
Tînărului lancu Răceală din secția centralizări-semnalizări bloc C.F.R. a Uzine' „Grigo'e Preo
teasa" din Capitală i se cere o atenție deosebită la verificarea aparatelor. Ș: c.tc cum se 

vede el se achită cu conștiin ciozitate de această sarcnă.
Foto : AGERPRES

Școala din wîrful 
muntelui

rie lucrează în exploatările 
forestiere, cunosc și îndrăgesc 
pădurea, sînt legați de ea. Din 
rîndul lor am hotărît să tri
mitem la școală pe cîțiva ti
neri pentru experiență. S-a 
dovedit însă că trecerea direc
tă de la secure și țapină la 
mecanismele complicate, mo
derne este prea bruscă. Orga
nizația de partid, conducerea 
întreprinderii, organizația sin
dicatului și crgaziffiția U.TAL
au analizat situația și au hota- 
rit să se creeze un prim curs de

Din experiența organizării muncii 
de ridicare a calificării tinerilor 

de la I. F. - Reghin

A început 
recoltarea 

orzului
De cîteva zile, în regiunile 

Oltenia, București, Banat, 
Crișana și altele a început re
coltarea orzului de toamnă.

Pentru evitarea pierderilor 
de recoltă și a suprapunerii 
recoltării orzului cu cea a 
griului, Ministerul Agricultu
rii recomandă ca acolo unde 
se constată că orzul a ajuns 
in pirgă — cu excepția celui 
destinat pentru sămînță — să 
se treacă de îndată la sece
riș. Inginerii și tehnicienii 
agronomi și conducerile uni
tăților agricole socialiste să 
controleze permanent starea 
de vegetație a culturilor pen
tru ca secerișul să înceapă 
chiar pe parcele, imediat ce 
culturile au intrat în faza de 
pirgă. In acest scop, să se fo
losească atît mijloacele me
canizate cit și cele cu tracțiu
ne animală, coasele și secerile. 
Unitățile agricole socialiste să 
nu aștepte să recolteze orzul 
numai cu combinele.

Paralel cu recoltarea, să se 
transporte recolta pe arii pen
tru a fi treierată, această lu
crare trebuind să fie termina
tă pină la începerea secerișu
lui la griu. Pe terenul pe care 
s-a strins recolta de orz să se 
facă imediat arături pentru a 
se însămința a doua cultură 
și tn special porumb pentru 
siloz.

(Agerpres)

Totul 
este pregătit

Gospodăria agricolă de stat 
din satul Lichitișeni, regiunea 
Bacău, are semănate între al
tele 225 de hectare cu griu și 
30 cu secară. Recolta se arată 
frumoasă. Sub îndrumarea 
organizației de partid organi
zația U.T.M. a ținut cu cîtva 
timp în urmă o adunare ge
nerală în care a discutat pro
blema contribuției tineretului 
la pregătirile pentru campa
nia de recoltare. Utemiștii 
și-au luat angajamentul să-și 
aducă îp primul rir.d contri
buția la reparatul uneltelor și 
mașinilor necesare campaniei 
de recoltare. Și iată că pe 
ziua de 9 iunie, toate cele 5 
combine, trei remorci și două 
balotiere au fost reparate.

PETRE STANCU 
organizator de partid 
la G.A.S. Lichitișeni 

regiunea Bacău

Tinerii mecanizatori de la 
G.A.S. Bragadiru, regiunea 
București execută prășitul 
mecanizat a| porumbului Cu 
sapa rotativă. Pină acum pe 
întreaga suprafață a gospo
dăriei cultivată cu porumb, 
.peste 1000 hectare, s-a apli
cat de două ori sapa rotativă

Proletari din toate țările, uniți-văî

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Mașini
pentru ogoarele

Uzinele „Semănătoarea" an 
expediat unităților socialiste 
din agricultură in primele 5 
luni din acest an 2.750 combi
ne cerealiere, cu 30 mai multe 
decît au fost planificate. De 
asemenea pe ogoarele patriei 
au fost trimise mii de trac
toare fabricate de Uzinele 
„Ernst Thălmann" din Bra
șov. Ca și alte produse, tipu
rile de tractoare și combine 
ce se fabrică acum prezintă 
importante perfecționări. Trac
toarele sint de un nivel teh
nic superior, gama lor de uti
lizare a devenit mai largă, iar 
greutatea, ca urmare a îmbu
nătățirilor constructive ce li 
s-au adus, a scăzut. La fel

patriei

(Agerprea)

Elevii în vacanță
A început vacanța 

de vară a elevilor. 
Taberele, organizate 
și pregătite din vre
me, au primit primii 
oaspeți. Pe litoral, la 
Vasile Roadă, Costi- 
nești și Schitu aproa
pe 1.000 de elevi din 
întreaga țari, veniți 
în prima serie, au a- 
sigurafe condiții din 
cele mai bune pentru 
a-și petrece plăcut 
vacanța.

In zilele următoare 
se va deschide și ta
băra de pionieri și 
școlari de ța Năvo
dari.

de 1.400 
și școlari 
Timișoe-

P

pionieri 
orașele 
Arad, Reșița 
alte localități iși

Un număr 
de 
din 
ra, 
din
petrec vacanța în ta
berele de vară orga
nizate Ia Poneasca, 
Maciova, Poieni, pre
cum și in alte locuri 
pitorești din regiunea 
Banat. Cele 10 tabe
re, organizate în re
giunea Banat în acest 
an, vor găzdui un nu
măr de 6.600 de șco
lari, cu aproape 1.000 
mai mulți decît anul 
trecut.

Taberele de vară 
pentru pionieri și șco
lari s-au deschis și în 
regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiari. A- 
nul acesta, în cele 10 
tabere de la Izvoru 
Mureșului, Răștolița, 
Lunca Bradului, Bor- 
sec, Homorod și al
tele își vor petrece 
vacanța peste 10.000 
de pionieri și școlari 
din toată țara.

Tabere de 
pentru tineretul 
Iar s-au deschis 
alte regiuni ale

vară 
șco- 

și în 
țării.

(Agerpres)

P
roblema ridicării continue 
a calificării tinerilor 
constituie astăzi una din. 

tre sarcinile de primă impor
tanță care trebuie să stea în 
atenția fiecărei organizații 
U.T.M. Pentru noi, lucrătorii 
din domeniul industriei fores
tiere problema capătă însă un 
aspect întrucîtva deosebit: 
muncitori care vin să lucreze 
în exploatările forestiere nu 
sînt absolvenții unei școli spe
ciale — cum se întimplâ în fa
brici și uzine, de pildă. Apoi 
activitatea noastră 
se desfășoară pe 
suprafețe de sute de 
kilometri patrați, în 
locuri unde circu
lația este anevoioa
să, în inima pă
durii.

Ca multe alte întreprinderi 
forestiere din țară, I. F. Re
ghin a devenit o întreprin
dere în mare parte mecaniza
tă. Este evident astfel că noi 
avem tot mai mare nevoie de 
cadre calificate de muncitori, 
tehnicieni și ingineri. S-au 
creat pentru aceasta în unele 
orașe școli speciale de pregă
tire a tinerilor muncitori. Ve
chea experiență de recrutare 
pentru aceste școli a unor ti
neri din diferite localități nu 
ne-a mulțumit însă: mulți 
dintre absolvenții acestor 
școli nu erau hotărîți să lu
creze în exploatările noastre 
forestiere. Am stabilit atunci 
ca pentru completarea cadre
lor de specialiști necesari, să 
trimitem la școli o serie de ti
neri chiar dintre muncitorii 
noștri necalificați. Pe Valea 
Gurghiului, exploatările fores
tiere datează de cîteva sute 
de ani. Există o tradiție în a- 
cest domeniu. Din generație în 
generație, locuitorii comunelor 
Ibănești, Toaca, Orșova, Lăje-

ridicare a calificării tinerilor 
muncitori: un curs introductiv 
în noțiunile de bază din dome
niul exploatării științifice, me
canizate a pădurii. Temele 
predate la acest curs conți
neau noțiuni generale despre 
importanța pădurii în econo
mia națională, noțiuni elemen
tare de exploatare rațională a 
pădurii, modul de respectare 
a metodelor de exploatare, re
ducerea pierderilor precum și 
noțiuni de bază de economie 
concretă (productivitatea mun
cii, prețul de cost etc.). La a- 
cest curs s-au predat și pri
mele noțiuni de cunoaștere a 
mecanismelor folosite în do
meniul forestier : motofierăs- 
traie, funiculare pasagere și 
semipermanente, tractoare de 
tip forestier, trolii etc. Pen
tru o și mai bună cunoaștere 
a acestor noțiuni de bază, 
conducerea întreprinderii a 
hotărît ca din rîndul tinerilor 
participanți la acest curs de 
ridicare a calificării cei mai

buni să fie trecuți ca ajutori 
de mecanizatori pe lingă ufi-

Abia după ce finerfi au lu
crat și Învățat astfel o pe- 
ricâdă cs *..n~*.p să c'jzioâscs 
noțiunile de bază din dome
niul mecanizării în industria 
forestieră, s-a hotărît recruta
rea unora dintre ei pentru 
școlile speciale organizate de 
Mmisterul Ecunomiei Forestie
re. Experiența noastră s-a do
vedit a fi utilă. Absolvenții 
cursului de ridicare a califi

cării trimiși la școa
lă au dovedit un 
grad superior de 
receptivitate a cu
noștințelor tehnice. 
Școala organizată 
de minister durea
ză circa 3 pînă la

6 luni și are menirea de a ca
lifica în meseriile de mecani
zatori pe tinerii care îi ur
mează cursurile.

După o perioadă de timp, 
conducerea întreprinderii, co
mitetul sindicatului și organi
zația U.T.M. au ajuns la con
cluzia că existența numai a 
primei forme a cursului de ri
dicare a calificării nu este su
ficientă. Tinerii întorși de la 
școală — oricît de bine s-ar fi 
pregătit ei — nu stăpînesc 
toate cunoștințele necesare 
muncii în industria forestieră, 
între timp I.F. Reghin a 
fost dotat cu noi utilaje per
fecționate care nu fuseseră cu
noscute de tinerii absolvenți ai 
școlii de mecanizatori. Se im
punea crearea unui al doilea 
curs de ridicare a calificării 
pe o treaptă superioară, lu
cru care s-a și făcut.

Cursurile de ridicare a ca
lificării se desfășoară la locu
rile de muncă, în parchete, în 
vîrf de munte și sînt predate 
de către cei mai buni ingine
ri, tehnicieni și maiștri. în

LUDOVIC MAGYAR 
inginer șef,

MAROZ MIHAI 
secretar al comitetului U.T.M 

I.F. Reghin

O plimbare intr-o pădure tropicală? Nu. O vizită într.una 
din noile sere ale Grădinii botanice din Cluj

Foto ; N. STELORIAN

Numai ploaia 
e de vină?

Să crească puii mari
Foto : I. MIRCEA

(Continuare în pag. a 3-a)
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—... Ca floarea-soarelui către soare
MMS, evin de fiecare dată,

cu crescîndă bucu-
1 rie *n mijlocul mun.

W £1. "W citărilor de la
FJBkW ,, Gri vița Roșie", fie

țn minunatul lor 
club în care am prilejul să ci
tesc versuri, fie chiar în 
incinta Atelierelor pentru a 
sta de vorbă cu unii și cu alții, 
mai de mult cunoscuți sau prie
teni noi. In cei aproape 17 ani 
de cînd aici, în curtea atelie
relor s-a recitat pentru intîia 
oară poemul meu „Grivița Ro
șie" peisajul s-a schimbat an 
de an, noi construcții s-au 
inălțat, au răsărit grădini și 
odată cu acestea s-au schim
bat, s-au desăvirșit și oamenii. 
Zilele trecute cei cu care m-am 
intri nit. de astădctă tineri, 
erau cu toți in dirdota exame
nelor de sfirșit de on. Pe vre
muri, singurul examen pe care 
il trecea un tinăr muncitor al 
Griviței de sub burghezie era 
examenul răbdării și al dirze- 
niei, al foomei și nesomnului, al 
miniei abia contenite. Firește, 
grivițenii au înscris in istoria 
clasei muncitoare și a patriei 
întregi unul din cele mai pil
duitoare examene ale conștiin. 
ței colective in glorioasele zile 
ale lui februarie 1933. Acum, 
cu oricare utemist vorbești, in- 
tiiul cuvint Io ordinea zilei este 
sesiunea de examene ! Despre 
□ceasta îți vorbesc cu modestă 
bucurie pentru aceea promo
vate cu note bune și cu sin
ceră mîhnire cind s-a mal in

de Marcel Breslașu

tim plat să ia pe ici pe colo o 
notă mai slabă. Unul dintre 
cei cu care am stat de vorbă, 
spunea vorbind de un patru pe 
care il luase la o materie teo
retică „nu mă mai puteam 
uita in ochii tovarășilor, care 
îmi asiguraseră cele mai bune 
condiții, fiind permanent in 
schimbul I și dîndu-mi-se posi
bilitatea să mă pregătesc te
meinic". Aceasta, bineînțeles 
este de domeniul „trecutului", 
nota fiind intre timp corectată 
cu un opt pe care tinărul învă
țăcel l-a obținut la o reexami
nare.

