă ? Un 
specialist sculer ca el mai 
rar. Va ieși din el un bun 
inginer. De Bunu Dumitru ce 
ppți zice ? Și el se gindește 
la studenție și se pregătește 
pentru evenimentul acesta 
cu sirguință.

Bătrânul lăcătuș găsește o 
minunată satisfacție gîndin- 
du-se la fiecare dintre tine
rii pe care îi cunoaște din 
uzină, la viitorul lor lumi
nos, la tinerii pe care i-a 
cunoscut ucenici, și-i va ve-

de 
la 

fa-

LUCIAN ZATTI

(Continuare in pag. a 3-a)

La Uzinele „Steaua Roșie" 
din Capitală, majoritatea mun
citorilor sînt tineri. Mulți (150) 
sînt absolvenți ai școlii ele
mentare, iar unii au terminat și cursurile școlii de cultură 
generală. Cei mai buni dintre 
aceștia au posibilitatea, dato
rită condițiilor create de 
partid, să urmeze mai departe 
studiile, să-și perfecționeze ca
lificarea.

Se știe că organizația U.T.M. 
are un rol deosebit tn spriji
nirea activității ce se desfă
șoară pentru îndrumarea și a- 
jutorarea unui număr tot mai 
mare de tineri în pregătirea 
pentru completarea ir.răță- 
turii. Organizația U.T.M. de la Uzinele „Steaua Roșie" a 
desfășurat însă, in acest sens, o muncă nesatisfăcătoare. Cu 
cîteva luni rn urmă, au fost 
recomandați din rindul tineri
lor muncitori de la „Steaua 
Roșie" 12 tineri pentru școala 
serală și 5 pentru rnrcțâmfn- 
tul superior. Comisia s-a în
trunit atunci, a discutat cere
rile tinerilor, comitetul U.T.M. 
a dat recomandările necesare, 
și cu aceasta acțiunea de mo
bilizare a tinerilor pentru 
școala serală și facultăți s-a 
încheiat.

In momentul de față, comi
tetul U.T-M. nu mai știe nimic 
de preocupările acestor tineri. 
Dacă frecventează cursurile de 
pregătire, ce greutăți au, dacă 
li s-au creat condițiile nece. 
sare pentru studiu, așa cum se 
cerea, dacă știu cum să-și organizeze timpul pentru pre
gătire. Mai mult, comitetul 
U.T.M. nu cunoaște pentru ce 
facultăți se pregătesc cei cinci 
tineri care au fost recoman
dați pentru învăț&mîntul su
perior. „Noi i-am recomandat, 
mai departe treaba lor ce fac. 
Fiecare merge unde-i place" — 
ni s-a spus. Firește, fiecare 
tânăr își alege profesiunea 
care-i place, de care se simte 
atras. Dar comitetul U.T.M. nu 
trebuie să cunoască oare acest 
lucru 2 Nu trebuie să știe la. 
ce facultate va da examen 
Aurica Frățilă, Ion Scurtu și

si 
a- 
dt

ceilalți trei tineri care vor 
se înscrie la facultate ? Ei 
veau nevoie de îndrumare, 
sfatul organizației U.T.M.

Munca de ajutorare a tine
rilor care se pregătesc pentru 
școala serală și facultate nu 
se rezumă numai la recoman
darea lor.
trebuia să stea 
fiecare din acești 
noască felul cum 
pentru examenul 
să vadă dacă

Comitetul U.TJM. 
de vorbă cu 
tineri, să cu- 
se pregătesc 
de admitere, 
frecventează

cursurile de pregătire, cum : s:. ce greu
tăți au. In uzină sînt mulți 
ingineri tineri. Comitetul 
U.T.M. trebuia să-i îndemne 
pe aceștia pentru a-i ajuta la 
învățătură atit pe tinerii care 
se pregătesc pentru școala 
serală, cit și țe cei care vor 
da examenele de admitere ld 
facultate.

MONICA VERDEȘ

(Continuare In pag. a 3-a)

Alături de muncitorii vîrst- 
nici, tinerii din întreprinderea 
„Tehnofrig" din Cluj încadrați 
în cele 33 de brigăzi de pro
ducție au pus la baza între- 
cerii socialiste îndeplinirea 
planului de producție și obți
nerea de produse de calitate 
superioară. In afară de aces
tea, comitetul U.T.M., consul- 
tîndu.se cu conducerile secții
lor a cerut brigăzilor de pro- 
ducție ale tineretului să pună 
accent în întrecerea socialistă 
și pe realizarea de economii 
de materii prime și materiale 
auxiliare.

Cu cîteva zile în urmă, co
mitetul U.T.M. a analizat re
zultatele obținute de brigăzi 
în ultimele trei luni și pe baza 
lor a decernat drapelul de 
brigadă fruntașă pe întreprin
dere. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de brigada 
condusă de tînărul Alexandru 
Farcaș de la secția sculerie, 
care s-a clasat pe primul loc 
în întrecerea pentru produse 
de calitate și economii. Reali
zări importante a obținut de 
asemenea brigada condusă de 
Francisc Banyai, clasată pe lo
cul II și brigada condusă de 
Alexandru Hegy, clasată pe 
locul III în întrecere.

Prin activitatea lor fruc
tuoasă, cele 33 de brigăzi de 
producție ale tineretului au 
adus întreprinderii în primele 
patru luni ale acestui an eco
nomii în valoare de 423.000 lei.

P. PALIU

Nu intru în librărie numai 
pentru a eere cartea lui Ler
montov apărută săptămâna 
trecută în Biblioteca pentru toți, ci și pentru că mă stimu
lează mult spectacolul colec
tiv al cărților noi așezate în ștanduri, oferindu-mi concretă 
și vie, revelația peisajului edi
torial tn necontenită înnoire, 
seismograful cel mai sensibil 
a ceea ce înseamnă cultură in 
general, literatură originală și 
universală în special.

Ieri, întîrziind pe la librării 
la colțul noutăților, am avut 
o neobișnuită convorbire cu 
prietena noastră Cartea, dis
tinsă personalitate culturală 
ce și-a cîștigat în anii noștri, pe bună dreptate, o deosebită 
prețuire.

Convorbirea n-a avut nimic 
academic; a început simplu, 
firesc, desfășurindu-se în aria 
unei intimități neostentative, 
discrete - ambianță pe care o 
oferă totdeauna o pagină tipă
rită, încărcată de incandes
cența ideilor.

Așadar, nu fac altceva de
cât să transcriu acest neobiș
nuit dialog care a avut loc a- 
seară, la lumina de neon, în 
acel templu al valorilor spiri- 
tuale pe care în limbajul de 
fiecare zi îl numim librărie.

— Iubești tineretul ?- Deși eu, Cartea sînt fără

De ce din grâfea vecinului ?La Uzinele „Ianoș Herbak* In uzină mai sînt însă tineri celor care vor să studieze la care ar putea fi cuprinși la școlile serale sau facultăți, li . școala^ serală sau ta facultate, s-au creat condiții optime de m tt ™învățătură. Există o bibliotecă bogată și o sală de lectură, ce le este destinată seraliști- lor și studenților. Aceștia primesc ajutor din partea celor mai buni ingineri și tehnicieni. La școala medie, unde se țin cursurile, s-a asigurat ca programul să se desfășoare în două schimburi.E firesc ca mai ales tinerii să fie aceia care învață. Și foarte mulți tineri de la întreprinderea „Ianoș Herbak" învață, sînt la școli și facultăți.

Tovarășii din comitetul U.T.M. — secretar Ștefan Lazăr — îți vor explica că au ținut adunări generale U.T.M., au desfășurat muncă de la om la om. pentru a-i ajuta pe cei ce vor să învețe, să se înscrie facultate. In nări generale tă s-au ținut organizații
, mobilizîndu-i la seral sau la realitate 1 Adu- : pe tema aminti- t numai în unele U.T.M, de secții.

C. GHELEA

(Continuare tn pag. a 3-a)

Luni dimineața brutarii 
veniți in Capitală pentru 
cea de-a doua serie a con
cursului „Pentru pîinea de 
cea mai bună calitate", au 
început lucru din plin la 
cuptoarele unor întreprin
deri de panificație. Seria a- 
ceasta cuprinde echipe for
mate din cei mai buni bru
tari din regiunile Bacău, 
Dobrogea, Crișana, Galați, 
Iași, Brașov, Mureș Auto
nomă Maghiară. Constanța, 
Oltenia, Cluj și București. 
De asemenea, în cadrul 
cestei serii au rămas 
producă alte sortimente 
produse de panificație
chipe de brutari din seria 
l-a.

Tînărul din fotografie 
este Tiberiu Mihaltz din 
echipa regiunii Baia Mare, 
care în cadrul concursului 
produce pîine crescută în 
coșulețe. După cum se vede, 
este mîndru de aspectul pîinilor. scoase din cuptor.

a- 
să 
de
e-

Foto:
V. OONSTANTINESCU

In iureșul dansului
Foto : AGERPRES

Lectură hazlie

(In secția de copii a bibliotecii raionale Tecuci,care posedă 3.000 volume

pentru cei mici).

Faza interregională 
a concursului pe {ară al 

formațiilor artistice de amatoriIntre 17 iunie și 16 iulie a.c. în întreaga țară se va desfășura faza interregională a celui de-al VI-lea concurs pe țară al formațiilor artistice de amatori.La această fază participă peste 9.000 de artiști amatori membri ai formațiilor corale și instrumentale, brigăzilor artistice de agitație, echipelor de dansuri, precum și soliști din cadrul căminelor culturale și caselor de cultură, colțurilor roșii din gospodării agricole colective, care s-au caii-, ficat pe primul loc la faza regională.

Faza interregională se va desfășura în orașul Pitești pentru regiunile Dobrogea, București, Oltenia și Argeș; în orașul Brașov pentru regiunile Hunedoara, Mureș-Auto- nomă Maghiară, Ploiești și Brașov ; în orașul Bacău pentru regiunile Galați, Suceava, Iași și Bacău ; în orașul Oradea pentru regiunile Maramui reș, Banat, Cluj și Crișana.Cele mai bune formații selecționate la faza interregională vor participa la faza finală a concursului, care se va desfășura în luna august la București. (Agerpres)
Fruntași în producție, 

fruntași în munca patrioticăîn brigada utemistă de muncă patriotică nr. 1 din cadrul întreprinderii noastre de prefabricate metalice sînt 40 da tineri. Majoritatea dintre ei sînt lăcătuși, cazangii, sudori și trebuie s-o spun de la început că sînt fruntași în producție. Ca și în producție, în munca patriotică mentorii brigăzii au ținut să fie fruntași. Și-am reușit Cum ? Iată: Principalele noastre obiective de lucru în cadrul opțiunilor de muncă patriotică au constat în participarea la înfrumusețarea orașului nostru, la crearea de alei, parcuri și spații verzi deiril, la vechi și ția uneidepozitării produselor finite, platformă pentru care s-ar fi cheltuit peste 20.000 lei din fondul de investiții. Brigada 
a reușit să ducă la bun sfînșit lucrările încredințate la construcția acestei platforme; ca și la toate celelalte lucrări. De, pildă, nouă ni s-a repartizat dizlocarea și transportarea pămîntului de la săpăturile efectuate la o adîncime medie

în incinta întreprin- colectarea fierului mal ales la construc- piatforme necesară

de 0,40 de 450 
și B nou trul orașului Ploiești. Prin efectuarea tuturor lucrărilor pe șantierele de construcții ce ni s-au încredințat, brigada utemistă de muncă patriotică 
a realizat economii în valoare de peste 12.000 lei. Semnificativ ta ceea ce privește obținerea acestor succese este următorul fapt. De fiecare dată cînd ne propunem să ieșim la muncă patriotică ne adunăm cu toții iar un Inginer vorbește tinerilor despre importanța economică pe care o reprezintă lucrarea respectivă.

Ing. GH. POPESCU 
comandantul brigăzii utemiste 
de munci patriotică nr. 1 — 
Întreprinderea de prefabricate 

mstalios Ploiești,

metri pe o suprafață mp între blocurile A construite în cen- orașului Ploiești.

de vîrstă, în mine cuprinzîn- 
du-se înțelepciunea pămîntu- 
lui de la legendele mitologice și bătrînul Socrates, pînă la 
triumful geniului omenesc in 
evul nostru, al cosmosului, 
de-a lungul acestei milenare 
vîrste, neadormită de trecerea 
timpului, pot spune că cel mai 
statornic prieten mi-a fost ti
nerețea. Și mai cu seamă azi, 
cind într-o bună parte a lumii 
părintele meu spiritual Scriitorul, a fost eliberat prin re
voluția socialistă de aparte
nența la sacul cu bani al capi
talismului. Ea, tinerețea, gă
sește în paginile mele străbă- 
tute de frumusețe acele comori 
menite să-i cultive cele mai 
alese virtuți: setea de cunoaș
tere, curajul, puterea de luptă, 
modestia, etica muncii, perse
verența, patriotismul, purita
tea, eroismul cel de toate zi
lele. Sînt așadar unealtă d« 
muncă, armă, drapel...

- Recunosc în acest entu
ziast monolog suflul unui poem 
al revoluției culturale.

— Te miri ? se arată nedu
merită prietena noastră Car. tea. Sînt în felul meu o poetă.

— Martori ți-s zecile de mii 
de prieteni ai... dumitale.

