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studențesc 
la Iași

qpjn
Cu planul semestrial țțnnininTn

îndeplinit
DEVA (de la co

respondentul nos
tru). Ieri, minerii 
din Valea Jiului 
și-au îndeplinit pla
nul de producție 
pe primul semestru 
al acestui an, adică 
cu 8 zile înainte de 
termen.

S-a obținut de a- 
semenea o simțitoa
re îmbunătățire a 
calității cărbunelui 
extras. Numai în 
ultimele 3 luni cali
tatea s-a îmbunătă
țit cu 1 la sută față 
de procentul plani
ficat. La aceste re-

zultate și-au adus 
o contribuție deose
bită colectivele de 
mineri din Uricani, 
Vulcan Și Petrila 
care încă din zilele 
de 12—14 iunie ex
trag cărbune în 
contul semestru
lui II.

La etajul treisprezece 
Lin șuvoiul de lumină 
Trece
Ca o apă lină
Peste iruniea ta, odor, 
Lingă fruntea stelelor. 
Hai lui-Iui și iară lui. 
Dormi ușor,
Puiul

>» 
momi! pul.

In vacanță la Mamaia

De curînd s-a terminat K 
Iași construcția unui nou că
min studențesc situat in cvar
talul din Calea 23 August, in 
imediata apropiere a Univer
sității „Al. I. Cuza", și a In
stitutului politehnic „Gheor
ghe Asachi". Acesta este cel 
de-al doilea cămin studențesc 
dat în folosință la Iași în ul
timul timp. Situat intr-o po
ziție pitorească a orașului, 
căminul cu o capacitate de 
330 de locuri, se integrează 
armonios in ansamblul noilor 
construcții de locuințe. Ca și 
celelalte cămine studențești el 
are parter și 3 etaje.

In același cvartal este in 
construcție o cantină studen
țească cu o 
1.000 de locuri, 
cărei construcție se 
de sfirșit, are o încăpătoare 
sală de mese și o bucătărie 
cu instalații moderne.

In viitorul an universitar în 
acest complex universitar vor 
mai fi date în folosință încă 
3 cămine studențești și o can
tină modernă.

In anii puterii populare în 
centrul universitar Iași s-au 
dat în folosința studenților 
9 cămine cu o capacitate to
tală de peste 3.000 locuri. Ca
pacitatea căminelor studen
țești este acum de aproape 4 
ori mai mare față de anul 
1938.

capacitate de 
Cantina, a 

apropie

Foto : V. RANGA

Vizita conducătorilor de partid și de stat
în regiunea Banat

Cînd 
Stele
Rar îngenunchiau, șl ele 
Sfărimare-n cercevele. 
Să mă legene cintind 
Pe pămint, chiar sub pâmint, 
Unde se căznea, odor. 
Prinsă pînă-n subțiori. 
Casa noastră veșnic plină 
De copii, nu de lumină.
Hal lui-Iui și iară lui. 
Dormi ușor. 
Puiul momii pui.

eram și eu ca tine 
mari ori stele line

t
(Agerpre»)

cu tova-

Trustului

în mijlocul colectiviștilor de la G.A.C. ..Victoria11 din Lenauheim.

Intr-uno din secțiile modernei întreprinderi „Belo Breiner“ din Timișocra.
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La etajul treisprezece.
Cînd te-clint, azi doru-ml trece 
De tot ce visam cîndva 
Și in vis doar răminea 
Atirnrnd de-un fir de stea.
Azi, din cuibul casei noastre 
Prins intre pămint și astre, 
De-ntind mina pot să-ți iac 
Din luceîeri un hamac 
Cu iringhiile de-oțel 
Să te dai cu tata-n el. 
Eu să rid și să mă bucur 
Că-mi iurați din stele struguri. 
Hai lui-Iui șl iară lui. 
Dormi ușor. 
Puiul momii puL

Mare cind va fl să fii 
Zburător prin galaxii 
Cu luceferii la umeri
Pe cari azi te-nvăț să-l numeri 
Să nu uiți, odor, nicicind 
Drumul greu, de sub pămint 
Pină-aici la cuibul drag 
Ieșit stelelor in prag. 
Drum pe mările furtunii 
Pin-aici in pragul Lunii 
Care pe balcon ne vine 
Să se uite lung Ia tine 
Printre flori, printre glicine. 
Hal lul-lul șl Iară lui, 
Dormi ușor.
Pulul momii puL

•) Fragment din poemul j,Calea Griviței'

A 1000-a tonă de cărbune

în primul schimb de lucru 
din ziua de 21 iunie minerii 
de la Exploatarea carbonife
ră Doi cești au extras cea 
de-a 1000-a tonă de cărbune 
realizată peste prevederile 
planului pe primul semestru 
din acest an. Succesul mine
rilor este rezultatul preocu
pării lor pentru sporirea vite
zelor de avansare în abataje 
și pentru extinderea inițiati
vei de a ridica toate brigă
zile și sectoarele miniere la 
nivelul celor fruntașe. De la 
începutul anului și pînă la 
20 iunie minerii din bazinul 
Doicești, împreună
rășii lor de muncă din cele
lalte exploatări ale 
minier Muntenia, au depășit 
producția planificată cu mai

mult de 22.000 tone 'de căr
bune. Calitatea cărbunelui 
extras a fost simțitor îmbu
nătățită ca urmare a redu
cerii conținutului de cenușă 
sub limita admisă. De aseme
nea randamentul pe post a 
crescut cu 2 la sută, iar pro
ductivitatea muncii cu aproa
pe 3 la sută.

(Agerpres).

tovarășe 
vom ince- 
e mai pir-

Gheorghe

Ti nărui scund, cu obrajii 
rumeniți de soare și-a 
mai purtat incă o dată 

privirile peste lan apoi a zis 
cu mulțumire :

— Aveți dreptate, 
președinte, de aici 
pe pentru că griul 
guiț.

Apoi comunistul
Petrescu, șeful brigăzii a V-a 
de tractoare de la SALT. Ză- 
noaga, care deservește gospo
dăriile agricole colective „Vic
toria" și „Unirea" din comuna 
Amărăștii de jos, regiunea Ol
tenia, a plecat la brigadă.

Gata băieți. Spre tarlale!
Bucuroși, cei șapte combi

ned au pornit mașinile. După 
cîteva ore patru combine erau 
aliniate la marginea holdei de 
griu de 260 de hectare a gos
podăriei colective „Victoria". 
Celelalte trei combine s-au o- 
prit la marginea tarlalei cu 
griu a colectiviștilor de la 
G.A.C. „Unirea". Cele două ba
toze ale brigăzii, urmau să se 
îndrepte și ele către arii. Deci 
brigada și-a pregătit totul cu 
minuțiozitate pentru ca cele 
600 de hectare cu păioase să 
fie recoltate în maximum opt 
zile.

Grupa U.T.M. din brigadă a 
desfășurat o activitate vie 
pentru ca fiecare tractorist să 
dea un randament cit mai 
mare în campania de vară. 
Fiecăruia i s-a explicat impor
tanța deosebită a acestei cam
panii, cind se stringe rodul bo
gat al muncii colectiviștilor și 
a lor, a tractoriștilor. De aceea 
fiecărui utemist din brigadă îi 
este clar că recoltarea la timp 
și fără pierderi depinde 
mare măsură și de el, și 
munca lui. Și pentru ca să 
păstreze bunul prestigiu 
care l-a cîștigat brigada, toți 
tinerii tractoriști vor respecta 
cu strictețe regulile agrotehni
ce la recoltat. Sînt unii care 
se pricep mai puțin la reglarea 
combinelor. în cadrul unei 
recente ședințe a grupei U.T.M.

s-a stabilit ca aceștia să fie a- 
jutați de Marin Radu și de 
Firănescu — mecanici pricepuți 
fruntașii brigăzii. De aceea i 
s-a propus șefului de brigadă 
ca unul din cei doi să fie 
repartizat să lucreze la un 
grup de combine, iar celălalt 
la alt grup de combine. Bine
înțeles că asistența tehnică va 
ti asigurată și de șeful de bri
gadă, care zilnic va 
starea de funcționare a 
rei combine, a fiecărui 
tor.

Regulile agrotehnice 
mandă ca îndată după 
tare să se execute în miriște 
arăturile de vară. Este nevoie 
deci, de tractoriști pentru

verifica 
fiecă- 
trac-

reco- 
recol-

schimbul doi. în cadrul ace
leiași ședințe a grupei U.TJW, 
s-a hotărît să se propună con
ducerii stațiunii să Ie reparti
zeze pentru schimbul doi zece 
tineri colectiviști din cele două 
gospodării colective deservite 
care, alături de alți colectiviști 
se califică acum în S.M.T. în 
meseria de tractoriști. Condu
cerea stațiunii a fast de a- 
cord cu această propunere. 
Acum aceștia sînt „școlarizați" 
in brigadă cum să are noaptea 
la lumina farurilor, cum să 
respecte adîncimea arăturii etc.

La brigada a V-a, totul este 
pregătit. Recoltatul poate în
cepe.

NICOLAE BARBU

In lupta comună pentru 
preîntimpinarea unui nou război, 

pentru consolidarea păcii
Adunarea publica din Capitală

Zile de vacanță

in 
de 
se 
pe

Populația Timișoarei a făcut o primire caldă conducătorilor de partid și de stat. Mii și mii de cetățeni au manifestat cu W. 
tuziasm pentru partid, pentru Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej,

la vacanja 
s-au deschis, 
pionierii și 
din regiunea 
doara, două 
de odihnă. I 
satul Valea Dosului 
din raionul Alba lu- 
lia, iar cea de-a doua 
în satul Săcel din ra
ionul Hațeg. Amena
jate în inima munților 
împăduriți, cele două 
tabere prilejuiesc șco
larilor și pionierilor o 
odihnă plăcută, recre
ativă. Printre cei 250 
de copii din clasele 
I—IV sosiți în aceste 
tabere, sînt fii ai oțe- 
larilor de la Hune-

aceasta 
pentru 

școlarii 
Hune- 
fabere 

Una în

doara, ai 
lor din 
minerilor și 
giștilor din Hunedoa
ra și Calan. Deseori 
se organizează ex
cursii turistice în îm
prejurimi unde copiii 
petrec clipe deosebit 
de plăcute. Cîfiva oa
meni în vîrsfă din 
cele două sate — Va
lea Dosului și Săcel, 
au fost invitați în mij
locul copiilor. Ei 
le-au povestit despre 
viața pe care au tră
it-o, în anii regimului 
burghezo - moșieresc, 

despre copilăria plină 
de mizerie, lipsită de

194 apartamente
în curs de finisare

la Bacău
De aproape 3 săptămîni lu

crează în contul celei de a 
doua jumătăți a anului și 
constructorii Trustului regio
nal Bacău. Apartamentele 
date de ei în folosință în ulti
mul timp se disting printr-o 
execuție îngrijită. La cele 194 
de apartamente aflate în pre
zent în curs de finisare în 
orașul Bacău ca și la multe 
din blocurile de locuințe ce 
le ridică în alte orașe ale re
giunii constructorii sînt în 
avans cu lucrările. Ei sînt 
hotărîți să dezvolte succesele 
de pînă acum în ceea ce pri
vește scurtarea duratei de e- 
xeeuție și îmbunătățirea cali
tății lucrărilor.