Se poate vorbi aici la Gri. 
vița ca și in foarte multe în
treprinderi ale noastre de un 
veritabil fenomen de masă in 
această aspirație pentru însuși
rea unei culturi generale și de 
specialitate și rori au rămas 
acei care nu sînt înscriși Io 
vreun curs seral, ori chiar, ob- 
ținind înlesnirile necesare oie 
conducerilor diferitelor unități, 
să nu rivnecscă sau să nu rea
lizeze visul de a urma școli su
perioare : Politehnica, vreo fa
cultate a Universității. E și fi
resc să fie așa. Generația a- 
ceasta care a crescut in vre
murile noastre a fost și este 
permanent educată de căt-e 
partid, idealurilor și preocupă
rilor ei îi vin mereu intru intlm- 
pinare șl sprijin, grija părintea

scă a partidului, concretizată în 
posibilitățile vaste și multiple 
de a se realiza și desăvîrși fie
care pe sine și în acest fel 
promoția întreagă, lată, spre 
pildă, stau de vorbă cu Ion 
Pîrvu, inginer care conduce a- 
telierul piese de schimb. El a 
fost ucenic și muncitor la Gri
vița : astăzi, după încheierea 
studiilor este inginer la aceeași 
întreprindere și continuă pe un 
pion moi înolt munca sa in 
mijlocul tovarășilor dintre care 
s-a ridicat. El ne mărturisește 
că încă din școala profesio
nală i-a plăcut literatura, că a 
debutat in cenaclul școlii și a 
scris poezii. De abia prin anul 
IV a prins gustul rezolvării 
problemelor de mecanică, de 
rezistență și, socotind vocația 
lui pentru poezie insuficientă, 
s-a apucat cu strășnicie să-și 
ridice calificarea profesionolă, 
ceea ce a și făcut pină la ob- 
ț nerea titlului de inginer. To
tuși nu numoi că nu s-a rupt 
de alte procupori din domeniul 
culturii dar a continuat să-și 
însușească cunoștințe din do
menii cit mai variate. Pentru că 
așa cum afirma inginerul Pir. 
vu „un inginer bun trebuie să 
aibă un orizont de 360 de gra
de". Așa, spre exemplu, i-a 
plăcut dintotdeauna muzica, o 
făcut și vreo 2 an; de vioara, 
participă la concerte și jpec-

tacole de operă (i-au plăcut 
recent „Lacul lebedelor" și „Ră
pirea din Serai"). Rîzînd a- 
daogă : „poate oi fi eu dile
tant, dar cind mă întorc acasă 
încerc atît cit mă pricep, să 
regăsesc vreun crîmpei de arie 
sau vreo temă de balet pe 
vioara mea. Același lucru se 
întimplâ și cu poezia ; ceea ce 
îmi place învăț pe dinafară, 
îmi place să recit".

Un alt tînăr cu care stau de 
vorbă este Mihai Oprescu, 
muncitor la centrul J vagoane, 
student la seral în anul I la 
Facultatea de transporturi a 
Institutului politehnic. Cu toată 
greutatea de a-și mai face 
timp liber peste acela consa
crat orelor de program in fa
brică, cursurilor urmote și pre
gătirii acestora, Oprescu se 
străduie și așa cum ne asigură 
izbutește, să facă „de toate": 
face și sport, merge la teatru 
și la cinema, citește literatură, 
cu precădere cărți axate pe 
problemele contemporane: 
„pentru că este vorba despre 
viața noastră și despre viața 
mea".

De altminteri, factorul comun 
în toate discuțiile purtate cu 
tinerii pe oare i-am intilnit 
acolo, simțămintu! mindriei de 
a fi „grivițeni", de a urma tra
dițiile înaintașilor, de a păstra 
locului lor de muncă calitatea 
de fruntaș, revine ca un leit-

(Continuare în pag. a 3-a)

In raionul Adjud ritmul prășitului 
trebuie grăbit

-r-rwui cite unul, la sediul 
țj G.A.C. „23 August" din 

comuna Homocea, raio
nul 'Adjud, se adună brigadie
rii, șefii de echipe, membrii 
consiliului de conducere. Vin 
aci direct de pe cîmp. Așa 
este obiceiul. In fiecare seară 
are loc o consfătuire operativă 
în care se face bilanțul zilei 
de lucru anterioare, se stabi
lesc măsuri pentru înlăturarea 
deficiențelor etc. Calfa Dumi- 
trache, secretarul, și cite unul 
sau doi membri ai comitetului 
organizației de bază U.T.M. 
nu lipsesc niciodată de la 
consfătuirile acestea. Și au 
motive să fie totdeauna pre- 
zenți. In gospodărie lucrează 
mai bine de 100 de tineri, din
tre care foarte mulți sînt ute- 
miști. In brigada I-a de cîmp 
lucrează 60 de tineri, într-a 
doua mai bine de 50. Comite
tului organizației U.T.M. nu-i 
este indiferent cum lucrează 
tinerii. Asistăm la o astfel de 
consfătuire. Pînă atunci 
G.A.C. „23 August" efectuase 
praștia I-a pe toată suprafața 
pe 200 de hectare cu porumb 
pentru boabe, pe aproape toa
te cele 30 de hectare cu po
rumb pentru siloz, pe toate 
cele 30 de hectare cu sfeclă 
de zahăr și 25 hectare cu floa- 
rea-soarelui. în aceeași zit se 
începuse prașila a Il-a la 
floarea-soarelui și răritul sfe
clei, de zahăr. în timpul zilei 
fusesem pe cîmp. Nu am văzut 
semănături îmburuienite, pre
tutindeni sute de colectiviști 
tineri și vîrstnici din Homocea 
prășeau de zor. în consfătuire, 
secretarul organizației de 
partid, Gheorghe Gh. Nichita, 
președintele gospodăriei, A- 
lexandru Stan, brigadierii și 
șefii de echipe i-au lăudat pe 
tineri pentru hărnicia lor și 
pentru calitatea bună a pra- 
șilei. A fost apreciat îndeosebi 
faptul că de cînd s-a început 
aici^ întreținerea culturilor și 
Pțn;ă la 8 iunie, nu a lipsit 
nici un utemist de la prășit.

Zn aceeași zi am fost pe 
ogoarele gospodăriei a- 

gricole colective „16 Fe
bruarie" din satul Șiș- 

câni, comuna Adjudul Vechi. 
In multe locuri am văzut bu

ruieni mari și, printre ele, 
galbene și pipernicite, fire de 
porumb ori de floarea-soare
lui. La sediul gospodăriei l-am 
găsit pe tovarășul președinte 
Vasile Aghiniței. Era supărat, 
în ultimele zile, prin partea 
locului a plouat. Plantele pră- 
șitoare s-au dezvoltat, dar bu
ruienile au crescut mult mai 
repede decît ele. Normal ar fi 
fost ca, imediat ce ploile au 
încetat și timpul s-a făcut 
bun de lucru, toate forțele 
gospodăriei să fi fost folosite 
la prășit. Nu s-a întîmplat însă 
așa. Conducerea G.A.C. nu 
și-a organizat mai dinainte 
forțele. Organizația U.T.M. dă 
prea puțin sprijin conducerii 
gospodăriei la grăbirea prăși
tului, mobilizîndu-i insuficient 
pe tineri la efectuarea acestei 
lucrări. Sînt zile cînd, din cei 
aproape 40 de utemiști, abia 
vin la prășit cîțiva. Din aceste 
cauze G.A.C. ,,16 Februarie" 
este întîrziată cu prășitul po
rumbului pentru boabe și si
loz și al florii-soarelui. Tova
rășul Vasile Aghiniței era su
părat. Ce folos însă ? Cu su
părarea nu se rezolvă nimic. 
Singure măsurile concrete poi

C. SLAVIC
i

(Continuare in pag. a 3-a)

Calitatea produselor consti
tuie preocuparea de seamă 
a comunistului Florea Truță 
de la Fabrica de mase plas
tice „București", lată-l cerce- 
tînd cu atenție calitatea unei 

sticle

Foto : GR. PREPELIȚA



Programa de practică
strins legată de cerințele s

curente ale producției

desfășura în bune con- 
cu maximum de efica-

Ia Uzinele 
plan, n-au 
despre ac- 
pentru a

cursurilor, co
și asociația 

un

P
este citeva săptă- 
mini, la Uzinele 
„23 August” din 
Capitală vor veni, 
ca in fiecare an, 
la practică, stu

denți de la toate institutele 
tehnice din țară. Uzinele „23 
August" au o experiență bună 
în ceea ce privește organiza
rea eficientă a practicii stu
denților.

Anul trecut, la sfîrșitul pe
rioadei de practică, conducerea 
uzinei a comunicat institutelor 
observațiile făcute în timpul 
celor 6 săptămîni de practică 
cu privire la conținutul pro
gramei, la îndrumarea studen
ților din partea cadrelor di
dactice, cît și asupra altor 
chestiuni legate de practică.

Una din principalele obser
vații este aceea că anul tre
cut, multe programe de practi
că n-au constituit un ghid te
meinic în activitatea studenți
lor. La Facultatea de meca
nică, sau de metalurgie, de la 
Institutul politehnic din Ca
pitală, la Facultatea de insta
lații și utilaje a Institutului de 
Construcții din Capitală, la 
Institutul politehnic din Timi
șoara s-au alcătuit programe 
sumare, care enumerau doar 
pe scurt, problemele ce tre
buiau urmărite. De asemenea, 
unele programe nu tratau pro
blemele ce s-au predat la 
cursuri (de esemplu la anul I 
metalurgie) sau uneori nu se 
alegea locul de muncă conform 
programei de practică.

Au mai fost făcute institu
telor încă numeroase observa
ții în urma practicii desfășu
rată anul trecut.

în urma acestor observații 
conducerea Uzinelor „23 Au
gust" a propus institutelor 
care trimit studenții Ia practi
că în uzină, ca, in colaborare 
c.u intreprinderea să elaboreze 
o programă de practică tip „23 
August" (alcătuită după spe
cificul uzinei), care să suporte 
in fiecare an modificări în 
funcție de schimbările proce
deelor tehnologice din între
prindere, în același timp, con
ducerea uzinelor a propus anul 
trecut institutelor să încheie 
convențiile și să definitiveze 
împreună programele de prac
tică cu o lună înainte de în
ceperea practicii, pentru ca 
uzina să aibă timp să creeze 
condițiile necesare, să in
struiască conducerile secțiilor 
asupra modului cum se va 
desfășura practica studenților.

La Institutul politehnic din 
Capitală, programele pentru 
perioada de practică au fost 
alcătuite cu o lună in urmă. 
Aceste programe s-au alcătuit 
pe ani și grupe, indicindu-se 
fiecărei grupe activitatea ce o 
va desfășura în cele 48 de zile 
de practică. Două grupe din 
anul II ~ mecanică, de pildă, 
vor face practică la Uzinele 
„23 August". Programul de 
practică alcătuit pentru aceste 
grupe cuprinde operațiile din 
cadrul procedeelor de prelu
crare prin deformarea la cald 
șj la rece, procedeelor de su-

e aflăm în plină sesiune de examene. Lucrul 
acesta se simte peste tot, în biblioteci, in cabi
netele diferitelor c atedre, pe holurile facultăților, 
Ia cămine. Ingenioasele „buletine ale examene
lor” ca si afișele și tabelele mari de pe culoarele 
facultăților și institutelor vestesc zilnic noi suc

cese obținute de studenți la examene.
Și cînd răgazul dintre două examene este mai mare, gîn- 

dul hoinărește slobod spre apropiatele, plăcutele și bineme
ritatele zile de vacanță: încotro ne vom îndrepta pașii la 
vară? Unde vom petrece iarăși neuitate zile de odihnă?

La Predeal...
paleta verii, stațiunea ce 

/ i desparte Valea Prahovei 
de cea a Timișului a ales

cele mai atrăgătoare culori. Pe 
fundalul albastru, neîntinat al ce
rului se profilează vilele albe cu 
acoperișuri roșii — înconjurate de 
luxuriantă vegetație carpatină, 
în acest decor își vor petrece 
vacanța sute de studenți și stu
dente.

încă înaintea deschiderii sezo
nului turistic de vară s-au luat 
măsuri pentru reamenajarea vile
lor și cabanelor unde vor fi găz- 
duiți studenții. Pe Cioplea — 
unde vor veni la odihnă și cîteva 
sute de studenți — s-au făcut 
toate reparațiile necesare la și
rul de vile cochete ce străjuiesc 
de o parte și de cealaltă drumul 
care urcă spre cabană, s-a com
pletat mobilierul cu garnituri noi 
și s-a modernizat sistemul de 
funcționare a cantinelor, Zugravii 
se ocupă de aspectul cit mai plă
cut și original al fiecărei vile, iar 
tovarășii de la biroul de cazare al 
I.S.C., avînd în față planul fie
cărei vile și cabane repartizate 
pentru studenți, așteaptă cu drag 
primii oaspeți.

Aceeași atmosferă de intense 
pregătiri domnește și la Casa de 
cultură din Predeal. La bibliotecă 
au sosit stocuri noi de cărți, se 
revizuiesc materialele și instala
țiile sălilor de jocuri sportive, s-a 
Stabilit din timp, pe bază de con- 

fiare, de așchiere pe mașini- 
unelte. Conform acestui pro
gram, studenții vor fi îndru
mați să cunoască nu numai 
operațiile încadrate in proce
sul respectiv, ci să urmărea
scă și succesiunea operațiilor 
și fazelor în cadrul unui pro
ces tehnologic, ai cărui scop 
este obținerea unui anumit 
produs. De aceea, programa 
este alcătuită in așa fel incit 
studenții să poată folosi o 
parte însemnată din perioada 
de practică pentru a participa 
la procesul de producție ca 
executanți direcți, fie înca
drați în echipe de muncitori, 
fie repartizați lingă un mun
citor.

Nu s-ar putea spune deci că 
la Institutul politehnic din Ca
pitală nu există preocupare 
pentru organizarea în bune 
condiții a practicii studen
ților. O dată cu alcătuirea 
programei, rectoratul Institu
tului politehnic, în colaborare 
cu decanatele, au întocmit și 
planul general de îndrumare 
și control a practicii.

Cele mai multe din observa
țiile făcute de către conduce
rea întreprinderii au fost re
zolvate de conducerea institu
tului. A fost neglijat însă un 
lucru foarte important : legă
tura cit mai strinsă (mai ales 
in această perioadă) cu între
prinderile unde studenții vor 
efectua practica.

De pildă, nici pînă acum 
conducerea Institutului politeh
nic nu a trimis la Uzinele „23 
August", programa de practi
că, nu a discutat cu conduce
rea uzinei această programă, 
deși la începutul acestei luni 
uzina a trimis Institutului poli
tehnic o scrisoare prin care se 
atrăgea atenția asupra acestui 
lucru. Cu cîteva zile in urmă, 
institutul a trimis doar un 
delegat care să reactualizeze 
contractul de practică. Acest 
lucru nu-i suficient. Uzina tre
buie să cunoască citi studenți 
vor veni la practică. Ia ce 
secții vor face practică, cite 
zile. Din această cauză, nici 
pînă acum, deși mai este puțin 
timp pînă la începerea practi
cii, conducerea uzinelor n-a 
stabilit inginerii care să răs
pundă de practică, n-a discu
tat cu ei in amănunt 
răspunderea pe care 
avea. Acest lucru este valabil 
și pentru institutele politehni
ce din Timișoara, Cluj și Iași 
și pentru Institutul de Con
strucții din Capitală. Aceste 
institute trebuie să facă neîn
târziat cunoscut conducerii uzi
nelor programa de practică, 
să o discute împreună in a- 
mănunt, pentru ca să poată fi 
create tuturor studenților ce 
vor veni in uzină condiții op
time de desfășurare a prac
ticii.