— Adevărat, am din ce în ce 
mai mulți prieteni pe întregul 
cuprins al țării și ei vor spori 
fără îndoială. Entuziasmul meu 
se bazează pe o certitudine : 
recunosc în succesele mereu 
sporite ale literaturii române 
contemporane forța vitală a 
realismului socialist. Alături 
de valorile apărute mai dina
inte, se ridică, după câte îmi 
dau seama, un puternic deta
șament de scriitori tineri, ori 
foarte tineri, care aduc prospe
țime, manifestîndu-se cu aripi 
deschise în frontul larg și unit 
al literaturii noi. Ei nu mai 
constituie ceea ce numim o speranță, ci o forță în plină 
desfășurare, reprezentând în 
peisajul literar actual o greu
tate specifică ce crește cu fie. 
care volum valoros. In tezau- 

. rul editorial al librăriilor, e- 
xistă pentru tot ceea ce am 
spus o acoperire în aur.

— Hai să vorbim despre a- 
ceastă acoperire în aur.

- Nu-mi permit o judecată 
de valoare, nefiind critic de 
meserie (deși nu o dată o 
încurcă și ei), ci o judecată cu 
privire la modul cum sînt 
gospodărite volumele tinerilor 
în librării, felul cum sînt pre
zentate, oferite cumpărătoru
lui — cititor. Aici ar fi ceva 
de zis.

- Ascult.
- Nu-i de ajuns ; ar trebui 

să asculte în primul rind cei 
ce se ocupă de răspîndirea a- 
cestui capital. Tinerii scriitori 
aflați în faza debutului edito
rial ori la primele cărți au ne
voie de deosebită grijă, de un 
sprijin aparte, pînă ce glasul 
lor va devejți adine rezonant, 
emițându-se cu o atare inten
sitate îneît să se poată înscrie 
pe lungimile de undă ale 
nemuririi. Nu, nu e o glumă în 
ceea ce spun! Trebuie să în
vățăm să oferim cititorului a- 
ceste lucrări ale lor. Numele 
acestor autori înscris poate pe 
întâiul volum tipărit — ce să 
ne înșelăm ? - spune prea pu
țin, ori aproape nimic citito
rului neavizat.- Ce remedii propui ?

— Să amenajăm din cind în 
cind vitrine speciale și cu vo
lumele tinerilor, în care să fie 
prezentă coloana decupată a 
unei recenzii de ziar, informa, 
ția. Rostul acestora mi se pare

(Continuare tn pag. a 3-a)

Pentru ofelăriile
patriei!

Acfiuni pentru colectarea metalelor vechi

105 TONE
La întrebarea : care ests contribuția tineretului din o- rașul Tg. Jiu la acțiunea patriotică de colectare a fierului vechi, tov. TUDOR ZORILĂ, prim-secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. ne-a spus :— Tinerii din orașul nostru consideră colectarea fierului vechi ca o îndatorire permanentă. Angajamentul nostru anual este să dăm oțelarilor patriei 250 tone fier vechi. Pînă acum s-au colectat peste 105 tone. Tinerii de la Baza tubulară sînt în frunte. Ei au colectat 57 tone. Cei de la Fabrica de țigarete peste 5.500 kg, Iar cei de la fabrica „U- nirea" 5.000 kg. Elevii raș au colectat peste tone.Comitetul orășenesc a inițiat în acest an mai multe zile ale colectării fierului vechi, care au fost din timp, minuțios pregătite. Cu acest prilej, un număr mare de tineri au participat la acțiunile de colectare a fierului vechi. Un exemplu : într-o singură zi s-au colectat 8.000 kg de fier vechi.

din o-30 daU.T.M.

E. POPESCU

• In ultimele zile brigăzile utemiste de muncă patriotică de la Exploatarea minieră Lupeni au colectat și predat peste 70 tone de fier vechi. De la începutul anului și pînă în prezent brigăzile de muncă patriotică de la mina Lupeni au colectat peste 650 tone de fier vechd.
M. AVRAM 

corespondent
• Tinerii din raionul Adjud, regiunea Bacău au colectat 

pînă acum peste 100 tone fier vechi, acțiune în care organi
zațiile U.T.M. de la Depoul C.F.R., Revizia vagoane C.F.R., 
S.M.T. Adjud și cele dm comunele Coțofănești, Urechești s-au 
evidențiat în mod deosebit.

• Tinerii brigadieri din gâzi utemiste de muncă luna mai peste 20.000 kg. brigăzile utemiste de muncă patriotică I.I. Oltul.
APETREI VASILE

secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Adjudorașul Slatina organizați patriotică au colectat și fier vechi. S-au remarcat de la în 36 bri- predat ta tinerii din I.R.T.A., și

FLOREA MARIN 
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Slatina

C u r i o z i tăți»»«vechi fără a fi expediate. Ce folos le-o fi aducând ?...în curtea Uzinei Poiana Cîmpina zac peste 100 de motoare vechi, scoase din uz și care nu mai pot fi reparate. Conducerea uzinei nu le predă la I.C.M., chipurile că vor mai folosi undeva. La ce ? Nu poate să răspundă nimeni, nid chiar tovarășii din conducerea uzinei.

...întreprinderea regională de transporturi auto Oradea posedă circa 100 autocamioane casate, dar conducerea întreprinderii amînă în mod nejustificat întocmirea formelor necesare valorificării de către I.C.M. a acestei importante rezerve de fier vechi....în curtea Fabricii de zahăr „Popa Șapcă” din Giurgiu stau grămadă de mai multe luni peste 20 tone fier
Fabrica de conserve de lapte praf „Rarăul" din Cîmpulung Mol- 
dovenesc, regiunea Suceava, estedotată cu utilaje și mașini de 
înaltă precizie. Noua fabrică are posibilitate să prelucreze zilnic 
circa șaptezeci de mii litri lapte pe care îl colectează din gospo
dăriile agricole de stat și colective din raioanele Cîmpulung 

Moldovenesc, Gura Humorului și Rădăuți.

t%25c3%25aendu.se


CE ÎNSEAMNĂ 
SĂ-ȚI IUBEȘTI COLECTIVA

Mulgător și cercetător Dintr-un teren„O echipă 
bună“

distrus.

lucru ? 
o lună

Moise Alexandru, responsabi
lul postului utemist de control de 
la gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Mircea Vodă, raionul 
Făurei, s-a dus să stea de vorbă 
cu echipa a lll-a de tineret din 
brigada legumicolă. Mai întîi a 
cutreierat pămînful lucrat de e- 
ehipă. „Să nu fi dat ceva peste 
cap, să nu fi scăpat ceva I". Dar 
n-a observat nimic. A venit apoi 
la echipă.

— Cum ați scos-o la cap eu 
buruienile ?

l-a răspuns Costică Bărbieru, 
șeful echipei.

— Am isprăvii, le-am i 
Aqum plantăm roșii tîrzii.

— Toată lumea vine la
— N-a lipsit nimeni de 

de zile.
— Și toți lucrează bine ?
— N-ai văzut ? Artă I
— Ei, și cum ați făcut ?

Cum să facem, am lucrat I...
— Aji lucrat... Și alții au lu

crat !...
— Da, dar unii lucrează mai 

bine, alții — mă rog... Noi vrem 
să producem mai mult. Optspre
zece tone de ceapă în loc de 
paisprezece, 12 tone de roșii tim
purii în loc de 10.

„O echipă bună. De propus un 
schimb de experiență" •— și-a no
tat In carnețel responsabilul.

O echipă care și-a înfeles me
nirea, un colectiv de tineri care 
își Iubesc gospodăria și-i dăruiesc 
această pasiune In muncă, am 
notat noi.

C. MIHAI

Zi de vară. Abia a răsărit soarele dar pe câmpurile întinse ale gospodăriei colective „Unirea" - Mizil munca este în toi. încotro îți îndrepți privirile zărești grupuri mari de colectiviști. Fiecare e prezent la locul lui de muncă. Pe tarlalele cu 154 de hectare cu porumb prășesc membrii, brigăzii lui Ion Dumitrescu. Nimeni nu lipsește de la lucru. La un capăt al tarlalei cu sfeclă de zahăr lucrează tinerii din echipa condusă de Stela Luță. înarmați cu tîrnăcoape, cu cazmale și sape, fac șanțuri de
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Cin nou hrană. Și sutele de păsări se adună ciorchine în jurul tinerei ingriijtoare Aurelia Bo- 
tar de la qospodăria agricolă de stat Roșia* regiunea București

Foto : AGERPRES

Cînd s-a întors de la „Ziua secretarului", Ilie Petrache, secretarul comitetului organizației de bază U.T.M. din G.A.C. „Gh. Doja“, comuna Fundulea, raionul Lehliu, avea de-acum clarificate problemele care îl preocupau în legătură cu înființarea unui poșt utemist de control în gospodărie.înainte de a porni la organizarea lui, comitetul U.T.M. a informat despre acest lucru organizația de partid și conducerea gospodăriei și, în același timp, a cerut sprijin pentru ca viitorul post să-și poată îndeplini sarcinile. Intr-o ședință a comitetului organizației de bază U.T.M. au fost discutate apoi toate amănuntele legate de înființarea postului utemist de control: s-au propus membrii postului, au fost stabilite direcțiile în care trebuie el să acționeze și problemele de care să se ocupe, Pentru colectivul postului au fost propuși tineri cu tragere de inimă pentru treburile generale ale gospodăriei cum sînt : ing. agronom Ion Cărăușu, colectiviștii An- ghel Oprea, Niculina Stoica, Constantin Bordedanu. Apoi colectivul postului utemist de control a fost ajutat să-și întocmească un plan de activitate. Discuția cu secretarul organizației de partid și cu conducerea gospodăriei i-a orientat în stabilirea unor o-

Prlntre cei șase Un 
femiști pe care orga
nizația de bază U.T.M. 
din G.A.C. „23 Au
gust", comuna Ho- 
mocea, regiunea Ba
cău, i-a recomandat 
conducerii gospodă
riei ca să lucreze în 
sectorul zootehnic, se 
numără și Constantin 
lorga. Băiat priceput 
și harnic. Jumătățile 
de măsură nu sînt 
pentru el. Cînd e să 
facă un lucru, apoi îl 
face gospodărește, ca 
să rămînă făcut. Ca 
acuma. Colectiviștii 
prevăzuseră să obțină 
cîte 2.200 de litri de 
lapte pe cap de vacă 
furajată. Tinerii îngri
jitori — mulgători 
s-au angajat să reali
zeze cite 300 de litri 
mai mult de la fieca
re vacă. Angajament 
îndrăzneț, bazat însă 
pe realitate, pe mă
suri concrete pentru

Cei

traducerea lui In via
ță. Laolaltă cu cei
lalți, își luase și lor
ga același angajament. 
Lotul lui de vaci era 
înșă cel mai pestriț 
ca rasă și, din această 
pricină, dădea și cea 
mai slabă producție. 
Faptul acesta nu l-a 
descurajat. Dimpotri
vă. Avea dorința să 
scoată de la vacile 
pe care le avea în 
primire cel puțin a- 
ceeași producție ca 
ceilalți tovarăși ai săi. 
Nu putea concepe ca 
întregul sector să 
nu-și poată îndeplini 
angajamentul din pri
cina lui. A început 
deci un adevărat stu
diu cu fiecare vacă din 
lot. Pentru aceasta a 
cerut sfatul și sprijinul 
tehnicianului agronom, 
a studiat broșuri și 
cărți de specialitate. 
Și cele învățate le-a 
pus în practică. A cal
culat rații

treiCineva i-a întrebat î dacă ar veni un lup la stînă ce-ați face ?Tănase a rîs.— Păi, lupi, vin ei mereu* da-i gonim !Cel care-i întrebase a vrut să știe ceva despre curajul celor trei tineri ciobani și despre dragostea lor față de gospodăria colectivă.Ca și cum, ca să-șj dovedească dragostea față de gospodăria colectivă ei ar trebui să răpună în fiecare noapte câte un lup.Nicuță Ancuța, Iordache O- vidiu și Tănase Tudor, cei trei utemiști ciobani de la gospodăria colectivă din comuna „6 Martie”, raionul Istria, și-au dovedit și în alt fel dragosteaIn zilele campanieiscurgere și gropi adinei. Apele pîrîului, care s*au revărsat peste culturi, trebuiau urgent îndepărtate. Toți sînt prezenți aici și muncesc cu rîvnă. Tî- năra ingineră Silvia Cantaragiu îi ajută, le dă îndrumări practice.în cele 90 de hectare cu vie , membrii brigăzii condusă de Moise Stere, execută al treilea stropit contra manei. La școala de viță, la grădina de zarzavat, nici un tînăr nu-i absent de la muncă. Acum, în toiul lucrărilor de vară, cînd se hotărăște soarta belșugului
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Ubl PRESTIGIU MERITATbiective importante pentru gospodărie, cum sînt : modul în care tinerii din sectorul zootehnic îngrijesc vacile în scopul obținerii unor producții sporite de lapte, contribuția tinerilor la întreținerea culturilor prășitoare și efectuarea unor lucrări de calitate, despre atitudinea față de avutul obștesc și altele.Avînd stabilite toate acestea, postul utemist de control a trecut la acțiune. încă de la primul raid el s-a bucurat de tot sprijinul colectiviștilor* șefilor de echipă și brigadieri-
Din experiența postului utemist de control de la G. A. G 

„Gheorghe Doja“, comuna Fundulea, raionul Lehliu

lor cu care au stat de vorbă membrii postului. Astfel s-a putut culege un material bogat în fapte. într-o scurtă consfătuire la care au participat și membri ai comitetului U.T.M., materialul a fost selecționat și s-au stabilit formele de prezentare : articole, caricaturi. epigrame, etc înainte de a se redacta gazeta toate faptele culese în timpul raidului au fost aduse la cunoștința conducerii gospodăriei pentru a se lua măsuri.Să cercetăm puțin materialele care au fost afișate la gazeta ppsțului. Aflăm dintr-un articol despre recordul obți- 

pentru fiecare vacă 
în parte, a urmărit 
zilnic producția, a 
respectat cu strictețe 
programul de grajd. 
La scurtă vreme după 
aceea a constatat o 
creștere a producției 
de lapte. La început 
mică, abia dacă se 
observa. Dar în fie
care zi producția 
creștea. Și-a continuat 
studiul, observațiile. 
Așa a reușit să stabi
lească cele mai potri
vite rații alimentare 
pentru fiecare vacă. 
Rezultatul ? Față de 
luna martie, cînd a 
luat în primire lotul, 
producția a sporit cu 
două treimi.