(Agerpres)

colectiviști-
Simeria, ai 

siderur-

bucurii a copiilor de 
atunci și despre viața 
lor luminoasă de as
tăzi. Un loc de sea
mă în activitățile co
piilor din aceste ta
bere îl ocupă întrece
rile sportive, învăța
rea de jocuri și cînfe- 
ce pionierești.

Programele 
rilor de tabără, 
se organizează
sea sînt, de aseme
nea, alese cu grijă.

Toate aceste activi
tăți atractive, intere
sante și educative 
sînt îndrăgite mult 
de copii.

LAL ROMULUS

focu-
care 
ade-

Joi seara, a avut loc la gră
dina „Boema" din Capitală o 
adunare publică organizată 
de Comitetul național pentru 
apărarea păcii din R. P. Ro- 
mînă cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de la începerea a- 
gresiunii hitleriste împotriva 
U.R.S.S.

La adunare au luat parte un 
mare număr de oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă, fruntași ai vieții cultu
rale, membri ai comitetelor de 
luptă pentru pace, tineri mun
citori și studenți.

Primul a luat cuvîntul 
acad. Geo Bogza, vicepre
ședinte al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, care a spus :

De cînd a început să fie 
scrisă istoria lumii și popoa
rele s-au apărat împotriva 
năvălitorilor, nimic n-a fost 
atît de măreț și de sublim ca 
paginile înscrise de popoarele 
sovietice în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei.

Pornind războiul, hitleriștii 
au tîrît în aventura lor cri
minală o serie de țări euro
pene, printre care și Romînia. 
Clasele exploatatoare de la 
noi, dictatura antonesciană au 
împins poporul romîn în a- 
cest război criminal, pe care 
el l-a privit cu nemărginită 
ură. Partidul Comunist din Ro
mînia a știut să mobilizeze ma
sele, să 
fel în-cît 
sovietică 
ofensivă 
Carpați, 
țara noastră au putut, ele în
sele, să treacă la ofensivă și 
să pună capăt dictaturii anto- 
nesciene, să scoată țara

le organizeze în așa 
atunci cînd armata 

a pornit marea 
pe linia dintre Iași și 
forțele patriotice din

război șj s-o alăture coaliției 
antihitleriste.

Este de datoria noastră, a 
tuturor ca să ne gîndim 
cti seriozitate la ceea ce s-a 
întîmplat acum 20 de ani și 
să facem tot ce stă în puterea 
noastră pentru ca o asemenea 
crimă să nu mai fie cu putin
ță. în clipa de față situația 
internațională este de aseme
nea natură încît cei care vi
sează un nou război nu-și pot 
face decît iluzii de o sută de 
ori mai deșarte decît acelea pe 
care le-a avut Hitler.

Socotelile pe care și Ie-a 
făcut reacțiuhea internaționa
lă, atunci cînd a împins pe 
teritoriul sovietic puternica 
mașină de război hitleristă au 
eșuat lamentabil — a spus 
Hristache Antonache, maistru 
principal la Uzinele „23 Au
gust". Victoria Uniunii Sovie
tice a fost o victorie a o- 
rînduirii noi, socialiste, a mo
bilizării întregului popor sub 
conducerea gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovieti

ce. Zdrobirea fascismului este 
un puternic avertisment 
tru amatorii de aventuri 
boinice.

în zilele noastre, forța 
tă a lagărului socialist, 
tica și inițiativele de pace ale 
Uniunii Sovietice, ale țării 
noastre și ale celorlalte țări 
socialiste, lupta comună a 
tuturor forțelor care se o- 
pun imperialismului agresiv 
ne dau încredere că pacea va 
putea fi apărată și consolida
tă.

A luat apoi cuvîntul gene- 
ralul-colonel în rezervă Ilie 
Crețulescu. Vorbitorul a ară
tat că Uniunea Sovietică și 
glorioasa ei armată au fost fac

pen- 
răz-

uni- 
poli-

(Continuare în pag. a 4-a)

Aspect dki timpul adunării publica din Capitală



Televiziune 
în oțelârii

e u

respecti-

băi

AGERPRES

misti-

seară 
martie 
trecut,

director adjunct științific al 
Institutului de Fizică Atomică

prevă- 
Sergiu 
printre 
lucrări

apropiat 
de cola-

aci-
pl.ăci

previ- 
bazea- 
legilor

mă-
re-

gea-

celei mai intense 
îl constituie Insti- 

de la Dubna,

se efec- 
metode 

Ele au

al co-

Intr-unui din laboratoarele Institutului de Fizică
Foto : TASSFotot :

Duritate,
cu ajutorul... pulberilor

se

Ing P. H.

dezvoltat 
metalur-

de prezenta fabri- 
pulberilor metalice 

și a pieselor din

Sovietică pentru 
cale chimică a 
sticlei pentru

și grafit și din 
grafit
piesele autoun- 

bronz cu grafit 
baza cercetărilor

și cu rezervoare 
de combustibil, apoi 
compartiment cu mo- 
cu rezervoare, urmat 
un compartiment ase-rilor trece de

care 
ma-

uzina „Dneprospețstal" 
s-au instalat camere de tele
viziune la cuptoarele cu arc 
electric pentru elaborarea o- 
țelului. Instalația industrială 
de televiziune cu mai multe 
canale, montată la tabloul 
central al operatorului, este 
un auxiliar prețios pentru 
oțelari. Ecranul televizorului 
prezintă modul în care se 
desfășoară elaborarea meta
lului în cuptoare. Oțelarul nu 
mai trebuie să examineze 
direct desfășurarea șarjei e 
această operație este efectua
tă cu instalația de televiziune.

Sticla de mare
rezistență

La fabrica de sticlă „Dzer- 
jinski- din Gus-Hrustalnîi se 
montează prima instalație din 
Uniunea 
rirea pe 
zistenței 
muri.

După tratarea In 
de, obișnuita sticlă 
devine de 2—3 ori 
zistentă.

Atomică

e la primele o- 
biecte confecționa
te de om și pînă 
la cele mai com
plexe piese din 
industria moder

nă, turnarea metalului topit a 
rămas, pînă de curînd, singu
rul procedeu prin care se ob
țin metalele și aliajele lor.

Dar tehnica face pași mari 
și an de an apar noi procedee, 
mai perfecționate.

în ultimii ani, s-a 
un nou domeniu al
giei aplicate a cărei tehnică 
înlătură procedeele de topire 

apropie de 
ale cera-

la materie 
pînă la fabricantul finit prin 
următoarele faze :

La început se realizează 
pulberile metalice cu forme, 
granulații și proprietăți . bine 
definite. La nevoie se pro
duce chiar un amestec intim 
între anumite pulberi. Pul
berea astfel dobîndită se pre
sează în matrițe, obținîndu-se 
un comprimat fragil, dar 
rezistă la transport și 
nipulare.

La sfîrșit comprimatul
încălzește la o anumită tem
peratură - bineînțeles sub 
temperatura lui de topire - 
operație denumită ,-sinteri- 
zare“ cînd are loc sudarea

și turnare și se 
procedeele milenare 
micii.

Vechea tehnică 
a olăritului în 
care se sudează 
între ele pulberi
le fără a ajunge 
la temperatura la 
care ele se to
pesc, a redevenit 
actuală.

Prin această tehnică, produ
cerea semifabricatelor și fa
bricatelor finite, avînd ca ma
terii prime pulberile metale
lor, metaloizilor și combina
țiilor metalice se face prin 
„metalurgia pulberilor" sau 
„metaloceramica".

Bazele metalurgiei pulberi
lor moderne au fost puse în 
primul sfert al veacului 19, 
cînd inginerul rus P. G. Sobo- 
levski a elaborat procedeul 
de obținerea platinei malea
bile din pulbere de platină în 
scopul confecționării unor mo
nede și medalii.

Mai tîrziu alți cercetători 
prepară sîrmă de osmiu tre- 
cînd pulbere metalică de os
miu prin filiere.

Perfecționarea lămpii cu 
incandescență a lui Edison 
făcută de Coolidge, nu a fost 
altceva decît aplicarea meto
dei metalurgiei pulberilor pen. 
tru realizarea filamentului de 
wolfram care a înlocuit pri
mele filamente cu cărbune.

în aceeași perioadă se în
cepe fabricarea primelor ames
tecuri de pulbere de metal și 
grafit pentru colectoare de 
motoare și materiale electrice 
de contact din pulberi de 
wolfram, molibden, argint 
sau cupru.

Acestea au fost cîteva din 
momentele cele mai impor
tante ale istoriei acestui pro
cedeu.

Prin ce se caracterizează 
acest procedeu în zilele noa
stre ?

Să dăm în primul rînd cî
teva amănunte tehnice.

Procedeul metalurgiei pulbe-

bere de bronz - grafitat de 
la Uzinele „Steagul Roșu“ 
Brașov instalată în 1960 ca 
rezultat al colaborării din. 
tre cercetătorii noștri și in
dustrie, fabrică după această 
tehnologie modernă sute de 
mii de piese autoungătoare 
nenecesare camionului „Stea
gul Roșu** cît și pentru multe 
alte .ramuri ale industriei 
constructoare de mașini.