Aceeași preocupare, pe linia 
folosirii experienței bune și a 
înlăturării deficiențelor care 
au existat anul trecut în pe
rioada practicii, a manifestat-o 
și comitetul U.T.M. și asocia-

despre
o vor

tract, programul spectacolelor ci
nematografice, la agenția O.N.T.- 
Carpați s-au revăzut vechile pro
grame de excursii și s-au alcătuit 
noi și interesante itinerarii turis
tice care vor supune unui serios 
„examen" indemînarea, pregătirea 

PREGĂTIRI PENTRU VACANȚĂ

ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI
fizlcă șl... 
cîntece al

bagajul de glume și 
studenților.

La Costinești...
zile, Costineștiul 
o amintire fru- 
viafa a mii de 

altor mii de

e ani de 
a intrat ca 
moașă în 

studenți și a 
foști studenți din tară. Chiar și
acum, în aceste zile încărcate de 
examene, în conversațiile studen
ților se aud din ce în ce mai 
des asemenea întrebări :

— Unde mergi în vacanță ?
— La Costinești 7
— N-ați auzit, ce va fi nou 

anul acesta la Costinești ?
Să încercăm să răspundem noi 

unora din aceste întrebări. Aici, 
pe litoral, la Costinești, organiza
torii taberei trăiesc și ei zile de 
febrile pregătiri. Au de trecut 
doar o probă grea... De această 

ția studenților de la Institutul 
politehnic din Capitală pentru 
a sprijini organizarea în cit 
mai bune condiții a practicii. 

Cu cîteva săptămîni înainte 
de închiderea 
mitetul U.T.M. 
studenților au întocmit 
plan minuțios de activitate, 
pian care prevede o serie de 
acțiuni comune ale studenților 
cu tinerii muncitori din uzină. 
Din păcate, însă, nici comite
tul U.T.M. și nici asociațiile 
studenților n-au dus această 
preocupare pină la capăt. Ele 
nu au făcut cunoscut comite
tului U.T.M. de 
„23 August” acest 
discutat cu acesta 
țiunile prevăzute 
definitiva planul de activitate 
pentru perioada vacanței.

Pînă la începerea practicii 
mai sînt cîteva zile. Comite
tul U.T.M. și asociațiile stu
denților trebuie să ia neîntâr
ziat legătura cu organizația 
U.T.M. a Uzinelor „23 Au
gust", șă stabilească în amă
nunt activitatea ce o vor des
fășura studenții in această pe
rioadă în uzină, problemele 
care vor trebui urmărite, pen
tru ca munca educativă să se 
poată 
diții, 
citate,

MONICA VERDEȘ
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dată, examinatorii vor fi chiar stu
denții, cei 6.000 de studenți care 
își vor petrece aici, în vara a- 
cestui an, o vacanță plăcută.

De fapt, cu aceasta v-am 
spus prima noutate. Monfîndu-se 
noi corturi, capacitatea taberei a 
fost mărită, ajungîndu-se la 1.200 
de studenți pe serie. In aceste 
zile, după ce paturile au fost in
troduse în toate corturile, se a- 
ranjează așternuturi noi și cu
rate.

Din acest punct de vedere, sa 
pare că totul este gata în aștep
tarea oaspeților. In frumoasa can
tină, l-am întîlnit pe administra
tor plimbîndu-se printre mesele 
care așteaptă doar vesela. Cămă
rile au primit primele provizii, iar 

contractele încheiate cu organiza
țiile comerciale vor asigura ali
mente proaspete pentru o hrană 
gustoasă și consistentă. în tabără 
și pe plajă dușurile și spălătoa
rele au fost puse la punct.

Studenții vor admira cu plăcere 
anul acesta un Costinești mult mai 
frumos. De la șoseaua Consfanfa- 
Mangalia, trecînd prin mijlocul 
satului spre gară, cu o ramifica
ție pînă la tabără, s-a construit 
o frumoasă șosea asfaltată. în ju
rul corturilor s-a amenajat o a- 
leie cu plăci de beton. între pla
jă și corturi au apărut, ca pe stră
zile centrale ale orașelor, spații 
verzi cu gazon și flori.

Păcat însă că fața nouă și fru
moasă a Costineștiului poartă încă 
în aceste zile amprenta 
lor" de neglijență. Să 
despre ce este vorba. 
Mangalia a montat, așa

„sfropi- 
vedem 

I.S.B.C^ 
cum am

PRACTICĂ 
STUDENȚILOR 
AGRONOMI

rti tudenții Institutului 
^3 agronomic „Nîcolae 

Bălcescu“ din Capi
tală — la fel ca și colegii 
lor din alte institute agro
nomice — sînt la practica 
in producție. 
„Buftea", unul 
de practică ale 
am întîlnit pe 
nului I al 
agro-zootehnie lucrînd la 
polenizarea tomatelor pen
tru obținerea semințelor 
hibride (fotografia nr. 1). 
Aiți colegi de an lucrează 
la plivitul sfeclei de zahăr, 
iar alții susțin colocviul la 
practica topografică.

In timpul practicii între 
studenți și muncitorii din 
gospodărie s-a legat o 
strinsă prietenie. Iată-i, de 
pildă, — in fotografia nr. 2 
pe studenți invățind de la 
muncitori cum se face stro
pitul viei.

La Buftea fac practică și 
studenții anului V care 
pregătesc lucrarea de di
plomă. Antița Boteanu, 
studentă în anul V — hor
ticultura, (fotografia nr 3), 
pregătește lucrarea de di
plomă în domeniul viticul
turii. Vizitînd gospodăria 
agricolă colectivă „Ilie Pin- 
tilie" am întilnit-o studiind 
cu atenție unele soiuri de 
viță de vie.

La G.A.S. 
din centrele 
institutului, 
studenții a- 

Facultății de 
lucrînd

mal spus, noi corturi. Pentru Iu* 
crul acesta vor primi cu siguran
ță mulțumirile studenților. Dar 
între aceste corturi s-a lăsat un 
spațiu atît de restrîns, Incit prin
tre multe din ele nu se poate 
trece. De ce aceasta cînd aveau 
atîta teren la dispoziție ?

Anul acesta, ca și anul trecut., 
sfatul popular Tuzla a fost criticat 
pentru lipsa de preocupare de a 
amenaja în tabără o bază spor
tivă. Terenul ce figurează la sfa
tul popular ca bază sportivă 
a taberei studențești este năpădit 
și acum de scaieți și bălării, deși 
ziarul a mai criticat o dată a- 
ceastă lipsă de preocupare pen
tru amenajarea bazei

Sfatul popular este
sportive, 

vinovat și

pentru faptul că nu a cerut orga
nizațiilor comerciale să vopsească 
și să zugrăvească pînă acum 
chioșcurile din tabără și de pe 
plajă. Iar T.C.H. a lucrat la Costi
nești fără spirit gospodăresc. S-a 
construit o șosea asfaltată pe 
cîfiva kilometri, dar ea s-a oprii 
la cîteva zeci de metri de gară, 
iar între nisipul plajei și capătul 
șoselei asfaltate, peste un teren 
arat, nu a fost creată măcar o alee 
din plăci de beton. Aici nu este 
vorba decît de lipsă de spirit 
gospodăresc. Poate că, revenind 
să remedieze aceste lipsuri, 
T.C.H. nu va uita de această dată 
să curețe și spațiul destul
mare din apropierea plajei, 
care a lăsat rămășițe de materia
le, acolo unde au fost 
mașinile ce preparau
Așa cum am mai spus, toate a- 
țeste lucruri pot fi remediate in

de 
pe

instalate 
bitumul.

atît din partea cate- 
din

o-
o

L
a Institutul de 

construcții din 
București apro

pierea practicii de 
vară a studenților 
a determinat o 

activitate organizatorică in
tensă - 
drei de practică, cît și 
partea organizației U.T.M. 
a asociațiilor studenților, 
biectivul urmărit a fost: 
cît mai bună organizare a 
rioadei de practică, astfel 
ea să aibă eficacitate.

întreaga organizare a inct 
cu stabilirea locurilor 
muncă. în această direcție, con
ducerea Institu
tului de construc
ții s-a orientat 
către șantierele și 
uzinele mari din 
aceleași branșe în 
care se pregătesc 
studenții. Șantie
rele și uzinele 
mari îi ajută pe 
studenți să înțeleagă mai pro
fund întregul proces de mun
că, corelația care există între 
meseria lor și celelalte mese
rii. Practica 
tua pe 
cialitate.
atît. A
să se aleagă șantiere care se 
află la începutul lucrărilor, 
în anii precedenți, nu se pro
ceda așa. Se 
pildă, studenți 
locuințe unde 
deja la etajul 
al Vll-lea. Din 
studenții se acomodau toarta

se va efec- 
șantiere de spe- 
Dar nu numai 

existat preocuparea

trimiteau, de 
pe șantiere de 
blocurile erau 
al VI-lea sau 
această cauză,

zilele care au mai rămas pînă li 
deschiderea taberei.

...și într-un alt orășel 
studențesc de vară

Denumirea aceasta dată mi
nunatei stațiuni climaterice 
de la Izvorul Mureșului 

este pe deplin justificată. în 
timpul verii, 31 de vile, așezate 
într-un decor de basm, formează 
tabăra studențească organizată 
de U.A.S.R. și Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii.

în al treilea an de cînd func
ționează aici tabăra studențească, 
administrația stațiunii a căpătat o 
bogată experiență. Cu sprijinul 

vara aceasta — în

întreprinderii locale balneare La
cul Roșu, de care aparțin cele 31 
de vile de la Izvorul Mureșului, 
pregătirile pentru tabăra ce va 
găzdui în 
patru serii — 1.300 de studenți și 
studente au început din timp. 
Personalul stațiunii se ocupă cu 
grijă de fiecare lucru — de la 
cel mai mic și pînă la aspectul 
general al taberei. Se revizuiesc 
instalațiile electrice, de apă și 
canalizare, se completează vesela 
și tacîmurile, se procură obiecte 
noi de inventar pentru cantină, se 
pune la punct stația de radioam
plificare. Amenajarea terenurilor 
de sport pentru volei, baschet, 
handbal și atletism a și fost ter
minată. La clubul care aparține 
de Secția de Invățămînt și Cul
tură a Sfatului Popular raional 
Gheorghieni s-a făcut reinventa- 
rierea și completarea bibliotecii, 
s-a mărit numărul garniturilor. da

a inginerului constructor
greu, șantierul, în plină acti
vitate, li se părea complicat.

Șantierele pe care urmează 
să se efectueze practica studen
ților au fost stabilite prin 
consultări cu forurile supe
rioare, dar și prin deplasări 
pe teren pentru a se vedea 
la fața locului cîți studenți 
poate cuprinde șantierul, dacă 
acesta le poate crea intr-ade
văr. condiții bune de muncă, 
dacă programa de practică va 

drei de practică, tov. eoni, in
giner Virgiliu Ionescu, obținînd 

• de la minister aprobarea ca 

Unele probleme ale organizării 
practicii studenților 

de la Institutul de construcții — 
București

o parte din studenți să facă 
practică la grupurile sociale 
„Grozăvești" și „Regie» s-a 
deplasat personal pe aceste 
șantiere, a discutat cu ingi
nerii șefi, a studiat locurile 
de muncă și abia după aceea 
s-au încheiat contractele.

La fel - folosind experien
ța de pînă acum - proce
dează șj comitetul U.T.M. al 
Institutului de construcții (se
cretar Vasile Moldovan) în 
întocmirea planului de acti
vitate al organizației U.T.M. 
pe perioada practicii de vară. 
Astfel, și în anul acesta, gru
pele de practică coincid cu

șah și tenis de masă și continuă 
într-un ritm susfinuf curățenia ge
nerală a frumoasei vile în care 
este găzduit clubul.

Întreprinderea locală balneară 
„Lacul Roșu" se preocupă cu 
mult spirit de răspundere de rea
lizarea tuturor obligațiilor con
tractuale. Au început lucrările de 
zugrăvire, instalatorii muncesc de 
zor, întregul personal al stațiunii 
este mobilizat pentru a crea vi
itorilor oaspeți condiții dintre 
cele mai bune de odihnă și dis
tracții.