Constantin lorga 
este însă hotărît să 
obțină rezultate și 
mai bune, conștient 
că prin aceasta iși 
aduce contribuția la 
dezvoltarea averii ob
ștești.

C. SLAVIC alimentare

ciobaniaceasta. Intr-un fel obișnuit și așa cum oricine o poate face, oriunde ar fi pus să muncească pentru avutul comun.Ei au făcut ca fiecare oaie din cele 419 să producă 350 de grame de lînă și 7 kg de lapte peste pianul gospodăriei, au învățat din cărți și au aplicat metode care au dus la îmbunătățirea rasei de oi din stîna gospodăriei colective. Așa în- eît producția de lină este acum mai mare și de calitate mai bună.E o dovadă de devotament care nu se manifestă într-o noapte ci în ani de zile, care are o valoare mai mare și merită mai multe cuvinte de laudă.
M. CARANFIL

din acest an, cei peste 200 de tineri muncesc cot la cot cu vîrstaicii. Niei unul nu a lipsit de la muncă în perioada lucrărilor agricole.Am consemnat un fapt care nu cuprinde nimic extraordinar. E un fapt obișnuit din viața de toate zilele a tineri- lortnoștri colectiviști. Dar faptul acesta are o semnificație adîncă. El arată gradul de conștiință, atașamentul tuturor tinerilor colectiviști față de gospodăria colectivă.
B. NICOLAE

B
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nut de o tînără îngrijitoare de vaci. Utemista Ilie Alexandra a reușit să obțină de la 8 vaci dintre cele pe care le are în primire, un spor de 200 litri lapte față de luna precedentă. Faptul a atras atenția inginerului zootehnist și el a luat hotărîrea să se ocupe cu mai multă grijă de această tînără mulgătoare și s-o ajute în obținerea unor producții tot mai mari de lapte printr-o îngrijire științifică a animalelor, într-un alt articol intitulat „Muncă și apoi rezultate bunel" postul a evidențiat pe 

tinerii care fac lucrări de calitate la întreținerea culturilor, în același timp, printr-o caricatură a biciuit pe cei care nu vin la muncă atunci cînd gospodăria are nevoie de ei. într-un articol critic postul a luat atitudine față de comportarea în muncă a tînărului Ion Chiru care dădea vacilor o singură rație de porumb siloz în loc de două și nu respecta orele de alimentare a animalelor, cauze care duceau Ia scăderea producției de lapte. Prin caricaturi, epigrame, postul utemist a combătut atitudinea lipsită de grijă față de avutul obștesc, concepțiile

Foto: AGERPRES

mașini și trac-
recoltările de vară, aceste date, reiese că toate gospodăriile

grădină roditoare
Consiliul de conducere 

al gospodăriei agricole co
lective „Filimon Sîrbu” dis 
satul Săndulița, regiunea 
București, studiind în pri
măvara acestui an reparti
zarea culturilor, la un mo
ment dat s-a aflat în 
încurcătură. Era greu de 
stabilit locul pentru grădi
na de legume. Ar fi fost 
un loc nimerit în apropie
rea lacului Mostiștea, dar 
deocamdată locui era o țe- 
lină presărată cu buturugi, 
urmele unei foste plantații 
de salcîmi, unde pirul 
creștea în toată voia. To
tuși era locul cel mai bun 
pentru grădină, fiind în a- 
propierea apei. Auzind 
despre această problemă, 
utemiștii au cerut consiliu
lui de conducere al gospo
dăriei să Ie încredințeze lor 
desțelenirea celor 3 hec
tare de teren pentru gră
dină. Mobilizați de organi
zația U.T.M, tinerii au 
muncit cu dîrzenie pentru 
punerea în valoare a 
acestui teren. N-a fost u- 
șor, dar au reușit. în urma 
acestei lucrări consiliul de 
conducere a hotărît să în
credințeze grădina de zar
zavat unei echipe de tine
ret condusă de Dan Ivan.

Acum tinerii muncesc cu 
aragoste și-și aduc aportul 
la creșterea economică a 
gospodăriei colective. Fie
care acțiune a lor dove
dește spirit de răspundere, 
grijă pentru avutul ob
ștesc.

în timpul brumelor de 
primăvară tinerii legumi
cultori au acordat o deo
sebită atenție ocrotirii ră
sadnițelor. Grădina de le
gume unde muncește echi
pa de tineret a început să 
aducă primele venituri.

C. IRINA

ă dragos- 
eolectivei*

Cînd organizația de bază U.T.M. 
de la gospodăria agricolă colec
tivă din satul Condurafu. raionul 
Mizil, a organizat echipa de ti
neret, a propus conducerii gos
podăriei să numească în funcția 
de șef al acestei echipe pe co
munista Ecaterina Grigore. Alege
rea aceasta, firește, n-a fost fă
cută la întîmplare. Tinerii știau, 
din atitea ocazii, că Ecaterina Gri
gore muncește cu mi 
te pentru dezvoltarea 
că știe să-i înțeleagă și să-i ajute 
pe oameni. Mai cunoșteau me
ticulozitatea ei de femeie harnică 
și pricepută care nu-și îngăduia 
să lase nici o treabă neterminată, 
oricîte eforturi ar necesita acea
sta.

Ecaterina Grigore a primit cu 
bucurie sarcina ce i-a fost încre
dințată. Știa că n-o să fie ușor. 
Avea în echipă 25 de băieți și 
fete — tot atitea caractere și 
temperamente. Trebuia să-l cu
noască bine pe fiecare, să știe ce 
gindește, cum muncește pentru 
ca să poată să-l ajute cît mai 
bine. Avea însă convingerea că 
va reuși. Se bizuia pe sprijinul 
organizației de partid și pe aju
torul pe care i-l va da organiza
ția de bază U.T.M.

îndată după crearea echipei, 
împreună cu băieții și fetele a 
făcut un plan de măsuri prin în
făptuirea căruia trebuia asigurată 
îndeplinirea angajamentului echi
pei — produefii sporite la toate 
culturile, l-a învitat pe rînd să-și 
spună părerea, demonstrîndu-le 
că de îndeplinirea angajamente
lor răspund toți și fiecare în parte.

Cînd s-au 
grotehnice 
Grigore s-a 
brii echipei, 
întotdeauna 
dea răspunsuri bune la seminarii, 
conștientă că exemplul personal 
al șefului de echipă este mobi
lizator pentru tinerii pe care îi 
conduce. în același timp se inte-

'deschis cursurile a- 
de iarnă, Ecaterina 
înscris cu toti mem- 
S-a străduit să fie 
bine pregătită, să

individualiste manifestate de unii tineri colectiviști ca Petre Ivașcu, îngrijitor la vaci* Gheorghe Dogaru. conductor de atelaj și alții.Evidențierile sau criticlie postul utemist de control nu rămîn fără efect. După cum am văzut, postul a făcut cunoscute colectiviștilor rezultatele bune obținute de unii tineri. în același timp a luat o atitudine combativă față de cei care nu-și îndeplinesc îndatoririle. Sesizările lui sînt discutate de conducerea gospodăriei care ia întotdeauna 

măsuri operative. Tocmai datorită intervenției postului utemist de control, tineri ca Ion Chiru, Petre Ivașcu, Gheorghe Dogaru și alții au fost trași la răspundere pentru comportarea lor de către conducerea gospodăriei. Unii tineri, în urma sesizării postului utemist de control, au fost luați în discuția comitetului U.T.M. și. datorită ajutorului pe care l-au primit ei sînt astăzi colectiviști harnici. Se întîmplă adesea ca cei criticați să vină singuri la comitetul U.T.M. să-și recunoască greșeala, luîndu-și în același

Gata pentru recoltarea griu
lui. Șeful de atelier Ștefan 
Băjenaru și mecanicul con
trolor Petre Marin de la 
S.M.T. Grădiștea, raionul Ur- 
zicenî dau în primire combi
na S-4 tinerilor mecanizatori 
Va si le Jilăveanu șl

Lixandru.

Sporesc producția de lapte
exploatarea vacilor pe baza 
celor mai înaintate metode. 
Și rezultatele nu au întirziat 
să se arate. Pînă la 1 iunie, 
ei au obținut cîte 1.130 de litri 
de lapte pe cap de vacă fu
rajată. In fruntea întrecerii 
se află utemiștii Gheorghe 
Bădăluță și Dumitru Pițu, în
grijitori, și Vasile Bărbieru, 
mulgător. Pentru a asigura 
obținerea și pe timpul iernii 
a unor cantități sporite de 
lapte, tinerii din sectorul zoo-

Vulturești, raionul 
Adjud, avea planificat să ob
țină în acest an cite 2.500 de 
litri de lapte Pe cap de vacă 
furajată. Toți îngrijitorii și 
mulgătorii sînt tineri. Ei s-au 
angajat să obțină de la fie
care vacă un spor de 200 de 
litri de lapte peste plan. In 
acest scop, intre tinerii îngri
jitori și mulgători s-a organi
zat o întrecere pentru studie
rea literaturii de specialitate, 
pentru îngrijirea, furajarea și

cu ei materialul 
să-l con-

de înce-

La 
au

resa cum învață fiecare, cum stu
diază. A constatat la un moment 
dat că vreo cîțiva sînț mai slab 
pregătifi. A venit în sprijinul tor 
chiar dacă acest fapt i-a impus 
să-și rupă din timpul liber. A stu
diat împreună 
bibliografic, i-a ajutat 
specteze.

In primăvară, înainte 
perea lucrărilor în cîmp, după a- 
dunarea generală UTJA. în care 
s-au stabilit sarcir- ta r'neritor in 
campanie, Ecaiadna Grigore a re
vizuit, împreună cu membrii echi
pei, planul de măsuri pe care și-l 
stabiliseră și l-au 
îmbunătățit, 
CÎtăva vreme 
început muncile. 
Din prima zi de 
lucru și pînă a- 
cum n-a lipsit nici 
un tînăr. Și nu nu
mai că n-au lipsit, 
dar au căutat ca 
fiecare zi-muncă 
pontată în carne
tul brigadierului 
să fie cît mai pro
ductivă. Așa îi în
vățase comunista 
Ecaterina Gri
gore.

Treptat, șefa de echipă a reușit 
Să-l cunoască bine pe fiecare, să 
și-i apropie pe toti, să-i facă să 
simfă că vor găsi în ea întotdea
una un prieten, un 
reușit să-i imprime 
punderea personală 
teresele echipei, 
munci mereu mai 
realizarea angajamentelor echi
pei, pentru obținerea unor pro
ducții sporite. Firește, nu i-a fost 
ușor. Munca aceasta cu oamenii 
îți cere să fii un bun pedagog. 
Și comunista Ecaterina Grigore a 
dovedit că este nu numai un 
agrofehnician priceput, dar și un 
pedagog bun. Urmărindu-i atent, 
grijuliu, treptat a cunoscut și cali
tățile și unele slăbiciuni, unele 
lipsuri ale fetelor și băieților din

întîrziau une- 
alteori se în- 

lucrări de 
alte cuvinte

rtre ei propus 
din e- 

eatea cea mai simplă, 
Eeate-

• . ■ -fi SWÎOh? rM- 
toate acestea din rea 

voință. Știa — ob
servase aceasfa cu 
ocazia mai multor 
consfătuiri de pro
ducție sau pur și 
simplu a unor dis
cuții înfîmplăfoare 
— că ei, în fond, 
sînt mîndri că fac 
parte din echipa 
de tineret. Era ne
cesar numai să 
fie mai mult aju
tați. Trebuia să li 
se demonstreze 
că atitudinea a- 
ceasta nu le face 
cinste nici lor, nici 

explicat toate aces-

sfătuitor. A 
fiecăruia răs
față de in- 

ambifia de a 
bine pentru

echipei. Le-a
tea tuturor membrilor echipei. A- 
poi s-a preocupat mai îndeaproa
pe de cei doi tineri. A discutat cu 
ei, le-a cerut cttorva băieți și fete, 
vecini și prieteni cu Niculina Tri- 
că și cu Ion Buceanu, ca de fie
care dată cînd vin la muncă să 
treacă și pe la ei, să vină împre
ună la locul de întîlnire al echi
pei, să muncească alături. Munca 
aceasta perseverentă a șefei de 
echipă, opinia colectivului, exem-

timp angajamente concrete pentru remedierea ei.întotdeauna postul utemist de control informează operativ organizația de partid și conducerea gospodăriei în legătură cu constatările pe care le face pe teren și vine cu o seamă de propuneri concrete pentru remedierea lipsurilor. Așa au procedat, de exemplu, cînd în urma unui raid au observat că sfecla de zahăr în unele locuri n-a fost prășită și este tare îmburuienită. Ei au adus acest fapt la cunoștința conducerii gospodăriei și au propus în același timp ca pentru urgentarea lucrărilor de întreținere a sfeclei toate forțele colectiviștilor să fie folosite în următoarele zile numai la această lucrare. Propunerea a fost acceptată și tradusă în practică.Pentru toate acestea postul U.T.M. de control din această gospodărie se bucură de multă autoritate în rîndul colectiviștilor. El își aduce aportul la educarea tinerilor în spiritul disciplinei socialiste, al dragostei pentru gospodărie. Postul utemist de control ajută organizația U.T.M. în educarea ținerilor în spirit colectivist.- în același timp el contribuie la mobilizarea tinerilor pentru realizarea planului de producție al gospodăriei colective, pentru continua ei întărire economică.
DARIA KUHTA 

tehnic al G.A.S. Vulturești au 
însilozat 14 vagoane de lu
carnă și 7 vagoane de secară 
masă-verde. In această acțiu
ne, ei au fost ajutați de către 
tineri din celelalte sectoare 
printre care, Ion Codreanu, 
Dumitru Iacobeanu, Gheor- 
ghe Burcă.