Sînt încă numeroase alte 
domenii unde piesele auto
ungătoare din pulbere meta
lice sînt de neînlocuit pentru 
calitățile lor. Fabricarea ge
neratorilor și motoarelor elec
trice fără zgomot nu este po
sibilă fără

Din cronica cercetărilor 
de la ICEM

particulelor de pulberi între 
ele. Se obțin astfel semifa
bricate sau piese care pot fi 
folosite direct în industrie.

Porozitatea produselor fa
bricate din pulbere de fier, 
cupru și alte metale socotite 
la început ca o piedică în 
dezvoltarea acestei metode, 
este transformată într-un a- 
vantaj al ei: fabricarea la
gărelor poroase autoungătoare 
(care nu mai necesită ungerea 
lor cu ulei).

în cadrul Institutului de 
Cercetări Metalurgice, cerce
tătorii noștri în dorința de a 
pune la îndemina industriei 
astfel de lagăre au studiat 
tehnologia de obținere a lagă
relor poroase din pulbere de 
cupru-staniu 
fier-cupru și

Bucșele și 
gătoare din 
fabricate pe 
noastre, prin metalurgia pul
berilor, întrunesc calități me
canice superioare.

Astfel de bucșe de bronz 
grafitat se folosesc ca lagăre 
în motoare electrice care 
funcționează la 13.000 ture 
pe minut.

Piesele obținute de cercetă
torii noștri direct în forma 
finală, elimină manopera de 
prelucrare, aduc economii de 
materiale neferoase iar folo
sirea lor duce la înlăturarea 
ungerii pe parcurs în timpul 
exploatării.

Care este eficiența econo
mică a cercetărilor institutu
lui nostru în acest

Cîteva date sînt 
edificatoare:

Secția din piese

piese din pulberi. 
La mașinile și 

uneltele agricole 
sau în industria 
textilă unde un
gerea lagărelor nu 
se poate face, ori 
produsele nu tre
buie murdărite, 

autoungătoare de 
foarte

lagărele 
bronz-grafitat fac un 
bun serviciu. în industria ma
șinilor de uz casnic, aspira
toare, frigidere, magnetofoa- 
ne, biciclete, mașini de cusut, 
iarăși sînt folosite pe larg 
astfel de piese obținute prin 
metalurgia pulberilor.

Dezvoltarea impetuoasă a 
industriei constructoare de 
mașini va duce și la dezvol
tarea noului domeniu al me
talurgiei pulberilor, care va 
putea pune la dispoziția uzi
nelor constructoare de mașini 
produse de mare serie, de 
calitate superioară și cu preț 
redus.

Alături 
cație a 
neferoase 
pulbere metalice neferoase și 
feroase, viitoarea fabricație, 
pusă la punct de cercetătorii 
institutului, a pulberilor de 
fier și a aliajelor dure va 
aduce un aport substanțial la 
introducerea tehnicii noi

domeniu ? 
pe deplin

din 
a 

în 
de 

i> 
de re-

ntr-o 
luna 
anului 
preajma orei 
închidere a ediției, 
secretarii

dacție înserau febril o telegra
mă a agenției TASS. A doua zi 
în zori, milioane de cititori a- 
flau că un grup de oameni de 
știință de la Institutul unifi
cat de cercetări nucleare de 
la Dubna descoperiseră o 
nouă particulă nucleară — hi- 
peronul anti-sigma minus.

Această descoperire era re
zultatul unor experiențe înde
lungate care au comportat 
studierea a nu mai puțin de 
40.000 de fotografii obținute 
cu ajutorul camerei cu bule 
— unul din cele mai promiță
toare dispozitive pentru stu
dierea problemelor fundamen
tale ale fizicii nucleare. Aceas
tă descoperire a adus o nouă 
contribuție esențială la cunoaș
terea structurii intime a nu
cleului atomic și a reprezen
tat primul caz in care s-au 
făcut observații asupra anti
particulei unui hiperon în
cărcat.

Chiar de la început acest hi
peron a fost supranumit „par
ticula internațională’’ pentru 
că la descoperirea ei contri-

buiseră oameni de știință din 
diferite țări, membre ale In
stitutului de la Dubna. Prin
tre aceștia se număra șl tînă- 
rul fizician romin Alexandru 
Mihui.

Actul de naștere al hipero- 
nului anti-sigma minus poar
tă așadar și pecetea științei 
rominești care se afirmă tot 
mai mult pe arena colaborării 
internaționale.

Cum se manifestă fizica ro
mânească în cadrul larg 
laborării internațio
nale în acest sector ?

Iată ce ne-a răs
puns la această în
trebare prof. univ. 
Florin Ciorescu, di
rector adjunct știin
țific al Institutului de 
Fizică Atomică :

„Tematica laboratorului no
stru de raze cosmice este axa
tă in primul rînd pe fizica in- 
teracțiilor nucleare la energii 
supraînalte (peste 100 de mi
liarde de electron-volți). Ase
menea cercetări, care atacă 
probleme fundamentale din 
primul front al fizicii moder
ne, sint de neconceput fără 
contacte strinse cu laboratoa
rele similare din lumea

treagă. Spre exemplu, expu
nerea de pachete mari de e- 
mulsii fotografice în straturile 
superioare ale atmosferei, pen
tru studiul ciocnirilor nuclea
re provocate de particule din 
radiafia cosmică primară, este 
o operație atît de complexă, 
încît depășește posibilitățile 
unui singur laborator, oricit 
de mare ar fi el. Pînă în pre
zent, laboratorul nostru a par
ticipat la două iradieri de a- 
cest gen, în colaborare cu la

Interviul nostru cu prof* univ. 
Florin Cîorescu

boratoarele din Moscova, Le
ningrad, Alma Ata, Tașkent, 
Bristol, Varșovia, Cracovia, 
Budapesta, Praga și Berlin.

Informațiile obținute în 
cursul prelucrării într-un la
borator dat sînt adesea lipsite 
de valoare fără completarea 
lor cu datele obținute în alte 
laboratoare, care dețin părțile 
vecine din pachetul de emulsii 
studiat. Schimbul viu și rapid 
de date se realizează prin con

vorbiri telefonice, corespon
dență, vizite reciproce și în
tâlniri internaționale. în 1959, 
o asemenea întâlnire a avut 
loc la Institutul de Fizică Ato
mică al Academiei R.P.R. cu 
oameni de știință din U.R.S.S., 
R. P. Chineză, R. P. Polonă 
R. D. Germană, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară și R. P. 
Bulgaria.

Alte lucrări ale laboratoru
lui nostru, care se referă Ia 
fizica „mezonilor pi“ 

tuează prin 
electronice.
fost începute la noi 
și extinse apoi, cu 
prilejul vizitei unui 
colaborator al nostru 
la Budapesta, într-un 
șir de experiențe e- 
factuate Ia diferite al
titudini în R. P. Ro- 

R. P. Ungară și R. P.mină,
Bulgaria. Cu această ocazie, 
unul din agregatele de măsu
ră a fost deplasat în toate 
punctele de măsură din cele 
trei țări. în repetate rinduri, 
cercetătorii de la Institutul 
central de cercetări fizice din 
Budapesta au efectuat stagii 
de cîteva săptămîni în labora- . 
torul nostru.

Terenul 
colaborări 
tutui unificat 
unde ni s-au creat posibilități 
pentru o vastă gamă de expe
riențe cu acceleratorii aces
tui institut. Aceasta a făcut 
posibilă obținerea unor rezul
tate importante cu privire la 
structura mezonică a nucleo- 
nului și la natura „mezonului 
pi", rezultate ce au stârnit a- 
tenția specialiștilor și au fost 
discutate la diferite conferin
țe internaționale.

O parte din emulsiile ira
diate cu „mezoni pi”' se află 
in prezent în studiu Ia Cen
trul brazilian de cercetări nu
cleare, în cadrul unei colabo
rări a laboratoarelor 
ve.

Pentru viitorul 
s-au stabilit planuri
borare cu privire la utilizarea 
marilor acceleratoare de la 
Dubna și cu privire la expu
neri de emulsii la mari altitu
dini, care sînt în curs de or
ganizare la Bristol și la Insti
tutul de Fizică al Academiei 
de Științe a U.R.S.S.

Poate fi prevăzut 
viitorul ?

Cartea „Poate fi 
zut viitorul ?“ de 
Fărcășan se înscrie 
cele mai reușite 
ale colecției S.R.S.C.

Tema tratată - previziu
nea — reprezintă una din
tre problemele fundamen
tale ale cunoașterii științi
fice, în legătură cu care se 
dă o veche luptă între ma
terialism și idealism, intre 
știință și concepțiile 
co-religioase.

Lucrarea arată că 
ziunea științifică se 
ză pe cunoașterea 
naturii și societății, fără de 
care descifrarea viitorului, 
aflarea direcției de evoluție 
a fenomenelor este cu 
neputință.

Un merit deosebit ol lu-

crării este verva și umorul 
pe care scriitorul le aduce 
în peisajul - uneori deajuns 
de cenușiu — al broșurilor 
de popularizare. Cele mai 
frumoase pagini sînt cele în 
care satira și ironia pun 
la stilpul infamiei prezice
rile mistice și întreaga ar
mată de șarlatani a prooro
cilor, spiritiștilor, călugă
rilor și ghicitoarelor.

Titlurile sugestive ale 
capitolelor sînt în nota a- 
cestei expuneri vii, capti
vante („Ce va fi mîtne 
„George Catafany și o miță 
neagră", „La viteză mare, 
faruri puternice" etc).

Lucrarea ar fi avut de 
câștigat de pe urma unei 
expuneri mai sistematice a 
problemelor de bază ale 
previziunii și a procedeelor 
specifice previziunii științi
fice modeme, ca și de pe 
urma evitării unor excese 
de exprimare.

1 M. ȘTEFAN

se extrage platina11. 
Autor: M. Savin (Moscova). 
Expoziția de fotografii artis
tice : „Septennial în acțiu

ne" de la Moscova.

RACHETA 
COMPUSĂ

Continuăm în pagina de as
tăzi explicarea unor noțiuni 
des utilizate în articolele de 
popularizare a științei.

Ne oprim astăzi asupra unui 
alt termen astronautic: ra
cheta compusă.