De la 15 iulie, cînd sosește 
prima serie de 325 de studenți, 
și pînă la 7 septembrie, cînd 
pleacă ultima serie, în minunata 
stațiune de la Izvorul Mureșului, 
situată la o altitudine 
metri, oaspeții 
ce vor rămîne 
firea lor.

ată 
an 
ca

de 905 
vor petrece zile 
neșterse în amin-

că. și în acestdeci
s-a depus străduință 
după o perioadă de 

Învățătură susținută, cei mai 
buni studenți să se bucure din 
plin, in tabere, de odihnă plă
cută, reconfortantă. Organiza
torii taberelor s-au îngrijit în 
acest sens să inițieze și o se
rie de activități cultural-edu
cative interesante, recreative, 
corespunzătoare preocupărilor 
pe care le au studenții. Ast
fel, vor avea loc întil- 
niri cu scriitori, cu oameni 
de cultură; formații de mu
zică populară și brigăzi artis
tice de agitație din 
vor prezenta în fața 
lor spectacole; vor 
nate filme; se vor 
numeroase excursii etc. Toate 
aceste condiții create pentru 
ca studenții să petreacă o va
canță plăcută, odihnitoare 
sînt un îndemn în plus 
pentru încheierea cu succes 
deplin a anului universitar, în 
semn de adîncă recunoștință 
pentru grija pe care partidul 
o poartă studenților.

prof. ION N. CHIȚU 
ION ȘERBU

facultăți 
studenți- 
fi vizio- 
organiza

nu 
grupe 

sine 
toți 

în 
pe

grupele din timpul anului, 
rămînînd ca studenții să des
fășoare activitatea U.T.M, în 
cadrul grupelor. Aceasta 
înseamnă că aceste 
vor duce activitatea de 
stătătoare. Dimpotrivă 
studenții se vor integra 
viața de organizație de 
șantierele sau din întreprinde
rile respective. Dar ce în
seamnă a te integra in viața 
acelor organizații ? Anul tre
cu*. lucrul acesta a fos 
Ies la modul simplist, 
către studenți cit și di 
comitetele 
tiere

atît de 
a către 

U.T.M. de pe șan- 
din întreprinderi.
Studenții partici
pau alături de ti
nerii muncitori la 
diverse activități 
sportive, culturale 
și cam atîta. Cu 
alte cuvinte, stu
denții nu trăiau 
de fapt, o ade
vărată viață de 

Aceasta s-a re-

Și •

organizație. __ _ _
flectat negativ in însăși acti
vitatea lor de practică. La 
Uzinele „9 Mai“, de pildă, 
s-au manifestat la studenți o 
serie de acte de indisciplină, 
s-au obținut rezultate slabe 
etc. Și acestea au persistat 
deoarece cazurile respective 
nu au fost puse pe loc în dis
cuția utemiștilor muncitori, 
studenții nefiind antrenați la 
viața internă de organizație 
din uzină sau de pe șantiere. 
Pe perioada practicii de vară 
din acest an, creîndu-se o 
permanentă legătură între co
mitetul U.T.M. al Institutului 
de construcții și comitetele 
U.T.M. din întreprinderi și de 
pe șantiere, acest neajuns va 
fi înlăturat. Studenții vor fi 
invitați să participe la toate 
adunările generale U.T.M. ale 
tinerilor muncitori unde vor 
avea multe de învățat.

AUREL GEORGESCU

Foto i N. STELORIAN

Succesul 
grupei 

la examene
Za Universitatea „Al. I. 

y Cuza" din Iași studen
ții sînt în plină sesiune 

de examen.
In fața unei uși pe care 

scrie „examen" s-au strins 
cîțiva studenți. Fac parte din 
grupa 261, anul II, Facultatea 
de filologie. Au examen la 
literatura universală. E o ma
terie frumoasă. Studenții s-au 
pregătit parcurgînd în în
tregime cursul și biblio
grafia. Din sala de examen 
iese surîzătoare Corduș Glo
ria. A luat nota 10. Tot 
10 a primit și Palaghia E- 
caterina. De fapt, toată lumea 
se aștepta ca ambele studente 
să obțină note foarte bune, 
deoarece ele s-au pregătit 
conștiincios în tot timpul a- 
nului și au fost deosebit de 
active la seminarii, în cadrul 
cărora amindouă au făcut re
ferate foarte bune.

Pregătindu-se la fel de te
meinic la toate materiile, a- 
ceste două studente au luat 
la toate examenele de pînă 
acum numai 9 și 10. Și Gri- 
gore Țugui a studiat serios, 
zi de zi în timpul anului. La 
examene a luat numai 9 și 10.

Profesorul Al. Dima — exa
minatorul — a fost mulțumit 
de felul cum s-a prezentat în
treaga grupă la examen. Din
tre grupele anului II, care au 
dat pînă acum examenul la 
literatura universală, grupa 
261 a obținut cele mai bune 
rezultate. Toți studenții care 
s-au prezentat au promovat e- 
xamenuil. Mai bine de jumăta
te din numărul celor prezenți la 
examen au luat note de 8, 9 
și 10. Nu s-a luat nici un 5. 
Faptul dovedește că studenții 
nu s-au prezentat la examen 
doar cu dorința de a promo
va, ci s-au pregătit temei
nic, au căutat să cunoască cu 
exactitate și să aprofundeze 
problemele literaturii univer
sale din secolele XVIII, XIX 
și XX, pe care au studiat-o 
în acest an.

Fiecare bilet de examen 
conține întrebări din capito
le diferite pentru a se putea 
controla dacă s-a studiat în
treaga materie și un subiect 
din lectura particulară, un 
subiect care verifică nu nu
mai numărul autorilor și vo
lumelor citite, ci și posibili
tatea fiecărui student de a fi
naliza o operă literară, de a 
determina poziția autorului, 
de a aprecia valoarea ideolo
gică și artistică a unei opere.

Rezultatele bune obținute 
de studenții grupei 261 dove
desc o serioasă pregătire in
dividuală a acestora. Stu
diul individual a fost ajutat 
de discuțiile și referatele din 
seminarii și de la ședințele 
cercului de literatură univer
sală in cadrul căro-a stu
denții și-au format o orien
tare justă in aprecierea ope
relor literare.

Nu putem însă să nu sem
nalăm un lucru care umbrește 
succesul acestei grupe la exa
mene : faptul că din cei 27 de 
studenți cîți cuprinde grupa 
261 s-au prezentat la examen 
numai 24. Din cele trei cazuri 
de neprezentare, numai unul 
este caz de boală. Doi stu
denți nu s-au prezentat la e- 
xamen nefiind suficient pre
gătiți, deoarece n-au știut 
să-și organizeze studiul in 
timpul anului. Organizatorul 
U.T.M. și responsabilul profe
sional al grup ti trebuiau să 
sesizeze din timp pregătirea 
insuficientă a unor studenți și 
să ia măsuri pentru ca aceștia 
să fie ajutați. Acum ei trebuie 
să se preocupe, împreună cu 
toată grupa, ca acești doi stu
denți să se pregătească temei
nic pentru sesiunea din 
toamnă.

ZORELA CREȚU

Examen la Institutul de pe

trol, gaze și geologie din 

București : studenta fruntașă 

Maria Frincu este examinată 

de asistenta Carmen Lerescu



recapitulativă
Z

ilele trecute, în cercul 
politic condus de ingi
nera Virginia Rimari, 
din cadrul organizației U.T.M. 

de la atelierul mecanic al 
Uzinei chimice „Petre Poni" 
din Valea Călugărească, a a- 
vut loc cea de a doua con
vorbire recapitulativă. Tema t 
Sarcinile planului de dezvol
tare a economiei naționale pe 
anii 1960—1965 ; liniile direc
toare ale programului econo
mic de perspectivă.

Majoritatea cursanților s-au 
prezentat bine pregătiți do
vedind seriozitatea cu care au 
studiat în tot timpul anului 
școlar. De remarcat este fap
tul că discutând despre sar
cinile planului de dezvoltară 
a economiei naționale în ur
mătorii șase ani. cursanții au 
arătat și sarcinile ce revin 
uzinei în care muncesc, felul 
în care luptă colectivul de 
muncitori pentru traducerea 
lor în viață.

Strungarul Cristache Sără- 
țeanu a vorbit despre impor
tanța creșterii productivității 
muncii în industrie. După ce 
a explicat din punct de ve
dere teoretic care sînt căile 
de creștere a productivității 
muncii, el a arătat metodele 
aplicate de tovarășii săi în 
scopul creșterii productivității 
muncii și rezultatele obținute, 
în acest fel răspunsul său a 
avut un caracter concret, le
gat de preocupările zilnice ale 
cuesanților. într-un fel ase
mănător a vorbit și utemistul 
Gheorghe Căpățînă în legătu
ră cu sarcina reducerii prețu
lui de cost al produselor.

Uzina „Petre Poni” produce 
îngrășăminte chimice necesare 
agriculturii. De aceea a fost 
firesc ca în cadrul convorbirii 
recapitulative mai mulți 
cursanți printre care Constan
tin Bîriează, Mihai Ene, Iosif 
Ungureanu și alții să discute 
pe larg despre sarcinile pri
vind dezvoltarea industriei 
chimice, deapre rolul uzinei 
lor în asigurarea unor canti
tăți sporite de îngrășăminte 
chimice pentru agricultura 
noastră socialistă.

Cu ajutorul propagandistei, 
rînd pe rând, fiecare proble
mă pusă în discuție a fost 
pe larg dezbătută fapt care a 
contribuit la knbogățirea cu
noștințelor politice ale cursan
ților.

Rezultatele bune obținute 
de acest cerc politic sânt o 
dovadă a felului în care s-a

ocupat biroul organizației 
U.T.M. de conducerea învăță- 
mîntului politic în acest an. 
Odată cu deschiderea învăță
mântului politic, biroul U.T.M. 
— secretar tovarășul Gheor
ghe Vasiloaie — împreună cu 
tovarășa Virginia Rimari — 
propagandista cercului, au 
sprijinit îndeaproape activita
tea cursanților de însușire a 
materialului prevăzut in pro
gramul de studiu. Astfel pen
tru cursanți au fost organiza
te numeroase consultații, la 
unele din ele fiind invitați 
membri ai comitetului de 
partid, ingineri și tehnicieni 
din uzină care le-au vorbit 
despre necesitatea creșterii 
productivității muncii și re
ducerea prețului de cost, des
pre automatizare, mecanizare 
și electrificare, despre perfec
ționarea procesului tehnologic 
în scopul obținerii unor pro
duse chimice de o calitate su
perioară. precum și despre 
alte probleme din programul 
de studiu. Dar ajutorul acor
dat cursanților s-a manifes
tat și în altfel.

încă de la începutul anului 
de învățătnînt politic, contro- 
lînd felul în care-și conspec
tează cursanții materialul 
studiat, propagandista a 
servat 
studiu, 
periența de studiu a cursan
ților, de pregătirea lor politi
că anterioară. Pe baza acestor 
observații ea a fost în stare 
să le acorde un ajutor dife
rențiat. Unor cursanți. ca de 
pildă lui Vasile Mocanu, Pe- 
trică Dumitru, Vasile Bucur, 
le-a acordat mai multă aten
ție, ajutîndu-i să-și organize
ze mai bine studiul, să des
prindă ideile principale din 
cele studiate, să facă legătu
ră dintre acestea și activitatea 
lor practică. Așa se face că 
chiar acei tineri care întâm
pinau la început greutăți în 
studiu s-au putut prezenta 
atît la seminariile din timpul 
anului cît și la convorbirea 
recapitulativă, bine pregătiți, 
capabili să participe la toate 
dezbaterile din cerc. Expe
riența bună câștigată de bi
roul acestei organizații, cit și 
de propagandista cercului, va 
trebui generalizată și cele
lalte organizații din uzină, va 
trebui folosită și în anul vii
tor de învățământ politic 
U.T.M.

ob- 
metode diferite de 
determinate de ex-

N. PLIU

Numai ploaia e de vină?

Președintele Consiliului
Stat al R.P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu - Dej. a primit 
miercuri la amiază la Palatul 
R. P. Romine, in vizită pro
tocolară, pe Janusz Zambro- 
wicz, ambasadorul R. P. 
lone la București.

La întrevedere « fost 
față Corneliu Mănescu, 
nistrul Afacerilor Externe.

(Agerpres)
•-----------

Informație
Miercuri 14 iunie 1961. vice

președintele Consiliului ce Mi
niștri al Republicii Populare 
Rcmîne. Emil Bodnăraș, a 
primit in audiență pe noul 
trimis extraordinar șâ mi
nistru plenipotențiar al Elve
ției la București. Emile Bisang.

(Agerpres)
e-----

Numirea 
ambasadorilor 

R. P. Romine in 
R. P. Ungară 

și R. P. Bulgaria
Printr-un decret al 

de Stat ai Republicii 
Romîne, iov.

August" echipa 
fotbal Honved 
intîlni intr-un

■ ți ej

-
B I

st- » 1

Ea®®
&W «1 M * - 34»

Competiția internațională de ciclism 
„Cupa U.C.E.C.O.M."

I

Ambasadorul R. P. Mongole 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare

Consiliului 
Populare 

Mihail Roșianu a 
fost numit ic ca- ‘a‘e de ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Romîne in Republica 
Populară Unga-â

Prin același dec-e* tov. Marin 
Mihai a fost rtumr in calitate de 
ambasador ext*ao*dinar și pleni
potențiar a! R. P. Romine în Re
publica Popijia-ă Eugaria.

Gheorghe Radulescu (C.C.A.) a sosit primul la Pitești

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
primit miercuri pe Gurjavîn 
Baljid, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al 
R. P. Mongole în R- P. Româ
na, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

La solemnitatea care a a- 
rut loc la Palatul R. P. Romi
ne, au luat parte Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe. Anton Breitenhofer, 
membru al Consiliului de Stat.

Ambasadorul R. P. Mongo
le a fost însoțit de Togooci 
Damdinsurengh i in, 
al Ambasadei.

Ambasadorul R
le, Gurjavîn Baljid 
că este foarte bucuros să re
prezinte R. P. Mongolă în R.P. 
Ramină și să activeze pentru 
întărirea prieteniei frățești 
dintre ambele țâri. ..Popoarele 
celor două state — a spus am
basadorul — dezvoltind și în
tărind zi de zi prietenia și 
colaborarea frățească pe baza 
principiilor marxism-Ieninis- 
mului și a internaționalismu
lui proletar contribuie la în
tărirea continuă a unității și 
coeziunii lagărului socialist. 
Poporul mongol se bucură din 
toată inima și se mândrește cu 
marile succese 
poporul romin

consilier

P. Mongo 
a declarat

obținute de 
m construirea

ei"*?

(Agerpres)

In schimb 
de experiența

M ercwî axă « părăsii
Cap a 1 c-ec'-.c a B.daoesfa, o 
ce ega-e de a- sfaturilor
populare condusă de tovarășul 
Tiră F'orea, d-rerto* adjunct al 
Direcției pei'ru problemele or- 
ga-e o- tocate a'e administrației 
oe stat.

Membrii delegației vor 
un schimb de experiență in 
bleme e activității o*ganelor 
sfat din țara prietenă.

La plecare au fost de 
ambasadorul R. P. Ungare
Buc^resfi, Be a Neme*y, și membri 
ai ambasadei.