ION MUREA 
activist al Comitetului 
regional U.T.M. Bacău

echipă. Au preocupat-o, de pildă, 
o bună bucată de vreme, tinerii 
Niculina Trică și Ion Buceanu. A 
observat că cei doi 
ori de la lucru, iar 
timpla să execute 
proastă calitate. Cu 
călcau disciplina de echipă, dis
ciplina socialistă. Tovarășii lor de 
muncă n-au tolerat asemenea a- 
baieri și unii dintre ei au 
cH ar scoaterea celor doi 
ehipă. Era ca- 
dar nu și cea mai bună, 
rina Grigore știa că Niculina 
Ion nu fac

piui celorlalji — foaie la un loc 
i-au făcui pe cei doi tineri să-și 
Înțeleagă greșeala și sa n-o mai 
repete.

Pentru felul în care se poartă 
cu ei, pentru grija pe care o are 
fa(ă de fiecare, pentru că nu pre
cupețește nici un efort atunci cînd 
e vorba de interesele echipei, de 
averea colectivei, toți tinerii din 
echipa de tineret o iubesc și o 
stimează ee comunista Ecaterina 
Grigore. Și răspund întotdeauna 
la chemările ei pentru că știu că 
ceea ce le va spune ea să facă 
va fi numai în scopul dezvoltării 
averii obștești din care izvorăște 
bunăstarea fiecăruia dintre ei.

Așa s-a înfîmplat cu putină vre
me în urmă. Căzuseră ploi multe. 
Pe suprafața cu porumb de care 
răspunde echipa bălteau apele. 
Ba, într-un loc mai jos, pe o pos
tată bună, cultura era în pericol 
de a fi compromisă total. Șefa 
de echipă fusese pe cîmp și-și 
dăduse seama de situafie. Trebuia 
să se intervină numaidecît. A bă
tut din poartă în poartă pe la 
fiecare fînăr din echipă. Le-a spus 
că e nevoie să meargă neîntîrziat 
cu lojii să sape șanțuri pentru 
scurgerea apei ; locul de întîlnire 
— sediul gospodăriei colective. 
Ploua, era o vreme urîtă, dar n-a 
lipsit nici un fînăr. Pînă seara lu
crarea era terminată.

A fost în joc recolta de po
rumb a gospodăriei colective și 
ei țin la gospodăria colectivă. Și 
dragostea asta le-a fost sădită în 
suflet, treptat și de șefa de echi
pă, comunista Ecaterina Grigore.

NICOLAE BARBU

Din gazetele posturilor utemiste de control
Ce vrei să rămîi?

După o cronică rimată apărută la gazeta postului utemist 
de control de la G.A.C. ,,Gh, Doja" din comuna Fundulea, 
raionul Lehliu, adresată tînărului îngrijitor de vaci Vasile 
Ștefan.

Dimineața, fa amioz, 
Vasilică-i tot pe iaz. 
Ori și cînd l-ai căuta 
El i-aci cu undița 
Și așteaptă ca să-i cadă 
Cite-un peștișor la nadă. 
Nu e rău să ai arar 
Pasiune de pescar 
'•«'ă vorba-i ce te faci

Cînd așteaptă zece vaci 
îngrijirea necesară
De cu zori pină pe seară ? 
Hrană, apă cînd le daj 
Dacă tot pe baltă stai ?
Nu ascunde nimănui, 
Spune, ce vrei să rămîi : 
Undițar de pești 

r deSau îngrijitor
și raci 
vaci ?

Trqctpriștul Gheorghe StaftaU folosește tractorul pentru
Dițpă o caricatură de la

trol din S.M.T. Sărulești, regi unea "București

Pentru recoltare, 
totul bine pregătit!
La Ministerul Agriculturii au fost primite ieri de la secțiile agricole ale sfaturilor populare regionale și de la trusturile Gostat date cu privire la pregătirile ce se fac pentru Din aproape agricole de stat și stațiunile de toare au pus în stare de funcționare tractoarele și mașinile agricole pe care le vor folosi la strîngerea recoltei și la e- fectuarea celorlalte lucrări a- gricole de vară.Pregătirile pentru strîngerea recoltei sînt aproape terminate și în unitățile agricole cooperatiste.în vara aceasta avem de recoltat cerealele păioase de pe 3.700.000 hectare. Se prevede obținerea unei recolta mai bune decît în anii trecuți* Sînt create condiții pentrtt strîngerea ei la vreme. Vor fi folosite pește 44.500 de tractoare, aproape 20.000 de combine, 3.500 de secerătorri legătorj, 11.400 batoze precum și alte mașini agricole. în‘ G.A.S., de exemplu, suprafața de recoltat ce revine pe o combină este de circa 45 hectare grîu și secară. De asemenea, în gospodăriile colectiva și întovărășirile agricole, stațiunile de mașini și tractoare execută în vara aceasta un volum de lucrări cu 2.153.000 hectare arătură normală mai mare decât vara trecută.
Pentru buna desfășurare a 

tuturor lucrărilor agricole de 
vară, Ministerul Agriculturii 
recomandă terminarea și pu
nerea în stare de funcționare* 
în următoarele zile a mașini
lor agricole în toate unitățile 
socialiste a întregului parc de 
mașini, începerea secerișului 
în faza de coacere în pîrgă a 
cerealelor, organizarea încă de 
pe acum a schimbului II Ia 
cel puțin 30 Ia sută din numă
rul tractoarelor din G.A.S. și 
S.M-T., pentru a se executa și în timpul nopții strîngerea paielor și efectuarea arăturilor de vară. Este necesar să se " " " ' ‘cît în însămânțeze, pe suprafețe mai mari plante de nutrej cultură dublă. (Agerpres)

ecc

„Bun pentru 
cereale 1961“
Pregătirile pentru transpor

tul recoltei se desfășoară din 
plin. La reviziile de vagoane și atelierele de reparații au fost organizate echipe speciale care lucrează la etanșarea vagoanelor. Muncind cu însuflețire, ceferiștii au aplicat pînă acum inscripția „Bun pentru cereale, 1961”, pe a- proximativ jumătate din numărul de vagoane prevăzute a fi pregătite pînă Ia sfârșitul lunii. în întrecerea pentru pregătirea la timp și în bune condiții a mijloacelor de transport sînt fruntașe colectivele din regionalele C.F.R. Cluj și Timișoara care, în numai 11 zile, au realizat 60 și respectiv 53 la sută din planul lunar de etanșare a vagoanelor.Pentru campania de recoltare din acest an se pregătesc cu aproximativ 1.000 de autocamioane mai mult decît în anul trecut,în porturi a început activitatea de curățare și dezinfectare a navelor destinate transportului cerealelor, se revizuiesc elevatoarele șj celelalte utilaje de mecanizare,(Agerpres)

a transporta călători. 
gazeta postului utemist de cort»



„Cupa Victoriei 
la iahting(De la trimisul nostru).Marea Neagră a primit ieri de dimineață oaspeți: sportivii participanți la etapa internațională a întrecerilor de iahting dotate cu „Cupa victoriei". Prima zi de întreceri a reunit la start, alături de componenții lotului republican al R.P.R., ai cluburilor din București și din Constanța, sportivi cunoscuți din R. P. Polonă. încă înaintea startului disputa se anunța destul de interesantă la toate patru clase t snaip, star, F.D. și finn. Componenții lotului republican, câștigători ai trei din cele patru probe desfășurate în cadrul etapei interne a Cupei victoriei, porneau drept favo- rlții întrecerii. Sportivii bucu- reștehi, precum și cei localnici, în rîndul cărora evoluiază elemente tinere de certă valoare cum sînt: echipajele Ciolcoiu-Ivașcu, (Metalul 23 August București) și Ronilă— Anghel (Dinamo Constanța) se arătau hotărîți să contracareze „atuurile" consacraților. Un cuvînt greu aveau de spus chiar din prima zi a întrecerilor oaspeții polonezi prezenți

A apărut revista „Studii"nr. 2/1961
P.

revoluționar muncitorească

Acest număr este consacrat în întregime aniversării înființării Partidului Comunist din Romînia și cuprinde următoarele materiale :CONSTANTINESCU-IAȘI : Formarea Partidului Comunist din Romînia.L. BANYAI și E. NASTO- VICI : începuturile cristalizării curentului în mișcarea din Romînia.TR. LUNGUNESCU : Acțiuni de luptă ale țărănimii din Romînia între 1917—1921.
și M. RUSE-

Dialog cu prietena noastră 
Cartea

(Urmare din pag. I-a)

Un 
Un

clar - să ajute cititorul, orien- 
tindu-l asupra conținutului de 
idei al cărții, și nicidecum să-l 
informeze asupra... fizicului 
autorului, cum din pășx-te se 
tntimplă uneori. Și, n-am ter
minat. Ai auzit de consfătuirea 
pe țară a scriitorilor tineri 
organizată în decembrie 1960 ?

-- Am avut prilejul.
- Ți-a atras atenția vreo 

vitrină ce găzduia cu această 
ocazie lucrările tinerilor ? ștand amenajat anume ? 
colț de librărie ?

— Mărturisesc că nu.
- Și n-ar fi fost greu de fel 

Să luăm numai cele șapte vo
lume surori semnate de acei 
tineri autori care se aflau la 
intiia lor apariție in public, 
prin ele lansindu-se colecția „Luceafărul" a Editurii pentru 
literatură.

— Am fi răspuns la două 
necesități, după cit îmi dau 
seama.

- Exact. Ajutam la fixarea 
în opinia publică a unei co
lecții editoriale noi (prestigi
oasă, mi se pare, judecind 
după primele apariții) - asta 
în primul rînd, iar in al doi
lea — desfășuram o muncă 
concretă de popularizare a 
unor cărți de actualitate sem
nate de un număr de autori 
aflați la întîia și sfioasa lor 
apropiere de sufletul cititoru
lui contemporan,

- Văd că te preocupă mult 
problema felului cum ajungi 
în mîinile cititorului.

- Mi se pare firesc, mi-a 
ră spuns cu promptitudine prie
tena noastră Cartea. Menirea 
mea e să ajut la dezvoltarea 
conștiinței colective socialiste 
și nu-mi poate fi indiferent 
drumul pe care îl străbat pen
tru realizarea acestui țel; 
dacă ajung mai de vreme, ori 
mai tîrziu, mai bine, ori mai 
rău. Timpul nu are răbdare; 
trăim intr-un secol plin de 
dinamism și intensitate pe care 
și-a pus pecetea ritmul impe
tuos al socialismului.- o întrebare aproape bana
lă : cum te simți în vitrina 
librăriei ?

- Excelent, cînd e gospodă
rită cu grijă. Și asemenea vi
trine sînt multe. Dar mă o- 
moară urîtul cînd mă copleșesc 
colburile indiferenței și nepă
sării (du-te la unele librării 
din provincie). De fapt, să ne 
înțelegem : vitrina nu este un 
inventar, o îngrămădire de tot 
ceea ce se găsește în prăvălie 
(ce străin mi se pare cuvîntul 
acesta I) ci, înainte de toate, o 
expoziție a noutăților, a tru
fandalelor - dacă mă pot ex
prima așa — o invitație meni
tă să te convingă să intri 
acest sanctuar al culturii.

- Mai ai vreo critică la 
dresa...

Mă supără amestecul ba
bilonic al tomurilor expuse 
spre vînzare în ștandurile vo
lante, pe străzi. Lipsa de cri
teriu, selectivitate, logică sînt 
evidente. Pietonul, în fapt cel 
mai harnic cumpărător, se 
încurcă grav găsind metoda 
culinară, alături de Goethe și 
cartea vînătorului-pescar, în
tovărășind volumul lui Ein- 
ștein despre teoria 
țății, Deci, 
ci puțină raionare a 
soare.