Racheta cu mai multe trep
te, sau racheta compusă este 
o grupare de cîteva rachete 
prinse una de alta într-un a- 
numit mod. O rachetă com
pusă are următoarea compu
nere : o parte de bază cu mo
toare mari 
proprii 
iar un 
toare și 
de încă 
mănător și, în sfîrșit, continuat 
cu o parte de capăt în care se 
găsesc aparatele de dirijare și 
cabina (containerul) cu încăr
cătura de transportat. Am pu
tea spune că racheta compusă 
este de fapt o rachetă cu mai 
multe motoare și cu tot atîtea 
rezervoare de combustibil.

Cum funcționează o ase
menea rachetă ? Mai îhtîi se 
aprinde motorul părții celei 
mai de joș ale etajului de

bază. în acest etaj se găsesc 
și pompele de alimentare a 
motoarelor cu combustibil și 
rezervoarele de combustibil. 
Forța astfel creată saltă ra
cheta și o ridică pînă la o 
anumită înălțime, dîndu-i și o 
viteză destul de mare (1-2 
km/s). Cînd s-au golit rezer
voarele de combustibil ale 
etajului de jos, întregul acest 
etaj este desprins de restul 
rachetei, astfel că prin pune
rea în funcțiune a motoare
lor din compartimentul urmă
tor, lucrul acestor motoare 
este ușurat. Acum trebuie 
împinsă o rachetă mai ușoa
ră, fără părți de prisos (mo
toare stinse sau rezervoare 
golite). Motoarele etajului 2 
măresc și mai mult viteza de 
zbor a rachetei, de exemplu, 
de la 2 km/s pînă la 4 km/s. 
Cînd s-a consumat și com
bustibilul aflat în rezervoa
rele sale, se desprinde și acest 
etaj. Pe traiectorie se găsește 
acum a treia treaptă a rache
tei compuse. Motoarele etaju- 

viteza de 
km/s, de

Electronica în sprijinul producției
olul pe care îl are 
astăzi electronica în 
producție este mul
tiplu. Astfel ea in
tervine în procesul 
tehnologic prin a-

paratele de măsură și control, iar 
în faza cea mai înaintată a auto
matizării, în cazul sistemelor 
adaptive, ea este prezentădin pul

tucrînd la microscopul electronic de la Institutul de Endocrinologie a* Academiei
Foto: N. STELORIAN

calculatoarele electronice care în 
fiecare moment decid cum tre
buie modificat procesul tehnolo
gic spre a avea o funcționare op
timă. Dar electronica intervine 
chiar și prin anumite procedee 
specifice de prelucrare. Sa urmă
rim cîteva din aceste aspecte.

Iată de exemplu un proce
deu tehnologic clasic: su
dura. Se cunosc dificul-

Prof. univ. 
Edmond Nicolau

tați le legate de acest proce
deu,
Față de nifuire, 
obține o îmbinare mult mai eco
nomică, în care se consumă mai 
puțin material. Prin sudare se pot 
obține diverse piese care altmin
teri ar necesita să fie turnate — 
dar prin acest din urmă procedeu 
greutatea crește, procesul tehno
logic se lungește și totodată se 
scumpește. Dar sudura are și 
dezavantaje. în primul rînd nu 
toate metalele se pot îmbina prin 
sudare. în al doilea rînd sudarea 
duce la încălzirea metalelor într-o 
atmosferă de obicei favorabilă 
oxidărilor, care atacă metalele și 
împiedică o sudare perfectă. Ade
sea se întîmplă ca în cazul unor 
sudări mai pretențioase să fie 
necesar a se recurge la o atmos
feră protectoare — și nici atunci 
nu este totdeauna posibil să se 
ajungă la o îmbinare perfectă. 
Electronica vine însă cu un pro
cedeu modern și cu totul nou : 
sudarea prin bombardament elec
tronic.

Principiul metodei este foarte 
simplu. Se știe că tuburile de ra
dio se încălzesc prin funcționare. 
Radioamatorii știu de asemenea, 
că tuburile mari de emisie se în
roșesc în timpul funcționării. A- 
ceastă înroșire se datorează bom-

ca și avantajele sale, 
prin sudare se

bardării anodului de către elec
tronii care vin de la catod.

Dar în fond fot aceasta se în- 
tîmplă și în timpul sudării : cele 
două piese de îmbinat se încăl
zesc pînă ce marginile se topesc. 
Atunci prin apăsare se realizează 
îmbinarea. Acesta este procedeul 
utilizat în unele tipuri de sudură. 
Numai că acest procedeu are in
convenientele amintite mai îna-

în noul procedeu electronic în
călzirea se face în vid, cu ajuto
rul unui fascicul de electroni ra
pizi. Lucrîndu-se în vid, se eli
mină pericolul reacțiilor chimice 
nedorite. Deoarece încălzirea se 
face cu ajutorul electronilor, com
pozita chimică a pieselor sudate 
nu se modifică de loc. Nu se 
modifică nici structura metalelor.

Acest sistem prezintă avantajul 
că se poate concentra fasciculul 
de electroni pe o porțiune mică 
a pieselor de sudat, astfel încît 
sudarea se realizează cu energii 
mici.

Cu acest gen de instalații s-au 
realizat suduri între metale 
erau 
clasic.

tul constă dintr-un fuE electro
nic care produce un fascicul pu
ternic focalizat și accelerat de un 
cîmp electric produs de o dife
rență de potențial cuprinsă între 1 
și 50 kV. Fasciculul este foarte fin, 
avînd diametrul de un micron. 
Acest fascicul bombardează su
prafața metalică de analizat în 
același timp fasciculul explorînd 
suprafața. Datorită bombardamen
tului electronic, se produc raze 
X, ale căror proprietăți depind 
de substanțele din suprafața 
bombardată. Razele X pot fi se
lectate cu ajutorul unui spectro- 
metru și detectate de către un 
contor special. Cu ajutorul unui 
dispozitiv de explorare — analog 
celui utilizat în televiziune — se 
poate obține pe un tub catodic o 
imagine care reprezintă semican- 
titativ distribuția — pe aria ana
lizată — a unui anumit element 
chimic. Aria analizată este de or
dinul unui milimetru pătrat. Pre
cizia este de circa 1 %. Concen
trația minimă care poate fi de
tectată este de 0,1 %, ceea ce 
corespunde unei sensibilități de 
masă de ordinul a unei sutimi de 
milionime de milionime de gram. 
Este o precizie pe care numai 
electronica o poate realiza I

în încheiere vom aminti de a- 
nalizorul automat.

nea de numere astfel obținute cu 
spectrele înregistrate în memoria 
calculatorului. în modul acesta se 
determină care este compoziția 
substanței analizate.

Toate aceste aparate — și 
multe altele — sînt create de 
electronică spre a permite auto
matizarea proceselor de produc
ție. Ce înseamnă automatizarea 
cu sprijinul electronicii ? Elec
tronica permite atît o modi
ficare profundă a proceselor teh
nologice, cît și o automatizare 
totală, mergîndu-se treptat spre o 
automatizare adaptivă, în care 
sistemele de reglaj sînt astfel 
concepute încît, în fiecare mo
ment ele se adaptează la noile 
condiții ivite, pentru ca procesul 
automatizat 
în cele 
Iar această
treaptă spre automatizarea totală 
în care automatele conduse de 
„creieri electronici" efectuează 
toate acțiunile necesare produc
ției.

în etapa actuală de dezvoltare 
a tehnicii nu este posibil să con
cepem o automatizare modernă, 
sau măcar o industrie modernă 
care să fie lipsită de aportul 
esențial al electronicii.

lui său îi sporesc 
la 4 km/s la 6 , _
exemplu. Și dacă mai există 
încă una sau două trepte, vi
teza poate fi mărită în același 
mod pînă la 8 km/s, sau chiar 
pînă la 10—12 km/s.

Așadar, principalul lucru 
care se obține prin compu
nerea (etaj area) rachetelor 
este creșterea vitezei de zbor, 
fără ca prin aceasta greutatea 
lor în momentul lansării să 
fie prea mare. Viteza ultimei 
trepte a rachetei compuse este 
egală cu suma vitezelor reali
zate de fiecare etaj al ei. 
Greutate redusă și viteză 
foarte mare — iată deci caii- 
tățile acestei construcții.

Exemple de rachete cosmic 
ce de mare putere sînt toate 
trenurile cosmice sovietice 
purtătoare de sateliți artifi
ciali, de stații interplanetare 
și de nave-satelit care au zbu
rat cu o precizie uluitoare în 
spațiul cosmic.

care
insudabile prin procedeul

O realizare recentă a elec
tronicii este microanali- 
zorul de raze X desti

nat studierii metalelor. Apara

Acesta este 
spectograf 
spectrul 

Acest 
într-o

în conformitate
cod, de către un ealcu- 

electronic rapid. Același

format dintr-un 
care produce 

substanței 
spectru 

succesiune 
cu

de 
este 

de
un

analizat, 
tradus 
cifre, î 
anumit 
lafor 
calculator compară apoi succesiu-

să se desfășoare 
mai bune condiții. 

automatizare este o

Studiind straturile înalte ale 
atmosferei...

Foto : TASS-Moscova

ing. D. ȘT. ANDREESCU
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CORNELIA DURAC 
din secția țesători© schimbul 
întîi de la Filatura „Dacia" 

București

MARIN TARPAN
din sectorul nr. 2 al Șantie

rului naval Oltenița

AURICA BURTAN 
întreprinderea 
d:a“ Timișocra

Joia tineretului

a

zațiile U.T.M. din brigăzile a 
IH-a și a Vl-a, care au pus cu 
regularitate în discuția adună
rilor generale diferite aspecte 
ale activității în producție a 
utemiștilor și tinerilor, ajutîn- 
du-i în felul acesta să-și îm
bunătățească munca. Firește 
această preocupare a organi
zației U.T.M. față de felul în 
care muncește tineretul — și 
care s-a manifestat nu numai 
cu prilejul adunărilor genera
le — a dat roade. Organizația 
de partid, conducerea gospodă
riei apreciază aportul utemiș
tilor și tinerilor în munca de 
intărire și dezvoltare a gospo
dăriei, dragostea și devota
mentul cu care-și îndeplinesc 
aceștia sarcinile, fie că e vor
ba de munca la cîmp, îngriji-

an 
de

e
în

cum 
mijnca 
tineretului,

Cum se preocupă Comitetul 
organizației de bază U.T.M. de la 
G. A. C. Săveni de îmbunătățirea 

conținutului politic-educatîv 
al adunărilor generale

produc- 
pentru 

gospodă- 
unor re- 
obiectul

nul acesta* în 
cele 7 organizații 
U.T.M. pe brigăzi 
existente în ca
drul gospodăriei 
agricole colective

„8 Mai1*, comuna Săveni, raio
nul Fetești — s-au ținut — cu 
unele excepții — adunări gene
rale în fiecare lună, punîn- 
du-se în discuția utemiștilor 
anumite probleme privind ac
tivitatea lor în producție și pe 
tărîm obștesc. Cu prilejul 
adunărilor generale, utemiștii 
au fost informați asupra prin
cipalelor evenimente politice 
interne și externe, s-au rezol
vat chestiuni practice, organi
zatorice din viața organizații
lor U.T.M. In numeroase adu
nări generale, la toate organi
zațiile U.T.M. din 
brigăzi, s-au pus 
în discuție cereri 
ale tinerilor de 
primire în U.T.M., 
organizația de ba
ză lărgindu-și rîn- 
durila în acest 
cu aproape 190 
utemiști.