Imediat după star
tul în prima etapă 
Bucureșfi-Pitești (105 
km), asistăm la o se
rie de atacuri lansate 
de Ion Consfan»inescu, 
Petre Gane, Cazimir 
Gazda (Start —- R. P. 
Polonă) Andras Devai 
(Spartakus — R.P. Un
gară) Gheorghe 8a- 
dără, Gheorghe Ra
dulescu, și alfi aler
gători romini cere insă 
sint anihilate de plu
ton. După Titu, cicliștii 
rulează surprinzător 
de lent. Acalmia con
tinuă și după ce Ion 
Consfanfinescu eva
dează la kilometrul 
50, secondat de polo
nezul Zbignew Glo- 
waly cu care înțele- 
gîndu-se bine la trenă 
își creează pină la

Valea Mare (cu 30 de 
km înainte de sosire) 
un avans de un minut. 
Văzind că nu-i de 
joacă cu cei doi fu
gari plutonul intră in 
acțiune. Se rulează în 
urmărirea fugarilor cu 
aproape 50 de km la 
oră. Distanța dintre 
pluton și fugari se 
micșorează văzind cu 
ochii. La sprintul finei 
din orașul Pitești par
ticipă tot plutonul. 
Ciștigă pe puțin 
Gheorghe Ridvfescu 
in luptă cu Gabriel 
Moiceenu.

Clasamentele eta
pei : individual : 1
Gheorghe Rădutescu 
(C.C.A.) cronometrat 
in IhSO'l". 1. Gebrtel 
Moiceenu (Dinemo) 3. 
Simion Ariton (Voința

1). 4. j
(Di na mo) 
Cohanciuc 
6. Vasile 
(Voin<a 1) 
Devai (Spartakus R.P. 
Ungară) urmați de un 
grup de peste 30 a- 
fergători, in același 
timp cu învingătorul. 
Pe echipe, etapa a 
revenit cicliștilor de la 
Voința I.

Astăzi se desfășoa
ră etapa a ll-a pe 

• uta Pitești—Rim meu 
Vîlcea, (74 de km), 

TRAIAN 
IOANTJTSCU

Aurel Șearu
5. Victor 

: (Voința 1). 
Dobrescu 

7. And*aș

In clișeu : 
cipanțM la 
străbătând 
Capitalei.

Foto :
S. NICULESCU

parti- 
cursă. 

străzile

face 
pra

de

față 
la

Șahiștii noștri au învins echipa R. D. G,

întîlnire prietenească cu 
tineretului bulgar

er O

f Cw.’j'a a ’.-iere •_ u d»n ra-
or*u; Tudor V s: — *escu a

^otGUff 0 Gr**iizîas*ă me^’-esfare
a pre^e'e ttnere^u-iri romin și
bulgar. Tineri din îM’COT’nderîle,
instituțiile și șco te buorestene
S-av întâlnit cu sol • t
lui frate bugs* — de eg aț i a
Comitetului Cen'ral al Uniunii

cuvm- 
îoma 

Corni*

solii

(Urmare din pag. I-a)

duce la îmbunătățirea situa- 
ției.

rr~ ovarășul Gheorghe Filip 
/ este președintele gospo

dăriei colective
Iui Lenin" din satul Lirgășeni, 
comuna Corbița, iar Anton C. 
Ștefanache este socotitorul 
gospodăriei și, în același timp. 
secretarul comitetului comu
nal U.T.M.

— Ce ne puteți spune, — 
ne-am adresat tovarășului 
Ștefanache - despre contri
buția tineretului la grăbirea 
prășitului ?

— Multe. La porumbul pen
tru boabe prașila a doua este 
efectuată pe mai bine de ju
mătate din cele 200 de hecta
re, la floarea-soarelui pe în
treaga suprafață de 60 de hec
tare, la sfecla de zahăr—

— Mai potolit Antoane — 
intervine președintele, — mai 
trage-ți sufletul. E drept că 
cei mai mulți tineri ne-au aju
tat să efectuăm, în bună par
te, prașila I-a. Dar pină acum 
ar fi trebuit să sfârșim prașila 
a II-a la floarea-soarelui, să 
fim în toi cu prașila a II-a la 
porumbul pentru boabe, să fi 
terminat cel puțin prașila 
I-a la porumbul pentru siloz. 
Trebuie să recunoaștem însă, 
autocritic, că n-am făcut a- 
ceste lucrări. Vina o purtăm 
în primul rînd noi, membrii 
consiliului de conducere, pen
tru că nu am mobilizat toate 
forțele la efectuarea, în pri
mul rînd, a celor mai impor
tante lucrări. Dar tu de ce te 
lauzi? — s-a adresat el secre
tarului. Voi, utemiștii, v-ați 
angajat ca 20 din cele 40 de 
hectare cu porumb pentru si
loz să le îngrijiți în exclusivi
tate. Pină azi n-ați 
un f ir.

— Păi— Asta așa
Și ridicînd din 

eretarul exclamă :
— Ce să facem .' ?
— Să mobilizați tinerii 

prășit, să vă achitați de anga
jamentul luat. Și asta cit mai 
repede posibil.

zi, în prezent, prașila a Il-a 
la porumbul pentru boabe, la 
floarea-soarelui și sfecla de 
zahăr. în unele unități însă a- 
ceste lucrări sînt mult întâr
ziate. In 
bunăoară, 
colectivă 
agricole.
semănate 
boabe se . 
abia pe 329 de hectare. în co
muna Frwmușetu există o gos
podărie coiectivâ și trei înto
vărășiri. Situația la prășit 
asemănătoare. Motivul 
care-l invocă tovarășii 
aici este timpul umed, 
aceasta nu corespunde 
lității. Aceiași „timp umed" 
a fost șt pe raza comunelor 
Pufești, Căbești, Valea Seacă 
etc. Și totuși, aceste comune 
sînt avansate cu prășitul. Mo
tivul adevărat este că în co
munele rămase in urmă nu au 
fast judicios organizate și fo
losite forțele existente. Este 
lucrul care se cere făcut de- 
aici înainte, pentru ca situația 
să poată fi repede 
țită. De asemenea, 
ca organizațiile 
U.T.M. din raionul 
mobilizeze mai mult tinerii la 
prășit, în felul acesta ajutînd 
gospodăriile colective și înto
vărășirile agricole să poată 
obține producțiile sporite la 
hectar pe care și le-au propus-

Eehipa selecționată de șah a 
R. P. Romine a repurtat o 
frumoasă victorie internațio
nală, învingând cu scorul de 
lO'/s—9'/2 puncte echipa R. D. 
Germane într-un meci

cheiat miercuri la Karl-Marx 
Stadt. în ultimul tur tânărul 
campion romîn Fl. Gheorghiu 
l-a învins pe marele maestru 
international Uhlman.

Tineretului Comunist Dîmîtro- 
vîst care ne vizitează țara. 
Oaspeții eu fost primiți cu 
multă căldură ae s-tete de ti
neri ce se aflau în sală.

intilnirea a început prin 
tul de salut rostit de tov. 
Atamescu, prrm-secretar al
tetolui orășenesc U.T.M. București. 
Vorbitorul a subliniat relațiile fră
țești dinfre tineretul romîn ți bul
ge*, dintre ooooarele noastre ce 
fac parte dm marea familie a la
gărului socialist. Tinerii din țările 
noastre sint legați prinfr-o trai
nică prietenie, izvorîtă din lupta 
comună pentru cauza socialismu
lui fi apărarea păcii.

Cei prezenți au ascultat cu in
teres cuvintul rostit de tov. Gheor- 
ghi Karamanev, secretar 
al U.T.C.D. “ 
neretul din 
ne, a spus 
prin lupta 
struirea socialismului, 
a transmis 
tineretului 
impresiile 
delegația 
Comunist 
mulat în 
țara noastră, despre interesul cu 
care a studiat experiența organi
zațiilor U.T.M. Totodată, tov. 
Gheorghi Karamanev a vorbit des
pre viața nouă a tineretului bul
gar.

Cuvintările rostite au fost sub
liniate prin repetate aplauze. Su
tele de tineri bucureșteni au în
conjurat cu căldură pe oaspeții 
bulgari, rugindu-i sâ exprime ti
neretului din țara prietenă și ve
cină simțămintele noastre frățești.

al C.C. 
Popoarele noastre, ti- 
cele două țări priete- 
ef, sint strins legate 

comună pentru con
vorbitorul 

frățesc al 
a subliniat 
pe care 

Tineretului 
le-a acu- 

vizitei în

salutul 
bulgar și 
deosebite 
Uniunii 

Dimitrovisf 
timpul

socialismului. Poporul mongol 
este ferm hotărît să întărească 
și mai mult prietenia și co
laborarea cu Republica Popu
lară Romînă”.

Referindu-se la succesele 
obținute de R. P. Mongolă, 
ambasadorul a arătat că po
porul mongol, condus de Parti
dul Popular Revoluționar 
Mongol, luptă cu consecvență 
pentru îndeplinirea programu
lui de construire a socialis
mului. pentru pace.

Primind scrisorile de acre
ditare, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și-a 
exprimat satisfacția de a sa
luta în persoana ambasadoru
lui pe reprezentantul poporu
lui mongol pentru care po
porul romin nutrește senti
mente de sinceră prietenie. 
Mulțumind pentru aprecierile 
calde privind realizările 
porului romîn în opera 
construire a 
președintele 
Stat a spus: 
cii din țara noastră 
bucurie rezultatele 
de poporul mongol 
planului trienal ș; entuzias
mul cu care el a pășit, sub 
conducerea Partidului Popular 
Revoluționar, la îndeplinirea 
planului cincinal de dezvolta
re a economiei șj 
patria dv.

Poporul romîn 
cu multă simpatie 
desfășurată de R. P. Mongolă 
in dezvoltarea relațiilor sale 
cu alte țări. în întărirea cola
borării internaționale și con
sideră că această activitate 
de promovare a principiilor 
coexistenței pașnice, consti
tuie o contribuție la cauza pă
cii în lume, apărată în pre
zent de forțe de neînvins'1.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romine a încre
dințat pe ambasador că in în
deplinirea înaltei sale misi
uni de întărire a prieteniei și 
colaborării dintre cele două 
țări va primi tot sprijinul din 
partea Consiliului 
a guvernului R. P. 
și al său personal.

După ceremonia 
scrisorilor de acreditare pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. s-a întreținut 
cu ambasadorul R. P. Mongo* 
le. Gurjavîn Baljid.

Au asistat Corneliu Mănes
cu și Anton Breitenhofer.

po* 
de 

socialismului, 
Consiliului de 
„Oamenii mun- 

salută cu 
obținute 

în cursul

culturii în

urmărește 
activitatea

de Stat și 
Romine cit

prezentării

(Agerpres)

prășit nici

e.
umeri, se-

la

/
n multe locuri, în raionul
Adjud se lucrează in
tens la prășit. Valea 

Seacă, Sascut Tîrg, Corbasca 
— iată sate în care 
socialiSt-cooperatiste

-----•-----

unitățile 
efectuea-

Crescători de 
animale fruntași

Tinerii îngrijitori de ani
male din brigada I-a a gos
podăriei de stat Tr. Severin 
au sporit în această lună me- 

greutate a 
650 grame 

180 grame cit era 
La aceste succese

dia creșterii în 
porcinelor cu 
față de 
planificat.
au ajutat și îndrumările date 
tinerilor îngrijitori de către 
brigadierul Ion Răianu. Tine
rii aplică în practică învăță
mintele dobândite la cursurile 
zootehnice.

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut tinerii îngriji
tori Dăescu Ion, Chirculescu 
Mihai, Crăciun Gheorghe, 
Crăciun Iorgu.

NTCOLAE ROGOBETE 
muncitor - G.A.S.

i

comuna Godinești, 
există o gospodărie 
și 6 întovărășiri 

Dir 1100 de hectare 
cu porumb pentru 
efectuase praștia I-e

îmbunătă- 
este bine 
de bază 

Adjud să

(Agerpres)
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Noi construcții în Birlod

pentru 
a califi- 

felului 
aceștia 

comite-

1960-1961 au
I.F. Reghin

P® a 
Ml sSifK1F

cursul anului 
funcționat in 
12 asemenea cursuri la care 
au participat un număr de 180 
de tineri. La fiecare curs s-au 
predat un ciclu de 12 lecții și 
tot atîtea aplicații practice. 
Toate acestea au contribuit la 
mărirea gradului de speciali
zare a tinerilor, la o mărire 
a randamentului de folosire a 
mecanismelor, iar aceasta a 
făcut ca tinerii muncitori să 
lucreze în mod permanent în 
șantierele de exploatare a pă
durii.

Organizația U.T.M. a jucat 
un rol important în această 
muncă. Majoritatea muncito
rilor noștri sînt tineri. Orga
nizația U.T.M. S-a ocupat de 
recrutarea tinerilor 
cursurile de ridicare 
carii, de urmărirea 
cum frecventează 
cursurile. Consultând
tul sindicatului și conducerea 
întreprinderii, organizația 
U.T.M. și-a întocmit un plan 
concret de muncă în ceea ce 
privește recrutarea tinerilor 
la parchetele unde se lucrea
ză mecanizat. O bună activi»

999 Ca floarea-soarelui către soare
(Urmare din pag. l-a)

motiv. Peogu Anton, despre 
care voi relata mai mult ceva 
mai la vale, îmi spunea că a. 
tunci cînd vede admirația in 
ochii celor care află că lucrea
ză la Grivița, simte cum îl fur
nică prin tot trupul ! Am discu
tat și cu Gheorghe Neacșu, 
membru de partid, secretar al 
organizației U.T.M. 
turnătorie-bronz. 
fie spus, fără să-mi 
aleși dinainte interlocutorii, pot 
afirma că parcă erau aleși 
unul și unul pentru a-mi cotn- 
pleta imaginea diversității pre
ocupărilor lor în domeniul cul
turii. Firește, toate aceste încli
nări se îmbină și se însumează 
în întreaga muncă dusă la 
Grivița pe baricada revoluției 
culturale. Tovarășul Neacșu este 
un pasionat al 
matori și joacă 
mația Griviței. 
care le joc ca 
le realizez cit 
pildă, jucîndu-l pe Ionel 
piesa „Take, lanke și < 
tn-am dus de cîteva ori în șir 
la Teatrul Municipal, co să-mi 
urmez modelul interpretului de 
acolo". Actorul amator nu are 
însă nici o sfială atunci cînd 
spune că nu preia chiar totul 
de-a valma, că trece 
experiență prin propria 
sonalitate, ba chiar că se stră- 
duie să facă, termenul este al 
lui, „o compoziție originală1’. 
Sarcina lui de secretar al or
ganizație! U.T.M. o privește ca 
pe o înaltă răspundere : „Tre
buie să fiu foarte informat pen
tru a informa pe alții, foarte 
bine orientat pentru a-i orienta 
bine. Cum aș recomanda o

la secția 
in paranteză 

fi fost

teatrului de a- 
de 8 ani în for-

Rolurile pe 
diletant caut să 
mai bine. Spre 

I din 
Cadir"

oce-astă 
sa per.

din vîrful muntelui
■ ■ 01 . Hiriți i»i*.nt JcMT

la
ti-
18

carte, pe care n-am citit-o șî a- 
supra căreia n-am reflectat, 
cum aș recomanda un film sau 
un spectacol pe care nu le-am 
vizionat eu intii ? îmi place și 
mie ca oricărui tînăr să cînt 
cintece în cane este oglindită 
viața noastră. Noi nu avem 
încă destule asemenea cîntece. 
Desigur, adaogă zâmbitor tova
rășul Neacșu Gheorghe, și cân
tece despre muncă și cântece 
de dragoste, cintece de excursii, 
cîntece despre viața fericită 
care o trăim".