— Ceva

in

a-

relativi- 
nu unilateralitate, 
ordine, o anume 
cărților scoase la

despre lucrătoarea 
cu cartea, despre vînzătoare,

- îmi place cină e drăguță, 
binevoitoare, atentă, gata ari
cind să dea explicații, să sus
țină un schimb de cuvinte a- 
mabile cu omul venit pentru 
volumul preferat. Nu-mi place

la fiecare ediție a acestei tradiționale competiții, sportivi cu o remarcabilă pregătire fizică și tehnică.O vreme admirabilă, soare, vînt prielnic, de 3 spre 4 m pe secundă acorda în schimb tuturor concurenților șanse egale, asigurîndu-le condiții optime de navigație. Startul s-a dat de pe nava Starter. Concurenții au pornit lupta cu marea și secundele pe un traseu olimpic cu trei balize. încă de îa începutul întrecerilor acestei zile în frunte se situează componenții lotului republican al R.P.R. Cu fiecare kilometru parcurs ei se impun la toate cele patru clase de ambarcațiuni dovedindu-se imbatibili pînă la sfîrșitul concursului de astăzi.O remarcabilă comportare au dovedit Petre Svoboda, Mircea lordache, Mânu Puiu (finn) Ion Alexandru și Ni- colae Zama (F.D.), echipajele Calcan—Navasart și Naum— Romoșanu (star) precum și cuplul Ciolcloiu—Ivașcu, care au evoluat în cadrul clasei snaip.
V. RANGA

TITU GEORGESCU : Activitatea Comitetului Național antifascist-V. TOPALU : Din lupta Partidului Comunist din Romînia pentru apărarea intereselor fundamentale ale maselor populare în perioada dictaturii regale (1938—1940).GH. ȚUȚUI: Din lupta P.C.R. pentru desăvârșirea revoluției burghezo-democratice și trecerea la revoluția socialistă.M.P.M.R. lațiilor vietice.
HOROVITZ: Luptapentru dezvoltarea re- economice romino-so-

indiferența, muțenia, chipul 
ursuz al uimitoarei Care îți 
aruncă in față volumul lui E~ 
minescu cum ți-ar arunca un 
calup de săpun.

- Ane vehemență, verva du
mnitale polemică.

— Trebuie. Este imperios ne
cesar. A vinde cărți tn socialism este o îndeletnicire ce, 
prin însemnătatea majoră a 
actului, depășește mult noțiu
nea de comerț.

- Cunosc totuși multe iniția
tive interesante, menite să 
stimuleze interesul cititorului. 
Am văzut în multe locuri 
condici pentru sugestiile citi
torului, caiete ale prietenilor librăriei, dosare cu material 
de popularizare (articole bi
bliografice, pliante, cataloage).

- Adevărat, dar modalitățile 
acestea pot fi sporite mult. 
Fantezia trebuie să acționeze 
din plin.

— De pildă ?
— Pentru colecția „Biblioteca pentru toți", aș amenaja in 

librării un ștand special, a- 
vînd în mijloc un panou cu 
cartea săptăminii, schimbată 
în fiecare vineri dimineața.

- Mai ai „fantezii" ?
— Una, și închei. In marile 

librării, unde vin zilnic noi 
apariții, aș confecționa un pa
nou care să atragă atenția. Și 
o inscripție : „Această carte a apărut azi !“, însoțită de in
formațiile bio-bibliografice ee 
îmi stau la îndemînă.

- Ești pretențioasă.
- De loc, pentru că eu, Cartea, pledez în numele unui 

personaj deosebit de impor
tant ; pledez în numele Cititorului ridicat de revoluția cul
turală la rangul de cel mai 
îndreptățit judecător al valori
lor artistice.

Așadar, inițiativă și exigen
ță, tovarăși lucrători cu car
tea, stimați și deseori pri- 
cepuți gospodari ai fructelor 
noastre literare. Aveți cuvîn- 
tul.

("ficțiune ți ade&ăt isl&tie
Filmul american „Vikingii", 

inspirat din străvechea legen
dă scandinavă, țesută pe unele 
realități istorice, a lui Ragnar 
Lodbrock, înfățișează un epi
sod din istoria frămintată a 
populațiilor scandinave în 
evul mediu. Nu este desigur 
cazul de a urmări amănunțit 
ce aparține realității istorice, 
străvechei legende scandinave 
sau imaginației realizatorilor 
filmului. Porniți de pe țărmu
rile stîncoase ale Peninsulei 
Scandinave și din Danemarca, 
„oamenii de la miază-noapte" 
sau normanzii, conduși de vikingi, au cutreerat și pră
dat în secolele IX—XI țărmu
rile Europei, din Rusia pînă 
în Anglia, Franța, Spania și 
Italia, semănînd groaza și 
pustiirea. In a doua jumătate 
a secolului IX. epocă în care se plasează acțiunea filmului- 
normanzii prădau și pustiai 
intr-adevăr Anglia și purta: 
lupte grele cu regii locali 
printre care era și regele Ael 
la din Northumbria. Pe acea Stă realitate istorică s-a țeste 
străvechea legendă scandina 
vă a vikingului Ragnar, care, 
în timpul unei incursiuni dc 
jaf în Anglia, ar fi fost prins 
și osindit la o binemeritată 
pedeapsă de regele Aella. Fil
mul s-a îndepărtat sensibil 
nu numai de la realitatea isto-

Fotbalîntîlnirile des- rL) fășurate luni tn cadrul campionatului unional de fotbal s-au încheiat cu următoarele rezultate tehnice:T-SK-A. Moscova-Kalev Tallin 4-0; Dinamo Moscova-Pah- takor Tașkent 2-2; Dinamo Tibilisi-Admiralteeț Leningrad 3-0; Belarus Minsk-Moldova Chișinău 1-1; Sahtior Stalmo- Daugava Riga 2-1; Trud Vcro- nej-Nefteanik Baku 1-0; R.S- Rostov pe Don-Spartak Vilnius 2-1.
Valeriu Bularca 
maestru emerit 

al sportului
cadrul unei festivități 

a avut loc marși după- 
U.CJ5. a

în 
care 
amiază la sediul 
fost decernat tiiinl de maes
tru emerit ai sportului luptă
torului Valerin Bularca care a 
câștigat recent la Yokohama 
(Japonia) titlul de campion al 
lumii la cat semimijlocie.

Cu acest prilej tov. Emil 
Ghibu, vicepreședinte al 
U.C.F.S. a făcut o interesantă 
expunere 
moașa 
rilor noștri 
mondiale din 
au cucerit o 
două medalii 
medalie de bronz. La sfîrșitul 
festivității tov. Miron Olteanu 
vicepreședinte al U.C.F.S

1

in legătură cu fru- 
comportare a lup ta to

la campionatele 
Japonia unde ei 
medalie de aur, 

de argint și o

(Urmare din pag. I-a)

ÎntîlnireFotografia nocstră înfățișează Uzinele „Zeiss* din Jena. Produse ale acestei uzine pot fi văzute la expoziția tehnică a R. D. Germane deschisă in soia Floreasca
Primirea de căfre 
ministrul Afacerilor 

Externe al R. P. Romîne 
a ambasadorului 
R. P. MongoleMarți 13 iunie, ministrul Afacerilor Externe al R. P, Romîne, Corneliu Mănescu, a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. p. Mongole la București, Gurjavin Baljid, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

InformațiiAnsamblul polonez de Stat „Slask“, care întreprinde un turneu în țara noastră, a sosit marți dimineața în orașul Brașov. (Agerpres)

la epica și 
scandinavă,

rică, ci chiar de 
aspra legendă 
care a fost de fapt aproape 
înlocuită cu elemente melo
dramatice și spectaculoase: 
Eric, feciorul necunoscut al 
vikingului Ragnar peregrinat 
din Anglia în Italia, răpit de 
normanzi, ajuns sclav tocme
ai lui Ragnar și al fiului său 
Einar, predă pe tatăl său ar- 
glo-saxonilor, care-l osindesc 
la moarte, iar în final răpune 
oe fratele său vitreg Einar:

— Hote de spectator 
la filmul „Vikingii11 —

de 
de 
ele

Iragostea lui Eric și a lui Ei- sar pentru prințesa anglo-sa- onă Morgana, răpirea ei de 
■ătre normanzi, evadarea e> ■u ajutorul lui Eric, cucerirea astelului regelui Aella 
ătre normanzii conduși 
'.inar și Eric, contribuie și 1 complicarea acțiunii.

In finalul filmului, specta- 
orul urmează să soluționeze 
ngur după propria-i imagi- 

■ație, unele întrebări rămase 
ară de răspuns : normanzii, 

după cucerirea castelului re
gelui Aella, se reîntorc în 
Scandinavia sau rămin în An
glia, ce atitudine adoptă ei 
față de Eric, care i-a lipsit de 

felicitat pe componenții echi
pei de lupte urîndu-le noi 
succese in viitoarele Întâlniri 
internaționale.

Rugbiîn continuarea turneului pe care-l întreprinde în țara noastră echipa franceză de rugbi R. C. Lourdes a întîlnit marți la Iași echipa lccală C.S.M.S. - ' : ' \ ”ragbiștii localnici au repurtat o surprinzătoare victorie cu scorul de 8—6 (5—0) prinpunctele marcate de Vizitiu, Leonte și Constantinescu. tilnirea a fost urmărită 6.000 spectatori.
Ciclism

Jucând foarte bine
înde
înAstăzi se va da startul 

cea de-a 6-a ediție a tradițio
nalei competiții cicliste „Cupa 
U.C-E.C.O.M." la care parti
cipă alergători din R. P. Po
lonă, R. P. Ungari, R. P. Bul
garia și R. P. Romină. Carac
terul internațional al cursei, pitorescul traseului ce va stră
bate valea Oltului fac ca anul 
acesta „Cupa U-C.E-C-O.M" 
să fie așteptată cu mare in
teres de iubitorii sportului cu 
pedale. Dintre cicliștii oaspeți 
se remarcă prezența valorosu
lui rutier polonez Jan Chtiej, 
campion al țării sale și fost participant la „Cursa 
a ciclistului maghiar 
Revay, a bulgarului Ștefan 
Neicev.

Prima etapă se desfășoară 
astăzi pe șoseaua București- 
Pitești (113 km). Startul festiv 
se va da la ora 13.30 din fața 
U.C.E.C.O.M. (cal. Plevnei 46).

Păcii", 
Janos

cu produsele „Zeiss“N e-am întîlnit cu Uzinele „Zeiss” din Republica Democrată Germană în... sala sporturilor de la Floreasca. Intîlnirea a devenit posibilă grație unei subite metamorfoze de ordin decorativ. Pe podiumul pe care s-au consumat răsunătoare dispute sportive, pe care u- neori lupta pentru un punct era atît de dramatică îneît captiva miile de oameni ce populau tribunele, a fost instalată acum o expoziție tehnică din Republica Democrată Germană. Se găsesc aci unele din produsele de reputație mondială fabricate la Jena.Ascultam relatarea laconică a unui inginer german și în minte reconstituiam imaginea atît de cunoscută din fotografii, reviste, cărți și filme a Uzinelor „Zeiss". Imaginea aceasta am reîntîlnit-o pe prospectele ce ne-au fost oferite în expoziție. în clădirile masive, ce cuprind hale de producție, ateliere, laboratoare și săli de proiectare și care se întind numai la 

conducătorii lor. vikingii Rag- 
nar și Einar etc. ? Interesați 
și, de cele mai multe ori, chiar 
pasionați de istorie tinerii nu 
pot să nu constate că, în fil
mul de care ne ocupăm, as
pectele esențiale sînt defor
mate sau nu sînt deloc amin- 
•ite. Vikingii, care de fapt au 
fost corsari, cotropitori și 
jefuitori, apar idealizați sub 
chipul unor luptători cruzi, 
dar neînfricați, viteji și iscu
siți, care intring întotdeauna 

pe anglo-saxoni. Vikingul 
Ragnar moare neînfricat, iar 
ritualul de înmormântare a: lui Einar apare de fapt ca o 
apoteozare a sa- In schimb, 
lupta dreaptă, de apărare, a 
populației anglo-saxone. este 
înlocuită cu fuga jalnică a 
unor țărani inspăimîntați și 
redusă la o luptă lipsită de 
glorie a oștenilor anglo-sa
xoni. Lordul Egbert, descope
rit ca trădător al țării sale și 
unealtă a normanzilor, scăpat în chip miraculos de osinda 
regelui Aella și ajutînd, ca 
transfug, pe normanzi în in
cursiunile lor de jaf in An
glia, apare ca un aristocrat

Primirea de eâtre 
președintele 

Consiliului de Stat 
ai It P* Romîne a 
șefilor unor misiuni 

diplomatice acreditați 
la BucureștiPreședintele Consiliului de Stat al R.P. Romîne. Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit în cursul zilei de marți Ia Palatul R.P. Romine, în vizite pro. tocolare, pe ambasadorul R.P.F. Iugoslavia la București, Arso Milatovici, ambasadorul R.P. Albania la București, Răpi Gjermeni, ministrul Italiei la București, dr. Alberto Paveri Fontana, și pe ministrul Austriei la București, dr. Franz Herbatschek.La întrevederi a fost de față Comeliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe.(Agerpres)----- •-----

Concursul cultural 
artistic al pionierilorZilele trecute în fața Școlii medii „Dinicu Golescu" din Cîmpulung Muscel, s-au oprit cîteva autobuze. Din ele au coborît pionierii din mai multe școli din raion, care fac parte din echipele artistice câștigătoare ale fazei inter- comunale, venite să se întreacă în faza raională a concursului cultural-artistic al pionierilor.După aproape 6 ore de întrecere in care micii artiști au slăvit în cântece și dansuri viața nouă a copiilor din țara noastră, s-au înminat premiile.