Așa 
firesc, 
ție a
îndeplinirea planului 
riei, pentru obținerea 
celte bogate, a făcut 
multor adunări generale. Intr-o 
adunare generală a utemiști
lor pe gospodărie a fost invitat 
tovarășul Hie Crăciun, preșe
dintele G.A.C., care a vorbit 
despre perspectivele de dezvol
tare a gospodăriei, despre pla
nul de producție pe anul a- 
cesta, despre sarcinile ce re
vin tineretului în lupta pentru 
îndeplinirea acestui plan. în 
organizația U.T.M. din briga
da nr. 4, de pildă, s-a dis
cutat in cadrul adunărilor ge
nerale despre sarcinile ce re
vin tineretului pentru îndepli
nirea planului de producție al 
brigăzii, despre calitatea mun
cii unor utemiști, despre acti
vitatea celor două echipe de 
tineret. Sfătuindu-se cu comu
nistul Ion Ursache, șeful bri
găzii, cu utemiștii, biroul a- 
cestei organizații a reușit să 
pună cu operativitate în discu
ția adunărilor generale pro
blemele principale privind 
munca tinerilor colectiviști, în- 
dreptînd astfel atenția organi
zației în direcția în care era 
mai multă nevoie în momen
tul respectiv.

într-un mod asemănător s-ar 
putea vorbi și despre organi-

rea animalelor, ori cultivarea 
legumelor.

In cadrul adunărilor genera
le s-au discutat și alte proble
me. în toate organizațiile 
U.T.M. din brigăzi există obi
ceiul ca în cadrul unor adu
nări generale să se ceară unor 
utemiști să raporteze asupra 
felului în care-și îndeplinesc 
sarcinile încredințate. într-o 
adunare generală a organiza
ției din brigada nr. 1 au pre
zentat rapoarte despre activi
tatea lor, utemiștii Nicolae I. 
Popa și Dobrița Cuman. Pri
mul, în calitate de comandant 
al brigăzii de muncă patrioti
că, iar Dobriț3 Coman despre 
munca desfășurată printre ti
nerele colectiviste din brigadă, 
care nu erau membre ale or
ganizației noastre. Discuțiile 
din adunare i-au ajutat pe 
ambii utemiști să-și îmbună
tățească activitatea in viitor, 
într-o adunare generală a or
ganizației C.T.M. din brigăzile 
a Vn-a și a IX-a s-a discutat 
despre participarea utemiștilor 
Ia viața culturală din comună. 
Și aici discuțiile au avut da
rul de a atrage un mare nu
măr de utemiști Ia activitatea 
formațiilor artistice de pe lin
gă căminul cultural.

Din exemplele de mal sus 
se vede că în adunările gene
rale ale organizațiilor U.TJtf.

pe brigăzi, precum și în cele 
ale organizației de bază, au 
fost dezbătute în majoritatea 
cazurilor probleme importante 
avînd un rol pozitiv în educa
rea utemiștilor. Totuși, analiza 
tematică a problemelor care 
au figurat pe ordinea de zi a 
adunărilor generale ținute în 
ultimele 6 luni, vădește o anu
mită sărăcie, scoate la iveală 
un număr restrâns de teme 
puse în discuția utemiștilor. 
Vorbind despre rolul educativ 
pe care trebuie să-I aibă adu
nările generale, Raportul pre
zentat Ia cel de-al III-lea Con
gres al U.T.M. arată: „...în a- 
dunările generale ale U.T.M. 
trebuie să devină o practică 
obișnuită dezbaterea, pe lin
gă problemele muncii organi

zatorice și politice 
curente, a unor 
probleme privind 
munca și viața ti
neretului în trecut 
și astăzi, diferite 
laturi ale mora
lei socialiste, per
spectivele ce se 
deschid tineretului 
datorită politicii 

partidului...**. Or, din acest 
punct de vedere se pot face o 
serie de observații critice cu 
privire la temele adunărilor 
generale ținute în această or
ganizație de bază.

în afara problemelor de 
producție, tinerii au o sferă 
largă de preocupări în jurul 
cărora s-ar putea organiza a- 
dunărî generale cu un bogat 
conținut educativ. Consultînd 
cițiva utemiști, am aflat, de 
pildă, că ei ar dori să se dis
cute în unele adunări genera
le despre viața eroilor ute- 
ciști, despre trecutul de luptă 
al partidului nostru, despre 
felul în care au trăit bunicii 
și părinții lor și despre multe 
alte probleme. Discutarea u- 
nor asemenea teme în adună
rile generale ar contribui în 
mare măsură Ia educarea lor 
politică, la lărgirea orizontu
lui lor, i-ar ajuta să prețuias- 
că și mai mult vremurile în 
care trăiesc, grija manifestată 
de partid pentru tînăra gene
rație. însăși viața de fiecare 
zi a tinerilor oferă multe teme 
care aduse în discuția adună
rilor generale ar contribui la 
ridicarea valorii lor educative. 
Așa de pildă, organizația 
U.T.M. a desfășurat o slabă 
muncă pentru trezirea intere
sului tinerilor pentru citirea 
literaturii. Din numărul mare 
de tineri, doar vreo 20 sînt 
purtători ai insignei „Prieten 
al cărții**, și, în general, con
cursul „Iubiți cartea** nu este 
suficient cunoscut. Iată o temă 
pentru adunări generale. Deși 
sînt puține cazuri mai există 
tineri care nu-i respectă pe 
vîrstnici, care nu se poartă ci
vilizat. Comportarea în socie
tatea noastră socialistă ar fi o 
temă care ar putea fi discu
tată în adunările generale 
U.T.M. Sîntem în plină campa
nie agricolă și nu s-au luat 
toate măsurile pentru organi
zarea unei bogate activități 
cultural-educative pe cîmp, a- 
colo unde' muncesc tinerii. 
Chiar tinerii au reclamat lip
sa unor asemenea activități. 
Discutîndu-se în cadrul adu
nărilor generale despre acest 
aspect al muncii politice, cu 
siguranță că se pot lua măsuri 
operative pentru organizarea 
unei activități culturale Ia fel 
de bogate ca și pînă Ia înce
perea campaniei. Iată cît de 
mult ar putea fi îmbunătățită 
tematica adunărilor generale.

împreună cu comitetul co
munal U.T.M. comitetul orga
nizației de bază din gospodă
rie să ia toate măsurile pentru 
îmbogățirea conținutului edu
cativ al adunărilor generale, 
contribuind ca fiecare din ele 
să devină cu adevărat o școa
lă de educare comunistă a u- 
temiștilor și tinerilor colecti
viști.

In comuna Chiajna a avut loc 
de curînd o „joie a tineretului** 
organizată de organizația de ba
ză U.T.M. din satul Roșu. La su
gestia instructorului raional comi
tetul comunal U.T.M. a invitat la 
această „Joie a tineretului" și se
cretarii organizațiilor U.T.M. pre
cum și responsabilii culturali din 
comitetele U.T.M. din comunele 
vecine, Dragomireșfi-Deal, Drago- 
mireșfi-Vale, Zurbava, precum și 
directorii căminelor culturale.

Programul a început cu o con
ferință despre viața și lupta lui 
Tudor Vladimirescu. Apoi au ur
mat diferite concursuri și jocuri 
distractive. Și firește dans. De un 
deosebit interes s-a bucurat con
cursul ghicitoare pe teme literare. 
O comisie stabilită din timp ci
tea fragmente din poezii, nuvele 
și romane. Tinerii, ghicind cărei 
lucrări aparține fragmentul respec
tiv, recitau în continuare poezia, 
ori povesteau subiectul cărții. Con
cursul a contribuit la populariza
rea operelor literare respective în 
rîndurile tinerilor.

De o bună apreciere s-au bucu
rat și jocurile distractive care au 
contribuit la 
fere vesele, 
neretului" a 
frumoase de 
buit la îmbogățirea 
lor politice și de < 
rală.

crearea unei afmos- 
anfrenante. „Joia ti- 
oferit tinerilor clipe 
destindere, a confri- 

i cunoștințelor 
cultură gene-

A. M.

A.

1

indrumc'ea instructoa
rei superioare Elvira fanau, 
activul pionieresc de la 
Școcfa de 7 ani nr. 124 din 
București se documentează 
pentru viitoarea adunare cu 

temă.

timpul discuțiilor

MARIETA VIDRASCU

cine

regional

de
vești

de la Uzinele 
din orașul

Comi- 
regio- 

U.T.M.

Plenara Comitetului
U. T.M. București

Gazeta postului uteimist 
control anunță ultimele 
din întrecerea socialistă, 
toți tinerii îi interesează 

sînt fruntașii

De curind a avut loc aduna
rea generală pentru darea de 
seamă semestrială a organiza
ției de bază U.T.M. de la tur
nătoria de oțel a Uzinelor „Mao 
Tze-dun“ din Capitala. Ute- 
miștii au dezbătut cu însufle
țire activitatea organizației de 
bază U.T.M., făcînd și propu
neri pentru îmbunătățirea mun
cii politico-educative, pentru 
ridicarea calificării profesionale
a tinerilor muncitori.