Dumitru Alexandru — de 
turnătoria de bronz est® un 
nerel mai firav, n-are decît
ani, a votat acum pentru pri
ma oară. La întrebarea mea 
dacă fizicul lui nu reclamă o 
suprasolicitare in munca grea 
pe care și-a ales-o, îm.j răs
punde că „munca se face din 
ce în ce mai puțin cu mușchii 
și din ce în e mai mult cu 
creierul" și, in continuare, „deși 
am absolvit școala profesională, 
am simțămîntul că de abia am 
descifrat alfabetul, că pentru 
cit® aș vrea să mai aflu și să 
știu mi-ar trebui un timp ne- 
sfîrșit I Ascult muzică, în spe
cial operetă și muzică ușoară, 
deși aceasta din urmă are 
niște versuri (despre versu
rile muzicii ușoare deși sub
semnatul nu mai dansează de 
mult, a avut prilejul în repe
tate rinduri să-și exprime acor
dul deplin cu justele rezerve și 
revendicări ale tînăruiui turnă
tor în bronz). Lui Dumitru Ale
xandru îi place teatrul, 
jucat ca elev, recită și 
versuri, ba chiar face și 
încercări de a scrie el 
poezie „deocamdată pentru ga
zeta de perete". A făcut și o

A și 
acum 
unele 
însuși

încercare de a dramatiza • 
schiță a Gicăi luteș „Căderea" 
care i-a plăcut în mod deose
bit. Citește cu regularitate pu
blicațiile literare. Nu știu cum, 
și din vorbă în vorbă ajungem 
ia problema cenaclului literar. 
Fie că scriu, fie că nu scriu ei 
înșiși, toți tinerii de față se 
plîng de faptul că acest ce
naclu funcționează slab și spo
radic, că încă nu s-au găsit 
formele de a-l anima intr-ade
văr și de a-l face un factor de 
îndrumare a debutantului pe 
tărâmul literaturii. Personal, și 
ca secretar al organizației de 
partid a Uniunii Scriitorilor 
îmi iau față de tinerii prezențl 
la întîlnire angajamentul să a- 
jutăim cu toate puterile noastre 
la scoaterea dacă nu din impas, 
din greutăți a cenaclului de la 
„Grivița Roșie".

Următorul vorbitor este desi
gur în mod cu totul relativ un 
om mai in vârstă. Are 31 de 
ani, este membru de partid și 
este șeful unei brigăzi de tine, 
ret la strungărie-vagoane. Ma
rin P. Marin aduce o contribu
ție inedită la discuția noastră. 
Așa cum coordonatele ei în 
spațiu au detectat varietatea 
preocupărilor pe tărîmul cultu
rii. Tov. Marin dă relief dez
baterii noastre situind-o pe 
parametrul : timp. Ne vorbește 
foarte puțin despre dinsul, stă
ruind asupra copilăriei 
a lipsei d-e orizont, 
lității de a-și face 
cultură. Acum însă 
vanșa" : are un 
ani cu un deosebit 
tru vioară, așa 
dascăli pricepuțî la care a dus 
coipîlul. Vrea ca de la început 
„feciorul" în care își realizează

vise
de abia 
aibă o 

comandat

„încă de acum 
îi cresc ari- 
vioară bună 

o vioară- 
lutier vestit, 
citește mult,

grele, 
a itnposibi- 
el însuși o 
„își ia re- 

băiat de 5 
talent pen* 

cum i-au spus

propriile 
de cînd 
pile“ să 
și i-a 
sfert la un meșter
Tovarășul Marin 
mai ales literatură tehnică, pen*, 
tru care are o adevărată pa
siune. Este inovator și îmj și 
explică în ce constă ultima lui 
inovație, dar spre rușinea mea 
nu prea pricep mare lucru și 
nu m-aș încumeta să v-o po
vestesc și dumnevoastră.

Cel din urmă tînăr cu care 
stau de vorbă este tovarășul 
Peagu Anton, cazangiu, elev in 
clasa a X-a la seral. El îmi pri
lejuiește poate cea mai mare 
surpriză prin multiplicitatea pre
ocupărilor sale, prin temeinicia 
cunoștințelor, prin entuziasmul 
cu care face tot ceea ce face 
(băieții ceilalți, prieteni ai lui. 
intervin adeseori în discuție 
pentru a mai odăoga o trăsă- 
tu râ la 
despre 
despre 
despre 
scrie și 
frumoasă pe care o are pentru 
o fată de vîrsta lui). „Noi, se- 
raliștii - spune tovarășul An
ton - trebuie să facem adesea 
sacrificii în cursul săptămînii 
consacrând întregul timp muncii 
în fabrică și școlii, dar sâmbăta 
după-amiaza și duminica cul
tura ne absoarbe cu totul. 
Avem chiar un plan lunar: 
două piese de teatru, 6 filme, 
un concert, măcar cîteva pa
gini de lectură beletristică pe 
zi. Colegul și prietenul meu, 
Leonid Bodnariuc poate con
firma că împreună împlinim... șl 
depășim planul". Mărturisesc la 
rîndul meu, că mândria aceasta

portretul | 
iscusința lui 
silința la 

poeziile pe 
chiar despre

lui Peagu, 
la muncă, 
învățătură, 

ca re le 
dragostea

de a fi 
implică 
crești și 
sura ei. 
cultură, 
așa cum se îndreaptă 
soarelui către soare", 
tea încheia aici cu 
definire poetică a interesului 
utemiștilor noștri pentru învăță
tură și pentru desfătările litera
turii și artei, dacă Bodnariuc 
nu m-ar îmbia să-l mai descos 
pe amicul lui în problemele 
poeziei. Și iată ce aflu. „îmi 
place, spune Anton Peagu, poe
zia, in special poezia de dra
goste și ca formă, sonetul, 
citit sonete de Ronsard, 
trarca, de Louise Labbe, 
rește cele romînești ale 
Eminescu, Codreanu și ale 
tempo ran Hor". Tot Bodnariuc 
intervine pentru a ne spune că 
deocamdată încercările lui 
Peagu de a comunica trăirile 
lui literare prietenei sale n-au 
dat încă rezultatele dorite, ea 
fiind sportivă și fără „antene" 
pentru versuri nici măcar acele 
pe care i le dedică Peagu el 
însuși. Ce e de făcut ? Soluția 
de viață nici aici nu poate fi 
ruptă de sugestiile artei 
de active și de eficiente 
acești tineri care abia se 
volbură .' Leonid și Anton au 
fost la teatru și au văzut „Pri
ma întîlnire". Peagu a regăsit 
în unele episoade ale 
propriile sale dificultăți 
programat să mai 
odată la piesă, de astădată 
întovărășit de tânăra elevă spor
tivă și recalcitrantă la poezie 1

Ar mai mai fi lucruri de spus 
dar cuvintele sînt prea mici și 
prea stîngace ca să le încapă.

un muncitor al Grîvițeî 
multă
să te
„Ne
spune

răspundere : să 
formezi pe mă- 
îndreptăm

Anton
spre

Pecigu, 
floorea- 
Am pu- 
această

Am 
Pe- 
fi- 
lui 

con-

atît 
la 

în-

piesei
Și a 

meargă

tate au desfășurat în această 
privință organizațiile U.T.M. 
de la parchetele Tieru, Fătă- 
ciunița, Secuieu, Meșterița, 
Isticeu Mare. în adunările ge
nerale organizate s-a discutat 
deseori despre importanța și 
avantajele economice ale me
canizării principalelor faze de 
muncă din exploatările fores
tiere cit și despre necesitatea 
ca fiecare tînăir muncitor să 
se pregătească să devină me
canizator. Astfel, organizația 
U.T.M. a contribuit la recru
tarea și formarea de cadre ti
nere permanente pentru ex
ploatările forestiere. Tineri ca 
Palko Iosif, Ion Foia, Ion Mol
dovan, Andrei Neagu, Arpad 
Boris, Ion Dan, Petre Petra 
și alții au devenit motoriști 
la fierăstraiele mecanice sau 
funiculariști. Mai mult, s-a 
reușit să se creeze o brigadă 
de tineri mecanizatori care 
au montat toate instalațiile 
de funiculare pasagere și se- 
mipermanente la timp ȘÎ în 
condiții foarte bune. Tinerii 
reîntorși de la școala specială 
de calificare au fost âindru* 
mâți de către organizația 
U.T.M. să explice celorlalți ti
neri de ce e important să ur* 
meze cu regularitate și cu a- 
tenție cursurile de ridicare a 
calificării, dovedindu-le prin 
propria experiență concretă 
de la locul de muncă, cit de 
folositoare le sînt aceste 
cursuri. Aplicînd aceste for
me de pregătire precum și ex- 
tinzînd permanent mijloacele 
de mecanizare, Întreprinderea 
forestieră Reghin a reușit 
să-și ridice indicele de folo
sire a utilajului tehnic la 
principalele faze și operații. 
Astfel, la doborât. 33 la sută 
din volumul de muncă se e- 
xecută în prezent cu mijloace 
mecanice, la scos și apropiat, 
aproape 40 la sută, la trans
port și mecanizat în proporție 
de 100 la sută. Periodic, de 
obicei semestrial, se analizea
ză în adunarea generală 
U.T.M. pe întreprindere rezul
tatele obținute de tinerii me
canizatori, cei mai buni fiind

propuși a fi distinși cu diplo
me ale Comitetului regional 
U.T.M. Asemenea diplome au 
primit tineri ca Ion Tudoran, 
Emil Gliga, Zaharie Tudoran 
și alții care au fost în frun
tea acțiunii de calificare și 
mecanizare în exploatările 
forestiere. Tot în vederea con
tinuei îmbunătățiri a califică
rii tinerilor, comitetul U.T.M. 
a propus conducerii întreprin
derii și comitetului sindicatu
lui să se organizeze periodic 
instructaje practice și teoreti
ce de 2-3 zile cu tinerii de di
ferite profesii care să aibă și 
un caracter de schimb de ex
periență pe profesie unde cei 
mai buni motbriști, tractoriști 
sau funiculariști să arate meto
dele lor de muncă tinerilor 
din alte exploatări forestiere, 
iar inginerii cei mai bine pre
gătiți să facă instructaje, să 
informeze despre tot ceea ce 
este nou în folosirea meca
nismelor respective. Aseme
nea instructaje au avut loc la 
începutul acestui an în par
chetul Meșterița. Rezultatele 
obținute 
bune.

Pentru
necesare
tru exploatările forestiere, noi 
socotim necesar ca Ministerul 
Economiei Forestiere să mă
rească numărul de locuri pen
tru elevii școlilor speciale or
ganizate în scopul pregătirii 
mecanizatorilor, să se organi
zeze schimburi de experiență 
pe plan raional, regional și 
interregional. Credem că este 
necesar, de asemenea, ca Edi
tura Tehnică cu sprijinul Mi
nisterului Economiei Fores
tiere să editeze diferite bro
șuri în care să fie publicate 
materiale concrete din expe
riența dobîndită de cele mai 
bune întreprinderi forestiere 
atît în ceea ce privește cursu
rile de bază de ridicare a ca
lificării cit și cele de perfec
ționare în producție cu rezul
tatele obținute, informări des
pre lecțiile și 
rilor predate 
de exploatare 
țară etc.

au fost deosebit de

asigurarea cu cadre 
de mecanizatori pen-

tematica cursu- 
la alte unități 
forestieră din

Pe ecranele cinematografelor 
I. C. FRIMU, MAGHERU, 
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rulează filmul cehoslovac
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create în !ume“
Ecoul internațional al memorandumurilor

guvernului sovietic
„Occidentul 

să reacționeze 
pe o cale 

mai constructivă 
decît a făcut-o 

înainte*
DELHI 14 (Agerpres). — 

„Ar fi extrem de nerezonabil 
pentru puterile occidentale de 
a afirma că memorandumuri
le sovietice în problema ger
mană și a încetării experien
țelor nucleare ar constitui o 
simplă repetare a unor fapte 
deja cunoscute, scrie ziarul 
„Times of India". Trebuie spus 
cu toată sinceritatea că ele 
cuprind multe elemente inte
resante și că este de datoria 
Occidentului să răspundă la 
ele într-un fel oarecare. Occi
dentul trebuie să reacționeze 
la propunerile Moscovei pe o 
cale mai constructivă decît a 
făcut-o înainte". MEMORAN
DUMURILE GUVERNULUI 
SOVIETIC, subliniază ziarul, 
ATESTA o dorință sin
ceră DE A PUNE CAPĂT 
SITUAȚIEI ANORMALE DIN 
BERLIN ȘI DE A OBȚINE 
DEZARMAREA.

„Rezolvarea problemei ger-

Interviul acordat (Ic W. Ulbricht ziaristului american
W. R. Hcarst — junior

american

de pace, 
a dat for-

BERLIN 
La Berlin 
cității răspunsurile președin
telui Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Walter Ul
bricht, la întrebările pe care 
i le-a pus proprietarul marelui 
concern de presă 
W. R. Hearst-jr.