DUMITRU DURECI 
activist al Comitetului 

raional U-T.M. Cîmpulung 
Muscel

Jena pe o suprafață de 273.000 m.p., lucrează 18.000 de muncitori, tehnicieni și ingineri. Munca lor are ceva din măiestria sculptorului și din migala și răbdarea creatorilor
La expoziția tehnica 

a Republicii 
Democrate Germane

în toate de vizită

de minuscule obiecte de artă. Instrumentele fabricate la Jena sînt rodul nu numai al unei înmagazinări vaste de cunoștințe, ci și al talentului, fanteziei, pasiunii muncitorilor germani. Produsele realizate în halele de la Jena a- jung în 102 țări. Pe toate continentele, aproape țările. Este o carte impresionantă.Am zăbovit în lingă aparatele pentru măsurători de precizie, aparatele iizico-optice, microscoapele pentru cercetări științifice, instrumentele geodezice de to
expoziție

sensibil și generos, 
nai are satisfacția 
regelui Aella.

Filmul oferă însă
reale din viața normanzilor : 
așezările cu casele și mobilie
rul lor, faimoasele corăbii, 
costumele și armele, felul de 
luptă, tn schimb, în ceea ce 
privește Anglia, arhitectura 
castelului regelui Aella nu 
este caracteristică celei de a 
doua jumătăți a secolului IX, ci unei epoci mai tîrzii. Reda
rea artistică a fiordurilor nor
vegiene, a mării în ceață sau 
înroșită de flăcările 
— rug al vikingului 
unele scene de masă 
ingenios și antrenant 
ritul de calitate, 
părți pozitive ale 
Nădăjduim că spectatorii, 
în special tineretul, citind a- 
ceste considerații referitoare 
mai ales la aspectul istoric al 
filmului, vor pune în adevă
rata lor lumină atît pe corsa
rii și cotropitorii normanzi, 
cit și lupta dreaptă, de apăra
re, dusă de populația anglo- 
saxonă, scrutînd dincolo de 
învelișul legendar și mai ales 
dincolo de episoadele melo
dramatice și de efectele for
țat spectaculoase de care a- 
bundă filmul-

iar în fi- 
înfrîngerii

și imagini

corăbiei 
Einar, 

regizate 
și colo- 

constituie 
filmului, 

și

RADU MANOLESCU 
lector la Facultatea de istorie

Foto : AL I. VLADIMIR

Tineretul uzinei învață

cec ingineri. Și 5 sporește c- dinc mulțumirea, atunci and înțelege dte pe'soectve s® deschid in feta lăcătușilor, frezo-Hor, turnătorilor sau seu. terilor care ou crescut și au învățat meseria sub ochii lui.Da, dor pentru ca acest entuziasm la Învățătură so fie atit de înaripat, organizația U.T.M., sub conducerea organizației de partid, a dus o muncă perseverentă. A discutat cu tinerii in adunări generale, arăți ndu-le rostul învățăturii, La îndrumat spre școală, spre facultăți, i-a stimulat, i-a criticat cind a fost nevoie.Mihai Nisipeanu, secretarul organizației U.T.M., a- tunci cînd a vorbit în cadrul unei adunări generale și a arătat că la Uzinele „7 Noiembrie" din Craiova, 107 tineri urmează cursurile școlii medii serale, că 30 se înscriu în această toamnă în 

pometrie, aparatele astronomice de amatori și lîngă multe altele. Ingineri germani ne-au oferit amănunte tehnice, ne-au explicat modul de funcționare și-au făcut chiar și demonstrații practice. Fiecare din aparatele expuse merită să fie examinat cu a- tenție spre a constata străduința industriei de mecanică fină și optică din R. D. Germană de a experimenta și produce noi tipuri de instrumente la nivelul dezvoltării actuale a științei și tehnicii. Weiz Herbert, prim locțiitor al directorului general al Uzinelor „Zeiss”-Jena, relata că greutatea specifică a instrumentelor tehnico-științifice noi va reprezenta în 1965 impunătoarea cifră de 52 la sută din producția globală a uzinelor. Pentru nivelul atins de întreprinderea „Zeiss" în anii puterii populare este caracteristic amănuntul că volumul exportului de produse „Zeiss” a fost în 1960 de 4,2 ori mai mare decît cel al întreprinderii capitaliste „Zeiss” înaintea celui de-al doilea război mondial, în perioadele de conjunctură maximă.Deși, în aceste zile, afișul sălii Floreasca nu consemnează nici o manifestare sportivă, fără îndoială mulți bucureșteni se vor îndrepta către acest loc. Noua expoziție a Republicii Democrate Germane va atrage mulți vizitatori deoarece este interesantă și ne oferă încă un prilej de a cunoaște hărnicia u- nui popor prieten ce construiește socialismul.
m. ramura
★Capitală s-a deschisInmarți dimineața expoziția tehnică germană de instrumente și aparate de precizie realizate de Uzinele „Cari Zeiss — Jena" din R- D. Germană.La inaugurarea expoziției au luat parte Ion Cozma, ministrul Agriculturii, Ana Toma, adjunct al ministrului Comerțului, Al. Lăzăreanu, adjunct al Ministrului Afacerilor Externe, I. Marinescu, adjunct al ministrului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, I. Bîrzu, secretar general în Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale și alți membri ai conducerii unor ministere și ai Camerei de Comerț a R.P. Romîne, oameni de știință, conducători ai întreprinderilor românești de comerț exterior, numeroși specialiști, ziariști.Au fost prezenți șefii unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Vlfl-a, că 12 «or Idese atrimiși de uzine la fceuitate, că Iliescu Ion, urmează and V la Focuitctea de mecani. zare a agriculturii din codrul Institutului agronomic „Tudcr Vkjdirrnrescu» din Craiova sau că Radu Rătăcea este in anul V la I.S.E., a subliniat ce mărește setea tine- retului de învățătură ; dorința acestui tineret, care produce mașini și unelte agricole, de a-și îmbogăți cunoștințele. El a înțeles că idealurile pe care le vrea cucerite, și pe care le vom cuceri, cer oameni cu o înaltă pregătire. Și răspunzând înaripat îndemnurilor partidului, tineretul uzinei, învață, învață.
La cursul 

de pregătire
(Urmare din pag. l-d)

de verificare 
in clasa a

Pînă la proba 
pentru intrarea 
VllI-a la seral, cit și pînă la 
începerea examenelor de ad
mitere în facultăți, mai sînt 
cîteva luni. în afară de tinerii 
care s-au înscris pînă acum 
pentru școală sau facultate 
mai sînt la Uzinele „Steaua 
Roșie" tineri care doresc să 
se prezinte la aceste exa
mene. Atit comitetul U.T.M. 
cit și comisia și.au încheiat 
însă preocupările. De fapt, co
mitetul U.T.M, consideră că de 
această problemă trebuie să se 
ocupe doar comisia de învăță- 
mînt din uzină.

în timpul care a mai rămas 
pînă la începerea examenului, 
comitetul U.T.M. de la Uzi
nele „Steaua Roșie" trebuie să 
desfășoare o muncă susținută 
în ceea ce privește mobilizarea 
și a altor tineri pentru școli și 
facultăți. In primul rînd, tre
buie să cunoască pe tinerii 
care îndeplinesc condițiile, să 
stea de vorbă cu fiecare în 
parte, să-i îndrume pe acei 
care vor să învețe, să se pre
gătească pentru admiterea lor 
la școala serală sau la făcui- 
tate.

întreprinderea 
de Construcții 

Siderurgice 
Hunedoara

Angajeazâ
Ingineri constructori, in

gineri electricieni, ingineri 
mecanici, maiștri construc
tori și maiștri montaj.

Se asigură condiții bune 
dc salarizare și cazare.

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

Pe ecranele cinematografelor 
I. C. FRIMU, MAGHERU, 

AL. SAHIA ți 23 AUGUST 

rulează filmul cehoslovac
AM SHPRAVIETUII MORJII MEU

alții, care

O întîlnire plină 
de învățăminte
Sala căminului cultural din co

muna Bengești, raionul Gilort de
venise neîncăpătoare. Peste 250 
de oameni tineri și vîrsfnici veni
seră nerăbdători să asculte răs
punsurile brigăzii științifice orga
nizată de filiala S.R.S.C.-Craiova,

Erau prezenți llie Crețu, Maria 
Isfrătescu, Pavel Bădiță, Dumitru 
Ciurel, Niculina BSIașa, Ion San
du, Alexandru Cufeanu, Ion Bara- 
gan care trimiseseră brigăzii ști
ințifice scrisori cu diferite între
bări precum și mulfi alfii, care 
doreau să afle acum răspunsuri 
la probleme atit din munca lor 

. cit și din alte domenii,
Membrii brigăzii știinlifica, in

gineri, doctori, juriști, profesori 
de științe naturale, sociale, de fi
zică au dat un număr mare de 
răspunsuri privind cuceririle știin
ței și tehnicii sovietice. Zborul 
primului cosmonaut, istoria evolu
ției planetei noastre și altele, 
Multe întrebări legate de lucrarea 
științifică a ogoarelor, oglindeau 
dorința participanților de a cu
noaște noi date privind superiori
tatea porumbului dublu hibrid, fo. 
losirea irigațiilor și tehnica con- 
struirii lor, combaterea gîndacu- 
lui de Colorado și a altor dăună
tori.

Răspunsurile și explicațiile com
petente date de membrii brigăzii 
științifice înfr-un limbaj larg acce
sibil, au ajutat pe cetățenii comu
nei Bengești să învețe multe lu
cruri folositoare vieții și îndeletni
cirilor lor zilnice.

NICU GÎTAN stranger
spre facultate

ce dinDe 
grădina 

vecinului ?
(Urmare din pag. l-a)de la om la om, la ei, s-a desfășurat spoilu s-a întocmit nici o situație din care să ce tineri îndeplinesc

Munca nudul rădic, măcar rezulte ____r______condițiile pentru a putea urma școala serală sau faculta. tea, care doresc să se pregătească pentru examenul de admitere. Urmarea ? La Uzinele „lanoș Herbak" au fost recrutați 64 de tineri pentru școala medie și 6 pentru în- vățăznîntul superior. Mai mult, în ce privește viitorii studenți, bursieri ai întreprinderii, s-a apelat și la alte întreprinderi : Carbochim, Porțelanul, Uzinele „Unirea" etc. Desigur soluția adoptată e comodă. E mai comod să-ți arunci ochii în grădina vecinului și să culegi roade de acolo, decît să se depună strădanii să facă să crească în grădina lor aceste roade. Oare în această mare uzină nu erau destui tineri care să poată fi trimiși să învețe la facultăți ca bursieri ai întreprinderii ? Existau, și încă sînt numeroși tinerii care merită să fie trimiși la facultăți, să se pregătească pentru a deveni specialiștii uzinei în care au crescut ca muncitori. Organizația U.T.M. ar fi trebuit să-i recomande pe acești tineri pentru facul- pre-tăți și să se preocupe de gătirea lor.Comitetul U.T.M. de la nele ,.Ianoș Herbak" n-a nifestat prea multă grijă în ceea ce privește controlul participării la cursurile de pregătire a viitorilor seraliști. Astfel, prezența acestora la cursuri abia dacă este verificată o dată pe lună, fără să mai vorbim că nu există nici un fel de preocupare pentru felul în care se pregătesc tinerii la cursuri. Și cînd te gîndești că școala este doar la cîțiva pași, în incinta întreprinderii !

Uzi- maniei

Bl SC UI] 
Șl PASTE. 
FĂINOASE

STEAUA
ROȘIE

S UZXT * N /Z



Ecoul international al emorandumurilorguvernului sovieticII

HAVANA 13 (Agerpres) « „Hrușciov proțpune o soluție concretă” — declară ziarul -Revolution* publicând texte
le completa ale memorandu- murilor înmînate de N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al UJi.SS., președintelui S.U.A, Kennedy, în articolul de fond intitulat 
„U.R3S. |i Pacea”, ziarul 
acrie:„Documentele înmânate de Hrușciov lui Kennedy, constituie o contribuție prețioasă la rezolvarea problemelor păcii și dezarmării. Guvernele puterilor occidentale își vor asuma o răspundere uriașă în fața popoarelor din țările lor, dacă vor răspunde prin subterfugii și rezerve la poziția sovietică dară, conciliantă »î nobilă14,ATENA 13 (Agerpres). = TASS transmite: Numeroși comentatori ai ziarelor din Grecia atrag atenția asupra caracterului concret și constructiv al propunerilor sovietice cuprinse în memorandumurile înmânate de N. S. Hrușciov, președintelui S.U.A., J. Kennedy, șl subliniază că aceste propuneri demonstrează o dată mai mult năzuința U.R.S.S. de a contribui la consolidarea păcii.„Moscova și-a demonstrat din nou intenția de a reglementa problema germană” — sublirtîază în titlu ziarul ,,At- hinaiki".Ziarul „Anexartitos Typos” 

se pronunță pentru încheierea Tratatului de pace cu cele două state germane, pentru transformarea Berlinului occi
Conferința de la Geneva in problema 
încetării experiențelor cu armele nucleare
GENEVA 13 (Agerpres). - 

TASS transmite : La ședința 
din 12 iunie a celor trei pu
teri, S. K. Țarapkin, repre
zentantul Uniunii Sovietice, a 
dat citire textului integral al 
memorandumului cu privire 
Ia problema încetării expeSuccesul P. C. Francez în alegerile cantonalePARIS 1’3. — Corespondentul Agerpres transmite: La 11 iunie a avut loc în Franța cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor cantonale. După cum se știe, în primul tur-de scrutin al alegerilor, care a avut loc duminica trecută, pentru alegerea unui candidat a fost nevoie de majoritatea absolută de voturi. Din cauză că în mai multe departamente nici un candidat nu a întrunit majoritatea absolută de voturi, Ia 11 iunie în aceste departamente s-a ținut al doilea tur de scrutin în care a fost suficientă o majoritate relativă de voturi.în cursul primului tur de scrutin peste jumătate de voturi au fost obținute de can- didații partidelor de stânga, și în primul rînd de candidați! partidului comunist. Sistemul antidemocratic de alegeri în două tururi de scrutin oferă posibilități de combinații e- lectorale între forțele reacționare cu scopul de a împiedica alegerea în consiliile generale a candidaților forțelor de stingă și în primul rînd a comuniștilor. în săptămâna care a trecut au avut loc în acest scop numeroase tranzacții de culise între partidele de dreapta. în pofida acestor manevre rezultatele preliminare ale celui de-al doilea tur de
Eilanțul activității teroriste 

a uitracolonialiștsiorPARIS 13 (Agerpres). - 133 
de morți, între care 116 al
gerieni și 17 europeni, 300 de 
răniți grav și 155 de manifes
tații ultracolonialiste - acesta 
este bilanțul activității tero
riste desfășurate în ultimele 
trei săptămâni de elementele 
ultracolonialiste și de agenții 
fasciști ai organizației „arma
ta secretă".