Vasile Topală, sudor la cură
țătoria de oțel, s-a ocupat în 
cuvintul său de mai multe pro
bleme. Mai întîi el a propus 
să se organizeze o brigadă de 
tineret și la curățătoria de oțe
le. A vorbit apoi, pe larg des
pre activitatea cultural-sportivă 
din secție, arătind că aprecia
ză joile tineretului ținute la 
clubul uzinei, precum și unele 
acțiuni cwltural-sportive 
care contribuie la educarea 
m un istă a tinerilor.

Un schimb
de experiență rodnic

De curînd a avut 
loc o plenară lărgită 
a Comitetului raio
nal U.T.M. Săveni, 
din regiunea Su
ceava. Cu acest 
prilej participanții 
la plenară au făcut 
un rodnic schimb 
de experiență pri
vind munca politi
că și cultural-edu- 
cativă pe care o 
desfășoară organi
zațiile U.T.M. pen
tru mobilizarea ti
neretului la întări
rea economico-or- 
ganizatorică a gos
podăriilor colecti
ve. în acest sens 
au fost apreciate 
conferințele în care 

se vorbește despre

dezvoltarea unor 
ramuri de produc
ție ale G.A.C., des
pre însemnătatea 
creșterii animalelor, 
vizitele tinerilor la 
unele G.A.C. frun
tașe, întîlnirile ti
nerilor din sectorul 
individual cu colec
tiviști fruntași, se
rile de întrebări și 
răspunsuri despre 
retribuirea muncii 
în G. A. C. etc.

Au fost apreciate 
de asemenea, și u- 
nele 
rale 
țiilor 
care 
despre ce înseamnă 
să-ți iubești gospo
dăria colectivă, zes-

adunări gene- 
ale organiza- 

U.T.M. în 
s-a discutat

etc. 
co-

co-
altele,

trea tînărului 
lectivist și ;
care au ajutat tine
rilor țărani munci
tori să înțeleagă 
mai profund sarci
nile pe care parti
dul le pune în fața 
oamenilor muncii 
de la sate și cum 
pot contribui ei la 
traducerea lor în 
viață.

Plenara a adoptat 
totodată o seamă 
de măsuri pentru a 
spori contribuția or
ganizațiilor U.T.M., 
a tineretului la des-, 
fășurarea în bune 
condiții a cam
paniei de recoltare.

D. PREPELIȚA

unui

Cine sînt
noii utemiști!

Organizația U.T.M. de la 
„Țesătoriile Reunite" 
și-a lărgit în anul ace

sta rîndurile cu 21 de tineri.
® Toți tinerii primiți în 

U.T.M. sînt muncitori, majo
ritatea fete ; țesătoare, urzito- 
rese, canetatoare, lăcătuși, a- 
jutori de maiștri. Cei mai 
mulți provin din familii 
muncitorești, unii dintre 
reprezentînd a doua ori 
treia generație de țesători 
familia lor.

• Organizația U.T.M. s-a 
ocupat cu multă atenție de 
atragerea tinerilor la activi
tatea obștească. 1 
invitați la adunări 
au mers împreună 
miștii în excursia 
la Muzeul Doftana 
zeul de istorie a 
au participat și la alte ac
țiuni. Cu acest prilej au în
vățat multe lucruri despre 
lupta partidului, a comuniști
lor pentru viața pe care o 
trăim azi, despre grija parti
dului pentru tînăra generație. 
Totodată ei au fost ajutați 
să înțeleagă scopul organiza
ției noastre revoluționare, ce
rințele sale față de utemiști. 
încă înainte de a deveni 
membri ai U.T.M., tinerii au 
fost antrenați la activitatea 
organizației. Așa se face că 
toți au fost încadrați în bri
găzile utcmiste de muncă pa
triotică, au frecventat cercu
rile politice, s-au înscris la 
concursul „Iubiți cartea", au 
participat Ia serile tineretului 
precum și la alte activități 
organizate aci.

e Manifestând grijă pentru 
pregătirea politică a viitorilor 
utemiști, organizația de bază 
a urmărit și felul în care-și 
îndeplinesc aceștia sarcinile 
în producție, ajutîndu-i să 
muncească bine, să dea pro
duse de calitate, să lupte 
pentru continua ridicare a 
nivelului lor profesional. Toți 
tinerii au fost încadrați în 
brigăzile de producție ale ti
neretului, au fost îndrumați 
să urmeze și frecventează și 
acum cursurile de ridicare a 
calificării. Mulți dintre ei, ca 
de pildă Catinca Ene, Mîndra 
Dincă, Cecilia Ion, Ilinca 
Savu, s-au prezentat în fața 
adunării generale care urma 
să discute cererile lor de a 
deveni utemiști, fiind fruntași 
în producție.

© După ce au devenit ute
miști, organizația s-a ocupat 
în continuare cu aceeași răs
pundere de educarea politică 
a lor, încredințîndu-le sar
cini, ajutîndu-i să le îndepli
nească. Așa de exemplu Ilin
ca Savu era cunoscută ca o 
bună muncitoare în produc
ție, gata să împărtășească 
celor din jur din cunoștințele 
ei. în plus era o fată dina
mică, o bună organizatoare.- 
Ei i-a fost încredințată 
cina de responsabilă a 
brigăzi de producție a 
retului, sarcină pe care 
îndeplinește - cu 
comitetului U.T.M., 
miștilor — în bune

ei 
a 

în

Ei au fost 
generale, 
cu ute- 

organizată 
i și la Mu- 

partidnlui*

sar- 
unei 
tine- 
și-o 

ajutorul 
al ute- 

condi-

ecent, 
teiul 
nai 

București, a anali
zat într-o plenară 
a sa contribuția ti
neretului Ia con
solidarea economi- 
co-organîzatorică a 
G.A.C. șî a adoptat 
în acest sens mă
suri corespunză
toare.

Informarea pre
zentată de biroul 
comitetului regio
nal a analizat mul
tilateral activitatea 
politico - educativă 
desfășurată de or
ganizațiile U.T.M. 
pentru mobilizarea 
tinerilor colectiviști 
Ia efectuarea lu
crărilor Ia timp

și în bune ccndi- 
țiuni. în acest sens, 
în plenară s-a dis
cutat pe larg des
pre activitatea e- 
chipelor de tineret, 
a tinerilor crescă
tori de animale.

Participants Ia 
discuții au făcut 
propuneri valoroa
se pentru îmbună
tățirea muncii po
litice în rîndul ti' 
nerilor colectiviști, 
în scopul măririi 
contribuției lor la 
consolidarea și în
tărirea economică- 
organizatorică a 
gospodăriilor agri
cole colective.

Plenara a adop
tat un amplu plan 
de măsuri a cărui

aplicare este meni
tă să ajute la îm
bunătățirea activi
tății organizațiilor 
de bază U.T.M. din 
gospodăriile agri
cole colective, la 
întărirea muncii e- 
ducative desfășura
tă în rîndurile ti
neretului. Măsurile 
se referă la mobi
lizarea activă a ti
neretului la munca 
de întreținere a 
culturilor, în vede
rea creșterii pro
ducției animaliere, 
precum și cu pri
vire la asigurarea 
condițiilor pentru 
protecția și reface
rea patrimoniului 
silvic.

Ajutor concret 
viitorilor seraliști

M. V.

150 de tineri 
„Electroputere" 
Craiova și-au manifestat do
rința de a frecventa la toam
nă cursurile liceului seral. De 
aceea comitetele organizații
lor de bază U.T.M. au studiat 
nevoile și propunerile tineri
lor și le-au adus la cunoștința 
comitetului U.T.M. pe uzină, 
în urma acestei consultări, co
mitetul U.T.M. a încredin
țat unor tineri ingineri și teh
nicieni sarcina de a acorda 
viitorilor seraliști ajutorul ne
cesar organizînd ore de medi
tații și consultații la materii 
ca : fizică, matematică, chi
mie, etc. Meditațiile și consul
tațiile au început să se desfă
șoare, avînd bune rezultate.

ntîmplarea a făcut că 
primul căruia m-am a- 
dresat pentru a afla 

cine este secretarul comitetu
lui U.T.M. și unde îl pot găsi 
să fie un pionier întîlnit în 
centrul marii comune do
brogene, Mihail Kogălniceanu.

— Secretarul utemiștilor ? I 
m-a privit el cu o mină cu
rioasă care vrea parcă să spu
nă. „Cum de nu știi atîta lu
cru ?u.

— Nea Stere, el este secre
tarul utemiștilor, la ' noi. Lu
crează la sectorul zootehnic. 
La sectorul zootehnic am 
aflat însă că numai cu cîteva 
minute mai înainte secretarul 
plecase pe cîmp.

— Știți, ne-a explicat un tî- 
năr de aici, după curățenia 
de dimineață a grajdurilor, și 
pînă la hrănirea vitelor de la 
ora primului noi, aici la sec
torul zootehnic, avem cîteva 
ceasuri mai libere. Acum, în 
campanie, 
folosește 
a vedea 
pe cîmp. 
căutați-l

tovarășul secretar 
acest răgaz pentru 
cum lucrează tinerii 

Dacă vă grăbiți,< 
pe cîmp, acolo unde

lucrează echipele 'de tineret. 
Dar cred că o să-l găsiți cam 
greu. Intr-adevăr nu l-am 
găsit prea ușor în ziua aceea 
pe secretarul comitetului 
U.T.M. din gospodărie. Mai 
întîi am întrebat de el pe 
colectiviștii din brigada a IT-a.

— A fost pe aici. A stat de 
vorbă cu noi și a plecat.

M-am oprit apoi la colecti
viștii din brigada a IV-a care 
se aflau la prășit într-o tarla 
cu porumb.

— Pe la noi încă n-a fost, 
mi-a răspuns un colectivist 
mai în vîrstă. Dar la 12 va 
veni cu siguranță aici că a- 
vem informare politică.

Pînă la ora 12 mai erau însă 
vreo două ceasuri bune. Am 
plecat. L-am mai căutat la e- 
chipa de tineret din brigada 
a V-a. Am aflat că în pauză 
participase la consfătuirea de 
lucru a echipei 
de aici.

L-am întîlnit 
întorcea grăbit

— Nu pot să mai întîrzii a- 
cum — s-a scuzat el. La noi, 
la sectorul zootehnic, se cere

dar plecase și

totuși cînd se 
spre sat.

multă punctualitate. Am avut 
un pic de răgaz și m-am re
pezit pe cîmp, pe la băieți. A- 
cum este vremea însă cînd 
trebuie să adăpăm și să hră
nim animalele.