Lipsa unul tratat 
a spus W. Ulbricht, 
țelor revanșarde din Germa
nia occidentală posibilitatea de 
a continua intens înarmarea și 
de a accelera înzestrarea Bun- 
deswehrului cu arme atomice. 
Cu toate provocările cercuri
lor guvernante de la Bonn, 
R.D.G. și-a continuat politica 
de asigurare a păcii. Noi am 
propus Germaniei occidentale 
pace pe timp de zece ani, i-am 
propus să renunțe la folosirea 
for (.ei în relațiile dintre cele 
două state germane, ne-am

14 (Agerpres). — 
au fost date publi-

---------- •

S. U. A.:

WASHINGTON 14 (Ager- 
preș). — Ministerul Muncii al 
S.U.A. a dat publicității date 
amănunțite cu privire la șo
majul din țară. în prezent în 
Statele Unite există 4.800.000 
șomeri totali și 2.806.000 șo
meri parțiali, 1.900.000 oa
meni nu au de lucru de peste 
15 săptămîni, dintre care 
900.000 nu lucrează de peste 
șase luni. în luna mai s-au 
înregistrat cu 1.300.000 mai 
mulți șomeri totali decît în 
aceeași perioadă a anului tre
cut. 6,9 la sută din întreaga 
forță de muncă a țării nu are 
de lucru.

în cercurile guvernamenta
le și în rindul sindicatelor 
stîrnește o neliniște serioasă 
faptul că șomajul se menține 
la nivelul 
1957.

Ministerul 
a editat și _ „ .
erată șomajului din țară. în 
această publicație oficială se 
arată că în cursul ultimului 
an șomajul a crescut conside
rabil, peste o treime din nu
mărul șomerilor au vîrsta în
tre 25—44 de ani, iar 33 la 
sută sînt în vîrstă pînă Ia 25 
de ani.

în aprilie 1961 — subliniază 
broșura — 101 din 

anului de criză

Muncii al S.U.A. 
o broșură consa-

__ t__  _ cele 150 de 
regiuni industriale principale 
au fost cuprinse de șomaj 
cronic (între 6 și 12 la sută 
din forța de muncă și chiar 
mai mult).

Ținînd seama de seriozita
tea situației create de șomajul 
cronic de masă, președintele 
Kennedy a înaintat Congresu
lui un proiect de lege cu 
scopul „de a ușura într-o oa
recare măsură suferințele șo
merilor și ale familiilor lor . 
Proiectul de lege prevede pre- 
lungirea perioadei de acordare 
a indemnizațiilor de șomaj 
pentru cîteva categorii de 
muncitori care nu au lucrat 
vreme îndelungată și care au 
pierdut dreptul de a căpăta 
acest ajutor. Programul pro
pus de președintele Kennedy 
va intra în vigoare abia peste 
cîțiva ani urmînd să fie fi
nanțat pe baza majorării im
pozitelor. De aceea această 
măsură nu va aduce o înles
nire serioasă milioanelor de 
șomeri americani.

au fost cuprinse

mane nu mai poate fi ami- 
nată", scrie ziarul , Amrita 
Bazar Patrika". Ziarul arată 
într-un editorial că propuneri
le sovietice se caracterizează 
printr-o abordare realistă a 
situației create în lume și pot 
servi ca bază pentru tratative.

Ziarul „Navjivan" sublinia
ză că „se impune o rezolvare 
urgentă a problemelor înche
ierii Tratatului de pace cu 
Germania și transformării 
Berlinului occidental într-un 
oraș liber".

„Scopul urmărit 
de U.R.S.S. este de a 

duce tratative cu 
puterile occidentale*

ATENA 14 (Agerpres). — 
Comentînd propunerile sovie
tice expuse în memorandu
murile înmînate de N. S. 
Hrușciov lui J. Kennedy la 
Viena, ziarul burghez „Kathi- 
merini" subliniază că Uniunea 
Sovietică nu a prezentat nici 
un „ultimatum" puterilor oc
cidentale, și că scopul urmă
rit de ea este de a duce tra
tative cu puterile occidentale 
în problemele Germaniei și 

pronunțat pentru neutralita
tea lor și am făcut și alte 
propuneri a căror aplicare ar 
preîntîmpina un război fratri
cid al poporului german, pe
riculos pentru Europa și pen
tru întreaga lume. Propuneri
le noastre au fost categoric 
respinse de guvernul de la 
Bonn cu toate că sântem con
vinși că marea majoritate a 
populației Germaniei occiden
tale se pronunță pentru ele.

Walter Ulbricht a arătat în 
continuare că nu există decît 
un singur drum spre rennifi- 
carea Germaniei — încheierea 
tratatului de pace cu cele 
două state germane, ceea ce 
ar rezolva în același timp și 
problema Berlinului occiden
tal.

★
(Agerpres). — 
avut loc o șe- 

ti Biroului Po- 
al P.S.U.G., a 
Stat al R.D.G.,

BERLIN 14 
La 14 iunie a 
dință comună 
litic al C.C. 
Consiliului de 
a Consiliului de Miniștri al 
R.D.G. și a Consiliului Națio
nal al Frontului Național al 
Germaniei democrate. Walter 
Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat, a făcut o 
comunicare asupra importan
telor propuneri cuprinse în 
memorandumul guvernului 
sovietic în problema încheie
rii Tratatului de pace cu Ger
mania și reglementării proble
mei Berlinului 
precum și 
de la Viena a președintelui 
Consiliului 
U.R.S.S., .
președintele S.U.A., 
nedy.

Ședința a aprobat întruto- 
tul propunerile guvernului 
U.R.S.S. și a subliniat cu sa
tisfacție importanta inițiativă 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, în lupta pentru 
menținerea păcii.

occidental, 
asupra întîlnirii

de Miniștri al 
N. S. Hrușciov cu 

J. Ken-

I
n caietul nr. 5 al „Bule
tinului Academiei de 
Științe a U.R.S.S." a apă

rut sub semnătura profesoru
lui G. Petrovici un articol in
titulat „Cosmonauții sovietici 
în Cosmosul apropiat”.

în articol se arată că trac
țiunea specifică ridicată a ce
lor șase motoare cu reacție 
cu oxidant lichid, instalate pe 
bordul rachetei „Vostok", a 
permis să se realizeze energii 
uriașe cu un consum relativ 
moderat de combustibil. Pu
terea utilă maximă totală a 
motoarelor tuturor treptelor 
rachetei purtătoare a-fost de 
20 milioane C.P.

„Construirea unor motoare 
de acest tip constituie una 
din realizările fundamentale 
care asigură rolul de frunte 
al Uniunii Sovietice în cuceri
rea Cosmosului”.

Totodată prof. Petrovici 
subliniază că „îmbinarea înal
tei perfecțiuni a construcției 
motoarelor, a sistemelor de 
ghidare și a instalațiilor de 
lansare de pe Pământ a per
mis să se realizeze o rachetă 
purtătoare cu posibilități mari, 
care nu sînt încă nici pe de
parte epuizate, și să se înfăp
tuiască zborul ei".

„După toate probabilitățile, 
scrie prof. Petrovici, într-un 
viitor apropiat vom fi marto
rii zborului în Cosmos nu nu
mai al unor piloți cosmonauți, 
ci și al unor cabine de nave 
cosmice”. în cursul tuturor ce-

aBerlinului occidental și de 
convoca o conferință interna
țională pentru semnarea Tra
tatului de pace cu Germania. 
Ziarul subliniază năzuința 
UJLS.S. spre rezolvarea pro
blemelor internaționale liti
gioase pe calea tratativelor.

„Numai o conferință 
de pace va putea 

rezolva situația 
de criză"

cu
TOKIO 14 (Agerpres). 

Ziarele japoneze remarcă 
satisfacție propunerea Uniu
nii Sovietice cu privire la con
vocarea unei Conferințe pen
tru semnarea tratatului de 
pace cu Germania „Numai o 
conferință de pace, subliniază 
ziarul .,Yomiuri“. la care să 
participe Statele Unite, An
glia, Franța și Uniunea Sovie- 
tică va putea rezolva situa
ția de criză". Ziarul declară 
că partea occidentală trebuie 
să răspundă favorabil la pro
punerea Uniunii Sovietice de 
a se rezolva problema ger
mană. * 1

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova a 
avut loc ședința grupului de 
lucru provizoriu in domeniul 
geologiei al C.A.E.R.

La ședință, Care a fost pre
zidată de Boris Erofeev, loc
țiitor al ministrului geologiei 
și protecției subsolului U.R.S.S., 

' au participat reprezentanți 
Albaniei, Bulgariei, 
slovaciei. Republicii I 
Germane, Poloniei, 
Ungariei și U.R.S.S.

Grupul de lucru a 
un punct de vedere 
problemele clasificării 
velor de zăcăminte 
reurî utile solide și un proiect 
corespunzător de clasificare 
tip pentru țările membre ale 
CA.E.R.

GENEVA 14 (Agerpres). - 
Trimisul special al Agerpres,
1. PUȚINELU transmite : Nu
meroși observatori de la Ge
neva sînt de părere că im
pasul artificial creat de pu
terile occidentale timp de a- 
proape o lună de zile în spe
ranța de a ciștiga timp pen
tru întărirea forțelor rebele 
din Laos a fost depășit. Nu 
numai că lucrările Conferin
ței au fost reluate, dar înce
pând de marți participanții la 
conferință au trecut la 
cutarea problemelor de fond 
legate de crearea unui 
independent și neutru. Mane
vrele puterilor occidentale și 
în special ale S.U.A. au su
ferit un dublu eșec, întîi pen
tru că nu au putut să împie
dice reluarea lucrărilor con
ferinței și apoi pentru că în
cercările făcute de delegatul 
american și cel tailandez în 
cursul ședinței de luni de a 
abate conferința de la exami
narea problemelor de fond au 
fost zădărnicite de majorita
tea delegaților la conferință.

In ciuda unor asemenea în
cercări în ședința de miercuri 
ca și cea de marți s-a trecut 

lor patru aterizări normale 
ale unor nave cosmice satelit, 
realizate în Uniunea Sovieti
că, starea cabinelor cosmo
nautului a permis folosirea 
lor pentru un nou zbor după 

efectuarea unei mici reparații 
la învelișul exterior.

Ținîndu-se seama de tendin
ța spre creșterea continuă a 
sarcinii utile, arată prof. Pe- 
trovici, se poate presupune că 
tonajul cosmonavelor va creș
te de zeci de ori în următorul 
deceniu. Greutatea la lansare 
a navelor cosmice de călători 
va fi, probabil, de ordinul 
greutății unor pacheboturi.

Autorul articolului arată că 
problema utilității înfăptuirii 
zborului omului 
nei rachete pe 
balistică a fost 
diu în Uniunea 
aproximativ zece ani în urmă, 
încă pe atunci U.R.S.S. dispu
nea de rachete intercontinen
tale atît de perfecționate in
cit nu exista îndoială asupra 
posibilității de a le folosi pen-

ai 
, Ceho- 
Democrate 

României,

elaborat 
unic in 

rezer-
de mine-

Eșecul manevrelor puterilor occidentale
la Conferința internațională în problema Laosului

dis-

Laos

Cosmonauții sovietici
in Cosmosul apropiat44

5? j

pe bordul u- 
o traiectorie 

pusă în stu- 
Sovietică cu
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interziși în Franța

Ce ascunde „răgazul*4
lui Joxe?

• Pacifiștii americani s-au aruncat în apă pentru 
a ajunge la cheiul portului Le Havre • 8 pacifiști 
au fost imediat arestați • „Călătorii păcii“ 

au fost siliți să se reîntoarcă în Anglia 
PARIS 14 (Agerpres). — 

Grupul de pacifiști americani, 
care, după ce au străbătut în
treg teritoriul Statelor Unite, 
își continuă acum drumul 
prin țările Europei pentru a 
chema la pace și interzicerea 
armelor nucleare, au sosit 
marți în portul francez Le 
Havre venind din Anglia unde 
au participat la o serie de 
manifestații ale partizanilor 
păcii. Autoritățile franceze au 
interzis însă „călătorilor pă
cii" să debarce în port.

Corespondentul din Le Ha
vre al agenției France Pres
se relatează că o mulțime 
imensă de partizani ai păcii 
din Franța a întîmpinat cu 
aclamații sosirea în port a 
pachebotului „Normannia" 
care aducea din Anglia grupul 
de pacifiști americani. Auto
ritățile portuare au refuzat 
însă să permită debarcarea 
întregului grup. Atunci nouă 
dintre pacifiști s-au aruncat 
în apă și au înotat pină la 
chei. Unul dintre aceștia — 
precizează corespondentul — 
aducea cu el un pachet inve-

Iotă una din morile demonstra
ții antiguvemomerrtale care au 
avut loc recent in Japonia. La 
Tokio poliția reprimă cu cru
zime o manifestație studen

țească.

la dezbaterea propunerilor 
prezentate de delegația Uniu
nii Sovietice privind rezolva
rea problemei laoțiene pe ca
lea creării unui Laos indepen
dent și neutru, precum și a 
documentului prezentat confe
rinței de delegația franceză.

La această ședință pentru 
prima dată au luat loc în 
fruntea delegațiilor guvernu
lui legal laoțian și a partidu
lui Neo 
Fumma

Luînd 
ședinței, 
Fumma 
numeroase motive de a fi op
timist. El a arătat că viitorul 
guvern laoțian de concen
trare națională trebuie să-și 
ia angajamentul de a nu a- 
dera la blocuri militare și de 
a nu accepta baze sau punc
te de sprijin străine pe teri
toriul său. Participanții la 
conferința internaționali tre
buie să ia act de acest anga
jament al guvernului laoțian. 
Referindu.se la rolul pe care 
trebuie să-l aibă Comisia in
ternațională de control, prin
țul Suvanna Fumma și-a 
exprimat părerea că această 

Lap Haksat, Suvanna 
și Sufanuvong.

cuvîntul în cadrul 
prințul Suvanna 

a declarat că are

tru zborul omului la o alti
tudine de cel puțin 100 de ki
lometri. S-a decis însă că în
făptuirea unor asemenea zbo
ruri nu este rațională. Zboru
rile pe o traiectorie balistică 
nu constituie zboruri cosmice

• •

vi- 
vi-

pă- 
omului

în deplina accepțiune a cuvin, 
tului, doarece în cursul aces
tor zboruri nu se atinge 
teza minimă, adică prima 
teză cosmică.