încurajați de îngăduința ma
nifestată față de ele, elemen
tele ultracolonialiste și-au in
tensificat și mai mult în ulti
mele zile activitatea teroristă, 
îndeosebi la Alger și Oran, 
unde, după cum relatează a- 
genția France Presse, „situația 
devine din ce în ce mai serioa
să". De mai bine de o săptă

PEKIN. - La invitația lui 
Liu Șao-ți, președintele R. P. 
Chineze, la 13 iunie dr. 
Sukarno, președintele și pri
mul ministru al Republicii 
Indonezia, a sosit la Pekin. 
Pe aeroport Liu Șao-ți șl dr. 
Sukarno au rostit cuvîntări 
de salut. 

dental într-un oraș liber și pentru lichidarea focarului de încordare din Europa centrală.Ziarele acordă mare atenție propunerii U.RSB. cu privire la dezarmare, subliniind că ea este îndreptată spre reatire- rea dezarmării totale și generale.Ziarul „Avghi", arătând că Uniunea Sovietică manifestă în permanență inițiativă pentru rezolvarea celor mai acute și celor mai dificile probleme internaționale, scrie că a sosit timpul ca Occidentul să accepte propunerile Uniunii Sovietice și să ducă cu ea tratative concrete, în scopul realizării unui adevărat acord în problemele dezarmării, Germaniei, Berlinului occidental etc.PARIS 13 (Agerpres). - Ziarele pariziene comentează cu interes propunerile cuprinse în memorandumurile înmînate de N. S. Hrușciov lui J. Kennedy. Se acordă o deosebită atenție planului de reglementare a problemei germane și a problemei Berlinului, formulat de guvernul sovietic.Ziarul „Combat* își exprimă părerea că propunerea Uniunii Sovietice de a se con- voca o conferință de pace deschide „posibilitatea pentru o înțelegere": „Conferința „la nivel înalt* în problema Berlinului ar putea să deschidă o fereastră sau, cel puțin, o ferestruică pentru examinarea proiectelor și a posibilității unui acord".Opinia publică democrată 

riențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen, înmînat de N. S. 
Hrușciov președintelui S.U.A., 
J. Kennedy în timpul întâlni
rii lor de la Viena.

Ședința următoare a confe
rinței celor trei puteri va 
avea loc la 14 iunie.

„ pi îscrutin au arătat că Partidul Comunist Francez, care în primul tur de scrutin prezentase candidați în toate can toanele și obținuse 24 de locuri, a sporit în prezent numărul locurilor la 55, cu 12 locuri mai mult decât în alegerile precedente din 1955, Circa 60 la sută dintre consilierii aleși în cel de-al doilea tur de scrutin sînt membri ai partidelor democratice, care se pronunță pentru încetarea, războiului din Algeria, pentru laicizarea învățămîntului, împotriva regimului puterii personale.Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, partidul comunist a ocupat primul loc în privința numărului de voturi (în primul tur de scrutin comuniștii au obținut 1.206.172 voturi, socialiștii — 1.090.648, M.R.P.— 834.380. U.N.R. — 831.170 etc), în cartoanele în care a avut loc un al doilea tur de scrutin candidații comuniști au întrunit mult mai multe voturi decât la primul (423.462 la 11 iunie în comparație cu 327.518 la 4 iunie).Referindu-se la rezultatele alegerilor, ziarul „L’Humani- te“ scrie: înfrângerea reacți- unii ar fi fost și mai mare dacă conducătorii S.F.I.O. nu ar fi făcut totul pentru a limita la maximum frontul candidaților de stingă.

mână, notează France Presse, 
manifestațiile elementelor ul
tracolonialiste din Oran și Al
ger s-au intensificat. In cursul 
ultimelor zile, numeroși mu
sulmani au căzut victime a- 
tentatelor, iar locuințele lor au 
avut de suferit grave preju
dicii materiale. In seara zilei 
de 12 iunie, la Alger și Oran 
au fost înregistrate șapte ex
plozii cu bombe, care au pri
cinuit pagube materiale șl ră
nirea a numeroase persoane.

Terorismul continuă și în 
Franța. In noaptea de 12 spre 
13 iunie, o puternică explozie 
a fost înregistrată în arondis- 
mentul 14 al Parisului, prici
nuind rănirea gravă a zece 
persoane de origine algeriană.

WASHINGTON. — La Wa
shington au început tratative
le între primul ministru ita
lian Fanfani, sosit în capitala 
S.U.A. într-o „vizită neoficia
lă" de două zile, și președinte
le Kennedy. Fanfani se va în
tâlni. de asemenea, separat cu 
secretarul de stat al S.U.A., 
D. Rusk.

din Franța, care încearcă o neliniște legitimă în legătură cu pericolul din ce în ce mai I mare pe care-l reprezintă mi-; litarismul vest-german, apre-; ciază propunerile guvernului | sovietic ca măsuri concrete j importante care corespund in. teraselor asigurării securității) euri^jene și ale păcii generale, j „U.R.S.S. propune din nou! să se încheie tratatul de pace ej cele două state germane și să se transforme Berlinul occidental într-un oraș liber" — sub acest titlu prezintă ziarul „Liberation" propunerile U.R.SS. în problema germană și problema Berlinului.Amintind că Berlinul occidental „constituie cu adevărat un butoi cu pulbere care poate exploda în orice clipă" și că autoritățile de la Bonn utilizează această parte a ora» șului ca un „centru de spionaj și de provocări", Jean- Maurice Hermann subliniază în paginile ziarului „Liberation" „urgența reglementării pașnice* a problemei Berlinului. în articol se arată că „Adenauer împreună cu serviciile americane pentru „războiul rece* poartă răspunde, rea pentru zădărnicirea timp de mai mulți ani a oricăror tratative cu Răsăritul*.
Comunicatul comun
sovieto-indonezianMOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite: în comunicatul comun sovieto-indone- zian dat publicității la Moscova se subliniază că în cursul întâlnirilor și convorbirilor care s-au desfășurat într-o atmosferă de sinceră cordialitate și prietenie, de deplină înțelegere și respect, a avut loc un schimb de păreri în problemele lărgirii continue a legăturilor de prietenie și a colaborării între Uniunea Sovietică și Republica Indonezia, precum și în problemele situației internaționale actuale.Cele două părți sînt de părere că contactele personale dintre oamenii de stat constituie un mijloc important pentru destinderea încordării internaționale- în legătură cu aceasta, președintele Sukarno a salutat cu căldură dintre președintele lui de Miniștri al Nikita Hrușciov. și tele S.U.A., John Kennedy, și și-a exprimat speranța că ea va constitui un prim pas concret în direcția reglementării tuturor problemelor care mai

întîlnirea Consiliu- U.R.S.S..președin-

Clica militord cere a preluat puterea in Coreea de Sud a pu
blicat o ordonanță prin care se Interzice activitatea tuturor 
partidelor și organizațiilor politice. Imediat după aceasta în 
țară a fost dezlănțuită o acerbă prigoană antidemocratică. In 
numai șase zile au fost arestate 2000 de persoane sub pretextul 
de a fi avut afinități „procomu niste“. Totodată au fost distruse 
sute de colibe eparținind populației sărace din Seul. Fotogra
fia noastră, transmisă de agenția Japan-Press, înfățișează lo
cuitori din Seul, ale căror locu ințe au fost distruse, rătăcind 

cu bagajele în spate.

Un ariicol consacrat memoriei 
lui Farjallah Helou

BEIRUT 13 (Agerpres). — Săp
tămînalul burghez „Revue du Li
ban", care apare la Beirut în 
limba franceză, a consacrat în 
ultimul său număr un articol re
dacțional memoriei lui Farjallah 
Helou, conducător al Partidului 
Comunist din Liban, ucis într-una 
din închisorile siriene. Săptămîna
lul scrie că vestea morții tragice 
a lui Farjallah Helou înfr-o tem
niță siriană a zguduit profund pe 
toți libanezii. „Nu putem să nu ne 
alăturăm glasul, scrie săptămî
nalul, la glasul tuturor concetățe
nilor noștri, la glasul întregului 
popor profund interesat în menți
nerea libertății omului. Nu putem 
să nu înfierăm acest act atît de 
infam pe care îl condamnă în
treaga opinie publică mondială".

Săptămînalul subliniază că Far
jallah Helou a participat cu curaj 
și devotament timp de trei dece
nii la lupta de eliberare națională 
a popoarelor arabe.

furi Oa^arîn 
a pus piatra 
fundamentală 

a muzeului 
consacrat 

Iui Tioinovshi
KALUGA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 13 iunie 
primul cosmonaut maiorul 
Gagarin a sosit la Kaluga 
unde a trăit și muncit ani în
delungați Konstantin Țiolkov- 
ski, genialul teoretician al că
lătoriilor interplanetare.

în cursul zilei la Kaluga a 
avut loc ceremonia festivă a 
punerii pietrei fundamentale 
a unui mare muzeu de stat 
consacrat lui Țiolkovski. Iuri 
Gagarin omul care a tradus 
primul în viață visul marelui 
savant a pus piatra funda
mentală.

Apoi a avut loc un miting 
în cinstea lui Gagarin, cetă
țean de onoare al orașului Ka
luga.

‘-----•-----

Partizanii păcii germani 
au salutat întilnirea 

de la Viena
MOSCOVA 13 (Agerpres). - 

TASS fransmite : într-un co
municat adoptat cu prilejul 
vizitei la Moscova a 300 parti
zani ai păcii din R.D.G., 
R.F.G. și Berlinul occidental, 
se spune că partizanii păcii 
germani și sovietici au salutat 
întilnirea care a avut Ioc la 
Viena între N. S. Hrușciov și 
J. Kennedy, și și-au exprimat 
speranța că această întâlnire 
va constitui un pas important 
pe calea spre rezolvarea pro
blemelor internațioflale, in
clusiv a problemei germane.

împiedică în prezent realizarea unei păci trainice și a liniștii pe pămînt Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Nikita Hrușciov. a relevat că guvernul Republicii Indonezia și președintele Sukarno personal aduc o contribuție remarcabilă la lupta pentru pace, înțelegere reciprocă și lărgirea colaborării internaționale.în comunicat se subliniază de asemenea că Organizația Națiunilor Unite trebuie să devină mal reprezentativă și că trebuie efectuate schimbările organizatorice corespunzătoare. în legătură cu a- ceasta, cele două părți au reafirmat încă o dată că restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la ON.U. va contribui la restabilirea prestigiului și a forțelor morale ale acestei organizații.Conducătorii celor două state consideră că este absolut necesar ca în timpul cel mai scurt să se găsească o soluție a problemei laoțiene în interesele păcii și securității în a- ceastă regiune a globului pământesc.

înfof- 
scrie 

> fost

„Ceea ce l-a caracterizat 1 
deauna pe Farjallah Helou, 
în încheiere săptămînalul, a 
curajul lui fără margini. Da I Far- 
jallah Helou este un martir pen
tru că a indurat totul și a prefe
rat moartea decît să renunțe la 
convingerile sale".

re- Al« îndoi ju-fără a zeci < supuși torturi
fi fost de patriot*, i celor mai pentru a-i > declarații în convingerile.

BEIRUT 13 (Agerpres). Ziarul libanez „An-Nida“ latează că în închisoarea Mezzah din Damasc sînt temnițați de mai bine de ani, decați, Ei sînt diverse forța să semneze care își reneagă Ziarul subliniază că de pe urma acestor torturi ei sînt amenințați de a fi uciși așa cum a fost ucis eroul-martir Farjallah Helou. Potrivit ziarului, patrioții rezistă eroic.

ț~\ upă cum s-a mal anunțai, 
U în cadrul schimbului da ti

neret sătesc în Cuba a 
sosit o delegație de tineri sovie
tici, specialiști In agricultură că
reia I s-a făcut o primire entu
ziastă.

Membrii delegației s-au înfîl- 
nit cu Antonio Nunez Jimenez, 
director executiv al Institutului na
țional pentru reforma agrară.
Apoi el au vizitat plantațiile Fa
bricii de zahăr „Toledo" șl cu 
acest prilej ei au discutat posibi
litățile de mecanizare a muncii în 
acest sector.