Am rămas în gospodărie 
pînă seara. Credeam că atunci 
voi putea să stau de vorbă pe 
îndelete cu secretarul organi
zației U.T.M. din colectivă. 
Dar n-am reușit. In seara a- 
ceea a avut loc o consfătuire 
a secretarilor organizațiilor 
U.T.M. pe brigăzi. Acum, în 
perioada de vîrf a muncilor a- 
gricole, comitetul U.T.M. pe 
gospodărie a luat inițiativa, la 
propunerea tovarășului Stere, 
să se întrunească săptămânal 
cu secretarii organizațiilor 
U.T.M. pe brigăzi, într-o 
scurtă consfătuire de lucru, și 
să stabilească împreună cum 
pot fi mai bine organizate și 
distribuite forțele organizației 
U.T.M. pentru efectuarea la 
timp și în bune condițiuni a 
lucrărilor agricole. Așa au fă
cut și de data aceasta. Unele 
brigăzi rămăseseră în urmă 
cu lucrările de întreținerea

culturilor. Totodată, trebuiau 
luate măsuri pentru pregăti
rea campaniei de recoltare. In 
consfătuire s-a stabilit ca e- 
chipa de tineret din brigada a 
V-a să dea ajutor echipelor 
rămase în urmă cu această 
lucrare, iar celelalte patru 
echipe de tineret, pe măsură 
ce termină lucrările de între
ținere, 
paratul 
lor, etc.
niei de recoltare. După ce mă
surile acestea au fost aduse la 
cunoștința conducerii gospodă
riei și aprobate, Enache Stere 
a mai zăbovit o vreme discu- 
tînd cu Ana Asanageanu, se
cretara organizației de bază 
U.T.M. din brigada a V-a de 
cîmp. In ultimul timp în bri
gada a V-a se iviseră cîteva 
cazuri de indisciplină în pro
ducție. Secretarul comitetului 
U.T.M. socotea că organizația 
din brigadă trebuie să înlă
ture cit mai grabnic aceste 
neajunsuri, să creeze o opinie 
puternică împotriva acelora 
care nu-șî fac datoria față de 
gospodărie.

să se apuce de re- 
uneltelor, atelaje- 
în vederea campa-

țiuni. Sau Mîndra Dincă. Șl 
ea este o bună muncitoare în 
producție, participă la activi
tatea patriotică, a învățat 
bine în cercul politic. Ei i 
s-a încredințat sarcina de a 
munci ca instructoare de 
pionieri. Acum se pregătește 
pentru a urma de la toamnă 
cursurile școlii medii serale. 
4 tinerj activează în forma
țiile artistice din întreprin
dere, unii au sarcina de di- 
fuzori ai presei, altora le-a 
fost încredințată sarcina de a 
ajuta pe tinerii mai slab 
pregătiți din punct de vedere 
profesional.

• Ce este, caracteristic a- 
cestor tineri noi primiți 
U.T.M. ? Ajutați ' 
zația U.T.M. ei 
scopul Uniunii 
Muncitor și s-au 
entuziasm în activitatea. co
lectivului de utemiști, luptînd 
pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor partidului. Acest 
lucru se vede din pasiunea 
cu care muncesc pentru ri
dicarea continuă a calificării 
profesionale pentru a putea 
da produse de o calitate su
perioară, din răspunderea cu 
care-și îndeplinesc sarcinile 
încredințate, din perseverența 
cu care-și ridică nivelul po
litic, ideologic și cultural.

în 
de organi- 
au înțeles 
Tineretului 
încadrat cu

Seară de calcul
Sosind în comuna 

geană, Cobadin, la 
ore după ce soarele 
afundase

dobro- 
cîteva 

se 
dincolo de sat' în 

verdele crud al tarlalelor cu 
porumb, atenția mi-a fost a- 
trasă de un mare afiș 
pe ușa 
Curios l-am citit. 
U.T.M.
vă invită astăzi 16 iunie 1961 
orele 19 la școala de patru 
ani, unde va avea loc o seară 
de calcul pe tema — Cît pier
dem prin risipirea unui, sin
gur bob de grîu din spic. 
Vorbește inginerul Vasile Ma
rinescu".

Cea mai mare sală de clasă 
a școlii era plină de oameni 
pînă ia~ refuz. La tablă* 
pe bază de calcule in
ginerul demonstra ce pa
gube mari aduc gospodăriei 
colective, fiecărui colectivist 
în parte, pierderile pricinuite 
din întîrzierea recoltării sau 
din pricina efectuării unor 
lucrări de proastă calitate.'

Inginerul Vasile Marinescu, 
a vorbit însă și despre măsu
rile ce se pot lua pentru a 
evita această mare risipă. 
Printre altele mi s-a părut 
interesantă ideea sugerată ca 
fiecare tînăr să aibă cu el, la 
muncă, în campania de recol
tare o greblă de mînă pentru 
a aduna spicele căzute în'ur
ma combinelor, sau pe cele 
rămase în locurile unde ' re
colta a fost culcată și în
curcată de

aflat 
căminului cultural. 

„Comitetul 
și căminul cultural

ploi și vînturi.

I. BLIDARU

din gospodărieAm plecat 
seara tîrziu.

In centrul 
cu ochii de panoul de onoare 
al fruntașilor în muncă din 
gospodăria colectivă. Sub o 
fotografie mare care îl înfă
țișa pe secretarul organizației 
U.T.M. din gospodărie am citit 
următoarea inscripție: „E-
nache Stere, colectivist frun
taș în producție. Urmați exem
plul lui“!

Mi-am amintit atunci că 
președintele gospodăriei,) se
cretarul organizației de partid 
și alți colectiviști tineri și 
vîrstnici spuseseră multe cu
vinte de laudă despre hărni
cia și pasiunea cu care mun
cește Enache, despre strădania 
lui de a hrăni și îngriji ani
malele după metode științi
fice, despre angajamentul pe 
care și l-au luat îngrijitorii 
de animale, la îndemnul lui 
Stere, de a obține anul acesta 
de la fiecare vacă furajată 
câte 200 de litri de lapte 
peste producția planificată.

comunei am dat

I. ȘERBU
om, i, ... ..



Pe urinele materialelor
publicate

unități 
comerțului socialist 
în regiunea Crișana

încălțăminte mai bună

pentru
La articolul critic intitulat 

„Pentru copii — o încălțămin
te frumoasă și durabilă" pu
blicat de ziarul „Scînteia ti
neretului" în ziua de 20 mai, 
Ministerul Industriei Ușoare 
— Direcția generală indus
trială pielărie, .încălțăminte, 
cauciuc, a trimis redacției ur
mătorul răspuns :

„Pentru înlăturarea defi
ciențelor privind calitatea 
nesatisfăcătoare a încălțămin
tei pentru copii produsă de 
Fabrica „Carmen" din Capi
tală, semnalate în articol, Di- 
tecția_ generală industrială 
pielărie, încălțăminte, cauciuo 
a dispus următoarele:

S-au liiat măsurile necesare 
ca în cel mai scurt timp la 
întreprinderea „Carmen" să 
ia ființă un laborator de ana
lize dotat cu aparatură mo
dernă. Pînă Ia înființarea a- 
cestui laborator s-a indicat 
fabricii ca, atunci cînd pri
mește piei ce par de o cali
tate necorespunzătoare, să 
ceară întreprinderilor furni
zoare cît și Institutului de 
cercetări pielărie — cauciuc o 
contraexpertiză care să con
state calitatea acestor semi
fabricate. Pentru înlăturarea 
operativă a eventualelor lip
suri privind calitatea semi
fabricatelor livrate Fabricii 
„Carmen", s-a dispus ca aces
te materiale să-i fie furnizate 
numai de întreprinderile din 
București și să fie însoțite de 
buletine de analiză a carac
teristicilor fizico-mecanice.

O altă lipsă sesizată de ar'

copii
ticol a fost faptul că uneori 
Fabrica „Carmen" trimitea în 
comerț încălțăminte pentru 
copii vopsită neglijent. Pen
tru a se asigura o bună cali
tate a vopselelor necesare o- 
perațiilor de finisare a încăl
țămintei pentru copii, a fost 
angajat la Fabrica „Carmen" 
un specialist care se ocupă în 
prezent numai de pregătirea 
vopselelor folosite la opera
țiile de finisare.

De asemenea, împreună cu 
conducerea fabricii, am luat 
măsuri pentru acordarea unui 
sprijin tehnic mai eficient ti
nerilor muncitori din între
prindere în ridicarea califică
rii profesionale, folosirea eu 
maximum de randament a 
utilajelor, cunoașterea și res
pectarea cu strictețe a tehno
logiei de fabricație. Printre 
aceste măsuri se numără și 
recrutarea unui număr de 
creatori de modele de la Fa
brica „Carmen" care vor 
urma cursurile de specializa
re organizate de direcția noa
stră.

Totodată menționăm că Di
recția industrială pielărie, în
călțăminte, cauciuc a luat și 
alte măsuri tehnico-organiza- 
torice cum sînt: reorganiza
rea secției croit, dotarea sec
ției pregătire și coaserea fețe
lor de încălțăminte cu utilaj 
corespunzător etc. menite 
sprijine colectivul de 
al Fabricii „Carmen" 
a produce încălțăminte 
litate tot mai bună.

să 
muncă 
pentru 
de ca-

Recent în regiunea Crișana 
a fost dată în funcțiune a 40-a 
unitate comercială specializa
tă din acest an a cooperației 
de consum.

Extinderea și modernizarea 
rețelei de unități comerciale 
sătești constituie o preocupa
re permanentă a organelor 
locale.

în Șimleul Silvaniei s-a 
deschis un nou magazin coo
peratist alimentar cu autode- 
servire — cel de-al 4-lea e- 
xistent în regiune. Sînt în 
curs de amenajare alte 13 a- 
semenea unități. în comuna 
Marghita s-a deschis zilele a- 
cestea un nou magazin mo
dem de desfacere a aparate
lor de radio, motocicletelor, 
bicicletelor și a altor articole 
cultural-sportive. Sint în curs 
lucrările de construcție a 
unui magazin universal cu 
etaj în Săcuieni și a unor 
magazine mixte în satele Vîr- 
ciorog, Borozel. Tărian și 
Ghereluș, la ridicarea cărora 
colectiviștii și țăranii munci
tori au efectuat mii de ore 
muncă voluntară.