In etapa apropiată a 
trunderii continue a 
în Cosmos, scrie prof. Petro
vici, zborurile de scurtă du
rată pe o orbită în jurul Pă- 
mîntului efectuate de piloți 
cosmonauți, vor fi urmate, 
probabil, de zboruri mai lungi 
și Ia altitudini sporite. După 
acumularea cunoștințelor ne
cesare siguranței omului în 
noile condiții, vor fi create pe 
orbită stațiuni locuite ale di
feritelor servicii de observații 
— de meteorologie, geofizică, 
astronomie, radioastronomie, 
telecomunicații, navigație, ob
servații asupra meteoriților, 
asupra activității solare și alte

lit în material plastic. Ajuns 
pe chei el a desfăcut pache
tul și a început să distribuie 
manifeste chemînd la lupta 
pentru interzicerea armelor 
nucleare,

Poliția franceză a intervenit 
imediat arestînd opt pacifiști. 
Ea U caută cu inisistență pe 
al noulea, Robert Kingsley, 
care a reușit să se strecoare 
prin mulțimea de oameni adu
nată pe chei. După cum anun
ță agenția France Presse, Ro
bert Kingsley a plecat din Le 
Havre spre Paris cu un grup 
de pacifiști francezi. Compor
tarea autorităților polițienești 
franceze față de „călătorii pă
cii" a stîrnit o vie indignare 
în rindul populației din por
tul Le Havre.

Miercuri dimineața călătorii 
păcii s-au reîntors in Anglia. 
In portul Southampton cetățe
nii britanici le-au făcut o cal
dă primire. Unul din pacifiști, 
Bradford Lyttle din Chicago 
a declarat că pacifiștii ameri
cani vor continua să insiste pe 
lingă autoritățile franceze 
pentru a le permite să-și con
tinue drumul prin Franța.

alegerile 
Suvanna

comisie trebuie să se ocupe 
de retragerea trupelor străine, 
să împiedice introducerea de 
arme în Laos, să prevină in
gerințele în afacerile interne 
ale acestei țări și, eventual, 
să supravegheze 
generale. Prințul
Fumma a subliniat că această 
comisie trebuie să acționeze 
în legătură cu autoritatea lo
cală.

In cuvîntarea sa prințul Su- 
fanuvong, președintele C.C. al 
Partidului Neo Lao Haksat, a 
declarat că sprijină propune
rile prezentate la conferință 
de delegația Uniunii Sovie
tice.

El s-a pronunțat totodată 
împotriva documentului fran
cez care „atentează la suve
ranitatea și independența 
Laosului". Pronunțîndu-se 
pentru a politică de strictă 
neutralitate, prințul Sufanu. 
vong a respins pretinsa „pro
tecție" acordată Laosului de 
blocul agresiv S.E.A.T.O. și a 
cerut ca întregul personal 
militar străin să fie evacuat 
din această țară.

lungi spre Lună și 
sistemului nostru

stațiuni științifice care au o 
imensă însemnătate nu numai 
sub raportul cunoașterii, ci 
și al economiei naționale.

După părerea profesorului 
Petrovici, la început altitudi
nea orbitei acestor stațiuni nu 
va depăși cîteva sute de kilo
metri de suprafața Pământu
lui, astfel îneît să poată fi fo
losită acțiunea protectoare 
parțială a atmosferei împotri
va radiațiilor cosmice și, ceea 
ce este esențial, să nu se pă
trundă în zona centurilor de 
radiație care înconjoară pla
neta noastră. Pe aceleași or
bite vor fi construite stațiuni 
de plecare și sosire a rache
telor cosmice, care vor efec
tua curse 
planetele 
solar.

Punctul 
vei-satelit 
malul sting al Volgăi, pe un 
deal pitoresc, în apropierea 
satului Smelovka din raionul 
Ternovski, regiunea Saratov, 
constituie un loc minunat 
pentru ridicarea unui obelisc 
în amintirea acestui eveni
ment remarcabil al epocii 
noastre. Primul cosmonaut, 
Iuri Gagarin, a inițiat zboru
rile sistematice ale navelor 
cosmice pilotate. Cadrele de 
piloți cosmonauți pregătite în 
Uniunea Sovietică vor asigura 
îndeplinirea măreței misiuni 
a omenirii în domeniul pă
trunderii în Cosmos, scrie 
prof. G. Petrovici.

de aterizare al na- 
„Vostok", situat pe

etaj de 
Parc dinS

alonul primului 
la Hotel du 
Evian a devenit pustiu. 

Delegația franceză la tratati
vele în problema algeriană a 
cerut o suspendare a lucrări
lor de 10—15 zile pentru „re
flectare". E vorba doar de o 
întrerupere ? Observatorii de 
la Evian au păreri contradic
torii. Agenția pariziană „Fran
ce Presse" relata însă că la 
sfîrșitul după-amiezii de marți 
„la Evian domnea un pesi
mism total". Agenția franceză 
citează o serie de observatori 
care cred că Franța a hotărît 
în mod unilateral nu o simplă 
pauză în dialogul din vestita 
stațiune balneară, ci pur și 
simplu încetarea conferinței- 
„Obeservatorii — scrie „France 
Presse" — aveau în general 
impresia că răgazul de gîndi- 
re de 10 sau 15 zile, invocat 
de Joxe, era un eufemism 
menit să acopere cu un voal 
pudic încetarea conferinței de 
la Evian". încercarea făcută 
de o serie de persoane aparți
nând delegației franceze de a 
justifica actul prin „dificultăți 
tehnice" nu poate fi luată în 
serios. începerea sezonului băi. 
lor la Evian nu poate fi o ex
plicație demnă de reținut 
pentru îngroparea unor trata-

Programele 
televiziunii 

din S.U.A. — un mare 
pericol pentru copiii 

americani
â genția United Press In- 

ternational anunță că un 
grup de părinți din în

treaga țară a declarat la 13 
iunie în fața Congresului Sta
telor Unite că numai în de
curs de o săptămână în pro
gramele televiziunii america
ne au fost prezentate 197 de 
crime și amoruri, mai multe 
masacre, acte de sadism și 
brutalități.

Acest grup de părinți, care 
fac parte din Asociația națio
nală pentru îmbunătățirea 
programelor de radio și tele
viziune, au subliniat că „cri
mele și violențele întîlnite în 
programele televiziunii repre
zintă un mare pericol pentru 
copiii americani". Majorita
tea covârșitoare a specialiștilor 
americani în problemele de 
educare a copiilor consideră 
că filmele polițiste contribuie 
la mărirea numărului delic- 
venților și au efecte dăună
toare asupra dezvoltării 
piilor. 

ROMA. — La 13 iunie * 
avut loc la Milano, Ia „Centrul 
poeziei contemporane", o în

STAS 3452 52.

Rasiștii din Republica Sud Africa nâ își intensifică acțiunea de terorizare a populației. In foto
grafie : La Pretoria poliția atacă sălbatic pe unui din mani festanții împotriva discriminări

lor rasiale.

tive de importanța celor fran- 
co-algeriene.

Desigur, este greu la ora a- 
ceasta de a ști exact dacă „ră
gazul" solicitat de Joxe va în
semna sfîrșitul conferinței de 
la Evian. Faptul acesta se va 
clarifica fără îndoială în ur
mătoarele cîteva zile. Imipor. 
tant este de a examina sta
diul tratativelor în momentul 
în care ele au fost întrerupte. 
Ambele delegații nu au ascuns 
existența unor profunde di
vergențe. De unde provin ele? 
Fără îndoială din aceea că re
prezentanții francezi venind la 
masa tratativelor nu au înțeles 
că poporul algerian nu este 
dispus să renunțe la cauza li
bertății și independenței pa
triei sale. Diplomații veniți de 
la Paris folosesc vorbe mari, 
pompoase, pun în circulație 
formule alambicate, dar as
cund esențialul ; tentativa de 
a impune poporului algerian 
rrn statut care în fond evocă 
regimul colonial, încercarea de 
a obține la masa tratativelor 
ceea ce nu au putut obține 
printr-un sîngeros război.

în primul rînd este vorba de 
integritatea teritoriului alge
rian. Se încearcă într-un mod 
lipsit de abilitate să se ampu
teze patru cincimi din terito
riul algerian. Interesul oficia
lităților franceze față de Sa
hara nu este deloc întîmplă- 
tor. Imensul deșert este o sur
să uriașă de bogății care valo
rificate aduc și pot aduce și 
în viitor monopolurilor fran
ceze fabuloase beneficii. în 
numele acestor beneficii se 
încearcă ruperea Saharei de 
Algeria. Realitățile nu pot fi 
însă nici ocolite și nici negate. 
Nici măcar delegația franceză 
nu s-a putut eschiva de la re
cunoașterea faptului că vreme 
îndelungată chiar legile fran
ceze considerau Sahara făcînd 
parte din teritoriul algerian. în 
Sahara se tinde la repetarea 
operației Katanga. Patrioții al
gerieni au tras însă învăță
minte din tragedia Congoului.

Un alt punct de divergențe 
îl constituie cel referitor la 
statutul populației europene în 
cadrul Algeriei independente. 
Guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria este dispus să 
acorde garanții populației eu
ropene. Dar Franța cere crea
rea unor privilegii speciale 
pentru cetățenii ei, a unor pri
vilegii care poartă din plin 
pecetea colonialistă și care sînt 
incompatibile cu un stat inde
pendent.

Utilizând un pretext deve
nit de acum clasic, acela al 
„apărării Franței", reprezen
tanții francezi au cerut drep-

Intensificarea acțiunilor teroriste 
ale ultracolonialiștilor în Algeria

PARIS 14 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile 
de presă occidentale, în Alge, 
ria atmosfera continuă să ră
mână încordată. întreruperea 
tratativelor de la Evian de 
către delegația franceză a 
dat un nou impuls activității 
teroriste a elementelor ultra
colonialiste.

Agenția France Presse sub
liniază că în cuirșul zilelor de 
13 și 14 iunie la Alger au avut 
loc șase explozii cu bombe 
care au provocat rănirea a 
numeroase persoane și pagu
be materiale.

Ca și la Alger, situația din

MOSCOVA. — S-a încheiat 
prima consfătuire unională a 
lucrătorilor științifici, ale că
rei lucrări s-au desfășurat 
timp de trei zile în Marele 
Palat al Kremlinului. Partici
panții la consfătuire, aproxi
mativ 2.500 de oameni de 
știință de seamă, au discutat 
hotărîrea Comitetului Central 
al P.C.U.S. și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. „Cu pri
vire la măsurile pentru îmbu
nătățirea coordonării lucrări
lor de cercetări științifice din 
țară si a activității Academiei 
de Științe a U.R.S.S.". 
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tul de a menține pe teritoriul 
Algeriei importante baze mi
litare, ceea ce în practică ar 
echivala cu anexarea de către 
Franța a unor porțiuni din 
pământul algerian.

Ținînd seama de caracterul 
cererilor franceze, se poate 
pune o întrebare : în viziunea 
conducătorilor de la Paris care 
trebuie să fie viitorul Alge
riei ? Acela al unei indepen
dențe fictive sau pur și simplu 
al unei colonii ?

Deci, tratativele de la Evian 
s-au întrerupt. Cercurile ultra
colonialiste au primit cu satis
facție această știre, cum scria 
„France Presse" drept „o vic
torie". O serie de ziare fran
ceze își exprimă însă îngrijo
rarea cu privire la urmările 
gestului francez. „Paris Jour* 
se întreabă dacă nu cumva a- 
ceasta va provoca „ o reedita
re a manifestațiilor musulma
ne", adică ale populației alge
riene în sprijinul guvernului 
provizoriu al Republicii Alge
ria. „Paris Jour" se referă de 
asemenea la pierderile de 
prestigiu pe care Franța le 
poate suferi pe plan interna
țional. încercările unor ziare 
burgheze de a arunca asupra 
delegației algeriene vina pen
tru impasul de la Evian nu 
sînt de loc convingătoare. 
Faptele arată că Franța este 
cea care a provocat întrerupe
rea tratativelor, după ce a în- - 
cercat să impună poporului 
algerian „un statut care ar 
menține în esență sistemul co
lonialist". („L'Humanite").

Ziarul „Liberation" relevă 
că, punând pe primul plan 
problema votului asupra auto
determinării, guvernul francez 
nu a făcut altceva decît să 
„refuze recunoașterea suvera
nității poporului algerian asu
pra întregului său teritoriu 
inclusiv Sahara".

Ziarul arată că guvernul 
francez ar trebui să înțeleagă 
că „n-ar putea exista nicioda
tă o Algerie liberă și inde
pendentă dacă patru cincimi 
din teritoriul său ar rămâne 
pe mai departe sub dominația 
vechii puteri coloniale, oricare 
ar fi noua formulă care s-ar 
da acestei dominații".

Opinia publică speră că cele 
două delegații vor reveni la 
masa conferinței, că Franța 
va renunța la încercarea de a 
îngropa tratativele de la 
Evian, menite să pună capăt 
sângerosului război colonialist 
din Algeria și să asigure po
porului algerian independența 
sa reală. Este o cerință dicta
tă de realitate.

EUGENIU OBREA

Oran s-a agravat în ultimele 
zile. Agenția France Presss 
relatează că în după-amiaza 
zilei de 14 iunie s-au înregis
trat din nou la Oran mani
festații ultracolonialiste.

Populația algeriană protes
tează împotriva provocărilor 
la care se dedau nestingherite 
elementele ultracolonialiste. 
La 14 iunie - relatează agen
ția Reuter - a avut loc în 
suburbia muncitorească Bel
court din Alger o manifesta
ție de protest la care au luat 
parte peste 1.000 de algerieni. 
Poliția a intervenit arestînd 
zece persoane.

tîlnire a poeților milanezi cu 
poeții romîni Eugen Jebelea- 
nu, Maria Banuș și Tiberiu 
Utan. Poetul Salvatore Quasi
modo, laureat al premiului 
Nobel pentru literatură, a sa
lutat prezența la Milano a 
poeților romîni. Prof. Mario 
de Micheli a vorbit despre 
poezia rominească" contem
porană.

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, cu 
prilejul vizitei președintelui 
Indoneziei Sukarno la Pekin, 
Ia 14 iunie a fost semnat un 
tratat de prietenie intre Re
publica Populară Chineză și 
Republica Indonezia.
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