Specialiștii sovietici s-au țmpăr» 
ftt tn grupuri care vor lucra în di-

Dezmățul rasist In S.U.A. con
tinuă. In timp ce huliganii ra
siști sînt protejați de poliție 
„călătorii libertății» sînt arun
cați în închisori. In fotografie: 
întemnițarea unui tînăr partici
pant la mișcarea antisegrega- 

ționistă

Noi acțiuni 
ale patrioților 

angolezi

Reuter anunță că în spre 13 iunie patrioții au atacat o unitate portugheză în partea a Angolei.
LUANDA 13 (Agerpres). - Corespondentul din Luanda al agenției noaptea angolezi militară de nordPatrioții angolezi au atacat, de asemenea, un detașament portughez care se îndrepta spre Boavista, la nord de Ne- gaj.

—

Reprimarea greviștilor 
italieni

ROMA 13 Corespondentul 
Agerpres transmite : Luni di
mineață la Catanzaro, tn sudul Italiei, poliția și carabi
nierii au atacat o demonstrație 
a muncitorilor de la fabricile 
de ciment aparținând monopo
lului ,,Italcementi“ care de 
23 de zile se află in grevă. Au 
fost răniți mai mulți mun
citori dintre cere unul foarte 
grav. Zuzrul „Ur.Xa" subl.nza- 
ză că atacul poliției și carabinierilor împătriră muncito
rilor de la fabricile de ciment 
din Catanzaro constituie o încercare de Intimidare a 
muncitorilor din industria ci
mentului pentru a-i determina 
să renunțe la lupta lor reven
dicativă.

Persecutarea sălbatică
a P. C. din S. U. A

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— TASS transmite: Persecu- 
tarea membrilor Partidului 
comunist ia în S.V.A. forme 
tot mai sălbatice. Autoritățile 
judiciare din statul New York 
au mers pînă la a adopta o 
decizie care îi privează pe 
membrii Partidului comunist 
de dreptul de a primi indem
nizații de șomaj. Ilegalitatea 
acestei acțiuni este atit de evi
dentă incit și Tribunalul Su
prem din S.U.A. care după 
cum se știe, a adoptat recent 
o hotărîre care pune de fapt 
Partidul comunist în afara le
gii, a anulat la 12 iunie aceas
tă decizie a autorităților din 
statul New York.

In legătură cu noua hotărîre 
a Tribunalului Suprem din 
S.U.A., conducerea Partidului 
comunist din S.U.A. a făcut la 
12 iunie o declarație pentru 
presă în care se spune : „Ho
tărârea Tribunalului Suprem 
care revizuiește decizia autori, 
taților din statul New York de 
a exclude pe funcționarii Par
tidului comunist din sistemul 
asigurărilor sociale din acest 
stat, confirmă în fond că, în 
conformitate cu declarația 
drepturilor, partidul nostru 
este o organizație legală. A- 
ceastă hotărîre dovedește, de 
asemenea, netemeinicia și ca
racterul contradictoriu și ilegal

upă cum a- 
nunță agen
ția Prensa 

Latina, Asociația 
studenților din Sal
vador a dat publi
cității un manifest 
în care protestează 
împotriva politicii 
de represiuni prac-

ticate de guvernul 
din Salvador și a 
interzicerii organi
zațiilor democra
tice.

In manifest se a- 
rată că junta de Ia 
conducere ucide ce
tățeni lipsiți de a-

Lucrările Conferinței internaționale
pentru reglementarea problemei

GENEVA 13 (Agerpres). — 
La 12 iunie, după o întreru
pere de șase zile, au fost re
luate lucrările conferinței in
ternaționale pentru reglemen
tarea problemei laoțiene.

Deschizînd ședința, ministrul 
Afacerilor Externe al Angliei, 
Home, care a prezidat ședința, 
a dat citire textului mesaju- 
lui celor doi președinți ai con
ferinței adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere 
și control în Laos.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al R. P. Chineze, Cen I, a 
arătat în cuvintarea sa că, 
după întilnirea de la Viena 
dintre N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy, omenirea avea drep
tul să se aștepte ca S.U.A. să 
înceteze să se amestece in tre
burile Laosului și să dovedeas
că în practică că doresc rezol
varea pașnică a problemei lao
țiene. S.U.A. continuă însă să 
ajute trupele rebele din Laos 
în operațiunile lor împotriva 
guvernului Laosului și a 
Partidului Neo Lao Haksat.

Partidului Neo Lao în timpul convorbirii, decurs într-o atmos- prietenie și înțelegere au fost discutate

GENEVA 13 (Agerpres), — TASS transmite: La 12 iunie; A. A. Gromîko, ministrul A- facerilor Externe al Uniunii Sovietice, a oferit un prînz în cinstea prințului Suvanna Fumma, primul ministru al Laosului, și în cinstea prințu- lui Sufanuvong, președintele C.C. al “ ....................Haksat
care a 
feri de 
reciprocă, 
probleme în legătură cu Con
ferința internațională pentru 
reglementarea problemei lao
țiene.GENEVA 13 (Agerpres). h La 13 iunie, cea de a 15-a ședință a conferinței a fost prezidată de reprezentantul Uniunii Sovietice.S-a dat cuvîntul în ordinea înscrierii, și nu cum s-a procedat la 12 iunie, cînd președintele englez abuzînd de

al deciziei adoptate acum

de fapt tfl
o 

săptămână de Tribunalul Su
prem prin care Partidul co
munist a fost pus 
afara legii".

parte a procesului criminalului 
Eichmann a luat sfîrșit(Agerpres).IERUSALIM 13- La 12 iunie a luat sfîrșit la Ierusalim prima parte a procesului Eichmann - prezentarea probelor acuzării. Tribunalului i-au fost prezentate 1.440 documente cu privire la crimele nazismului împotriva populației evreiești în cel de-al doilea război mondial. Majoritatea acestor documente sînt fotocopii ale unor documente SS, ale organelor gestapoului, ale Ministerelor de Externe și de Justiție hitleriste extrase din procesele Tribunalului militar internațional intentate principalelor căpetenii hitleriste la Numberg sau din procesele intentate criminalilor de război în alte țări.Autoritățile izraeliene au făcut totul pentru ca în cursul

Soli ai tineretului sovietic 
în Cuba

Expoziție care demască fascismul 
organizată de

La Roma a fost organizată din inițiativa organizațiilor democratice de tineret șj a sindicatelor o expoziție de documente care demască bestialitățile săvîrșite de fasciști. Această expoziție, prezintă chipul bestial al fascismului german și italian.
parare pe străzile 
capitalei, decretea
ză legi militare re
presive. Manifestul 
cheamă poporul din 
Salvador la luptă 
împotriva samavol
niciilor guvernului 
dictatorial.

laoțieneîmputernicirile lui, a nesocotit ordinea stabilită. După ce delegații au ascultat traducerea cuvântării rostite în ziua precedentă de Cen I, ministrul Afacerilor Externe al R.P. Chineze, a luat cuvîntul conducătorul delegației Partidului Neo Lao Haksat, Vongvicit.Vongvicit a declarat încă o dată că propunerile sovietice țin seama de aspirațiile poporului laoțian. Vongvicit a cerut ca propunerile sovietice să constituie baza lucrărilor conferinței.A luat cuvîntul apoi A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al U.RJS.S., care a arătat că substratul manevrelor puterilor occidentale constă în specularea provocărilor din Laos inspirate tot de ei, pentru a aduce în impas lu. crările conferinței.Amintind că propunerile sovietice se bucură de un larg sprijin, A. A. Gromîko a subliniat că unele delegații și în primul rînd S.U.A., evită să-șl spună părerea despre ele, „Ne
Ampla mișcare populara 

împotriva politicii trădătoare 
a clicii Kasavubu-Mobutu

LEOPOLDVILLE 13 (Ager
pres). — Funcționarii de stat 
de la Leopoldville sînt în gre
vă generală. Magazinele sînt 
închise. Poșta și telegraful nu 
funcționează. Pe străzi au loc 
demonstrații ale greviștilor. Zi 
de zi greva crește în amploare. 
Caracteristica acestei greve 
constă în faptul că pe lingă 
revendicările economice au 
fost formulate revendicări de 
ordin politic. Dacă în prima 
zi a grevei funcționarii de stat 
inclusiv cei de la poștă și te
legraf cereau majorarea sala
riilor în legătură cu creșterea 
vertiginoasă a prețurilor pro
duselor alimentare și indus
triale, rezultat direct al poli
ticii trădătoare a clicii Kasa
vubu-Mobutu de ruinare a e- 
conomiei țării, în cursul zilei 
de marți greviștii au cerut în 
cursul demonstrațiilor lor re
cunoașterea guvernului Gizen. 
ga ca guvern legal al Con- 
goului.

Autoritățile marionetă din 
Leopoldville fac totul pentru a 
înnăbuși această puternică 
mișcare care dezminte afirma, 
țiile propagandei occidentale 
despre „stabilitatea internă" a 
regimului Kasavubu. Astfel 

procesului să fie menționați doar acei vinovați care nu se mai află în viață, și nu acei care în prezent ocupă posturi de conducere în statul de la Bonn.în cursul procesului, în documentele prezentate tribunalului sau în depozițiile martorilor au fost indicate numele criminalilor de război naziști părtași la crimele lui Eichmann și crre se află în prezent la putere în Germania occidentală. Printre autorii legilor fasciste, complicii și inspiratorii lui Eichmann au fost citați Globke, secretar de stat în guvernul de la Bonn ; Verner von Bargen - fost referent principal în problemele Europei occidentale în ministerul lui Ribentrop, răspun- 

ferite provincii din Cuba. Primul 
grup a plecat în provinciile Ori
enta și Camaguey, unde se cultivă 
cereale, citrice, tutun, porumb, se 
practică creșterea vitelor. Jn 
fiecare gospodărie de stat vor 
lucra cite cinci specialiști sovie
tici de diferite profiluri.

Motonava sovietică „Gruzla", 
pe bordul căreia specialiștii în 
agricultură eu venit îri Cuba a 
plecat înapoi In U.R.S.S., avînd 
la bord tineri țărani cubanl care 
timp de un an își vor însuși ex
periența înaintată a oamenilor 
muncii de pe ogoarele Țării So
vietice,

Luînd cunoștință de documentele expoziției, numeroși vizitatori scriu în cartea de impresii că sînt ferm hotărîți să nu admită reînvierea fascismului.
Șomajul în rîndurile 
tinerelului american

După cum relatează agen
ția United Press Interna
tional, ministrul Muncii al 

S.U.A., Arthur Goldberg, a de
clarat Ia 12 iunie în fața sub
comisiei senatoriale pentru pro
blemele muncii că șomajul îin 
rîndurile tineretului american 
este o „problemă națională11. El 
a subliniat că „media șomajului 
în rîndurile tineretului este de 
două ori mai mare de cît media 
națională a șomajului".

adresăm direct delegației americane : să traducem în limba acordurilor concrete ceea ce se spune în declarația cu privire la întâlnirea de la Viena a președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. 3. Hrușciov, și președintele S.U.A., J. Kennedy și anume: Laosul trebuie să fie un stat neutru, independent".„Noi, a subliniat el, declarăm categoric că guvernul sovietic nu va accepta încheierea tmui acord care să rezerve Comisiei internaționale rolul de stat în stat, iar guvernului Laosului rolul de executor al voinței acestui organ. Noi nu vom participa la un asemenea acord, noi îl respingem.Conducîndu-ne după principiul respectării dreptului popoarelor la autodeterminare care stă la baza politicii externe a Uniunii Sovietice, considerăm că guvernul Laosului trebuie să dețină toate drepturile și prerogativele pe care le au guvernele statelor suverane".

între greviști și spărgătorii de 
grevă au avut loc ciocniri se
rioase soldate cu răniți. Cores
pondentul agenției France 
Presse din Leopoldville rela
tează, de asemenea, că „auto
ritățile din Leopoldville au a- 
nunțat că vor zădărnici greva 
funcționarilor de stat cerînd 
într-o formă ultimativă sau 
reîntoarcerea imediată la lu
cru sau concedierea greviști
lor".

Chiar din relatările agenții
lor de presă occidentale reiese 
că această grevă marchează 
începutul concretizării valului 
nemulțumirii populare față de 
regimul marionetă proocciden- 
tal Kasavubu-Mobutu. Cores, 
pondentul agenției France 
Presse scrie astfel, după aceste 
„revolte sociale" vor urma 
fără îndoială „noi revolte po
litice".

In ceea ce privește „ajuto
rul" pe care-l anunță Ham. 
marskjoeld nici alte măsuri si
milare — adoptate anterior - 
n-au reușit să scoată Congo din 
impas. Deficitul lunar al bu
getului se cifrează la aprozi, 
mativ 7 milioane franci congo
lezi.

zător pentru deportarea evreilor din Franța și Belgia care în prezent este ambasador al R.F.G. în Irak ; F. Massfel- der, participant la conferința condusă de Eichmann în problema exterminării evreilor; în prezent consilier ministerial în Ministerul Justiției de la Bonn ; Walter Cippins — îosț tul comandant al ghetoului din Lodz, în prezent conducătorul poliției criminale din Saxonia inferioară ; Kurt Be- her, fost inspector general al lagărelor morții, în prezent mare negustor de cereale Bremen și mulți alții.Lucrările tribunalului fost întrerupte pînă la 20 nie pentru ca Servatius pregătească „apărarea ' tului său.
înau iu- să clien-
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