în ultimele două luni peste 
40 de unități de alimentație 
publică sătești au fost dotate 
cu instalații frigorifice, iar la 
alte 26 sînt în curs de insta
lare.

Sumele alocate în acest an 
pentru dotarea și moderniza
rea unităților comerțului coo
peratist din regiunea Crișana 
ca și sporirea veniturilor oa
menilor muncii au făcut po
sibil ca în primele 5 luni ale 
anului să se desfacă prin 
cooperația de consum măr
furi industriale și alimentare 
a căror valoare întrece cu 
peste 33 milioane lei pe cele 
desfăcute în perioada cores
punzătoare a anului trecut.

(Agerpres)

Pentru o activitate sportivă 
de masă

; Articolul intitulat „Vacanța 
continuă" publicat în ziarul 
„Scînteia tineretului" din ziua 
de 26 mai a.c. critica faptul 
că la Uzinele „1 Mai“-Ploiești 
comitetul 
asociației 
prindere 
cuvenită activității sportive 
de masă, ne mai organizînd 
competiții Ia care să participe 
un număr mare de tineri 
muncitori, ingineri și tehni
cieni din uzină. Aeest fapt a 
dus la dezorganizarea secțiilor 
de atletism, volei, tenis de 
masă, șah și altele. De aseme
nea era criticat faptul că, co
mitetul U.T.M. și asociația 
sportivă a uzinei înlocuiesc 
munca de selecționare și pre
gătire a unor tineri fotbaliști, 
recrutați din rîndul tinerilor 
care lucrează în uzină, cu în
cercarea de a obține transfe
rarea în cadțȚl efhjpei dp; 
fotbal a unor „vedete-păsări- 
călătoare" din alte echipe.

în legătură cu acest articol, 
comitetul U.T.M. al Uzinei 
„1 Mai" și Consiliul U.C.F.S. al 
orașului Ploiești ne-au comu
nicat următoarele :

„în urma publicării artico
lului intitulat „Vacanța con
tinuă" comitetul U.T.M. și 
consiliul asociației sportive de 
la Uzinele „1 Mai", urmînd 
indicațiile date de comitetul 
de partid, au organizat o șe
dință comună în care a fost 
analizată activitatea sportivă 
de masă din întreprindere. Cu 
această ocazie s-au luat o se
rie de măsuri pentrrt înlătu
rarea deficiențelor semnalate.

Astfel s-a dispus punerea la 
dispoziția sportivilor 
Uzinele „1 Mai" atît 
antrenamente cît și pentru 
competiții a terenului sportiv 
„Unirea", situat în apropierea 
întreprinderii.

Pentru stimularea jucători-

U.T.M. și consiliul 
sportive din între- 

nu acordă atenția

lor de fotbal talentați din 
echipele de fotbal ale secțiilor 
și trecerea lor în echipa uzi
nei s-a inițiat un campionat 
intersecții, campionat menit 
să scoată în evidență noi ti
nere talente care ulterior vor 
fi pregătite pentru a repre
zenta culorile asociației în 
meciurile pe care Ie va sus
ține echipa uzinei.

Totodată s-au luat măsuri 
pentru o bună organizare a 
gimnasticii în producție, pen
tru organizarea unor compe
tiții de masă în cadrul sec
țiilor de atletism și volei. Fo- 
losindu-se materialele sporti
ve existente la clubul uzinei 
s-au organizat concursuri de 
tenis de masă și șah.

Comitetul U.T.M., Consiliul 
asociației sportive de la Uzi
nele „1 Mai" și Consiliul 
U.C.F.S, oraș Ploiești, însușin- 
du-și pe deplin critica făcută 
de ziar, mulțumesc pe această 
cale „Scînteii tineretului" pen
tru ajutorul pe care i I-a dat 
prin articolul publieat, în mai 
buna organizare a activității 
sportive 
tinerilor 
petrolier

de masă în rîndul 
constructori de utilaj 
din orașul Ploiești.

®------

de la 
pentru

PIECME4 SPRE PATRIE
A DELEIjAțlEI IlNEREIllLlil

FINLANDEZ
Joi a. părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre patrie, dele
gația tineretului finlandez con
dusa de dl. Oivă Valtonen, în
sărcinat cu problemele tinere
tului și sportului de pe lingă 
Ministerul învățământului, care 
la invitația U.T.M. și U.A.S.R. 
ă făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși la aeroportul Băneasa 
de membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T.M.

---------•---------

Informații
Miercuri seara a plecat 

spre Italia un grup folcloric 
al Ansamblului 
Popular al Capitalei, compus 
din 30 de dansatori, 
instrumentali și vocali. For
mația artiștilor romîni va 
prezenta spectacole în cadrul 
festivalurilor 
care vor 
între 23 
Țeramo,

Sfatului

artiști

internaționale 
avea loc la Veneția, 
și 25 iunie, 
între 27 și 29

★
Ambasadorul R.P.F. 

slavia, la București, Arso Mi- 
latovic a oferit joi un cocteil 
la sediul ambasadei cu prile
jul vizitei în țara noastră a 
delegației Ligii iugoslave 
pentru pace, independență și 
egalitate în drepturi a po
poarelor.

Au participat reprezentanți 
ai Comitetului național pen
tru apărarea păcii, 
terului 
oameni 
ziariști.

șl la 
iunie.

Iugo-

ai Minis- 
Afacerilor Externe, 
de artă și cultură.

★
Seara, cu același prilej, Co

mitetul național pentru apăra
rea păcii a oferit o masă 
la restaurantul „Pescăruș".

(Agerpres)

„Fenomenul" Brumei
Valerii Brumei, cel mai 

popular sportiv sovietic în 
prezent, era cu mai puțin de un 
an în urmă un „necunoscut" 
pentru milioanele de iubitori 
ai sportului, un atlet cum sînt 
sute și chiar mii în întreaga 
Uniune Sovietică. De altfel, 
cea mai bună mărturie în a- 
cest sens este biografia spor
tivă a lui Valerii Brumei.

In orășelul ucrainean Lu
gansk, începe Valerii în anul 
1952, practicarea sportului. Nu 
insă cu săritura în înălțime. 
Mai întâi, a practicat voleiul, 
apoi fotbalul și la urmă atle
tismul. îi era greu puștiului de 
10 ani să aleagă la care anume 
dintre probe să se oprească, 
căreia să i se dedice. L-a aju
tat însă antrenorul Piotr Sein, 
care, cu ochiul specialistului, 
a remarcat că proaspătul elev 
al școlii din Lugansk are 
titudini pentru săritura 
înălțime.

In anul 1958 el reușește să 
sară mai mult decît înălțimea 
propriului corp: 1,95 m (față 
de 1,85 m). La 14 aprilie 1959, 
în ziua cînd împlinea 17 ani, 
Valerii Brumei trece de gra
nița celor 2,00 m stabilind cu 
2,01 m un nou record de ju
niori al U.R.S.S. Anul 1860 
trebuia să fie anul unui mare 
salt calitativ, gindea Valerii 
Brumei. Deși nu-și exprima pe 
față marea sa dorință, el nă
zuia nespus să îndeplinească 
norma olimpică, pentru a fi 
selecționat în echipa Uniunii 
Sovietice la întrecerile de la 
Roma. în ianuarie 1960 face 
cunoștință la Lvov cu antre
norul emerit Vladimir Deaci- 
kov, care îl recrutează pe Bru
mei printre ucenicii săi. în 
preajma zilei sale de naștere, 
Valerii Brumei stabilește un 
nou record personal — 2,05 m, 
iar în luna mai, la Tuia, în
trece într-un concurs de ve
rificare preolimpic pe toți să
ritorii în înălțime din Uniu
nea Sovietică. Bucuria primu
lui mare succes este umbrită 
de un mare necaz : se acciden
tează la piciorul drept. Avea 
nevoie de o lună și jumătate 
pentru tratament, iar Jocurile 
Olimpice... nu 'puteau să aș
tepte. Cînd se părea că nu mai 
are nici o șansă de a fi selec
ționat, Valerii Brumei își re
capătă forma bună.

Urmau acum întrecerile 
limpice. în ce privește ; 
ba de săritură în 
me 
nimitate de păreri: 
olimpic nu poate scăpa a- 
mericanului John Thomas, re
cordmanul mondial al probei. 
Rezultatul se cunoaște : atletul 
american a fost bătut „ca la 
carte" de către săritorii sovie-

o- 
pro- 

inălți- 
bărbați exista o una- 

titlul

în lupta comună pentru preintimpinarea 
unui nou război, pentru consolidarea păcii

(Urmare din pag. I-a) militează pentru co-

Turneul din Italia și Franța

au 
arma- 

în- 
în-

torul decisiv în obținerea vic
toriei asupra fascismului.

La chemarea Partidului Co
munist, sub conducerea că
ruia forțele patriotice 
înfăptuit insurecția
tă de la 23 August 1944, 
treaga armată romină a 
tors armele și s-a alăturat 
coaliției antihitleriste. Poporul 
nostru păstrează caldă recu
noștință poporului sovietic și 
armatei sale eliberatoare, pen
tru jertfele date în lupta pen
tru eliberarea țării noastre, 
ostașilor sovietici, alături de 
care țara noastră a luptat, 
după răsturnarea dictaturii 
militaro-făsciste, pînă la nimi
cirea totală a mașinii de război 
germane.

Astăzi — a continuat vorbi
torul — aceleași cercuri care 
au făurit Wehrmachtul hitle- 
rist, reînvie militarismul ger
man revanșard. Astăzi însă, 
forțele păcii precumpănesc a- 
supra forțelor agresiunii. Țări, 
le socialiste ale căror forțe sînt 
unite în cadrul Tratatului de la 
Varșovia, acordă întreaga a- 
tenție menținerii capacității lor 
de apărare la nivelul cuvenit. 
Uniunea Sovietică, țările so-

Boao
w\n i< uvt 
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Pionierii de ta școala nr. 15-Floreasca, depun jerbe de flori 
la Monumentul Eroilor Sovietici.
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cialiste, 
existență pașnică, pentru de
zarmare generală și totală, 
bucurîndu-se de sprijinul po
poarelor.

în continuare a luat cuvîntul 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
vicepreședinte al Asociației ju
riștilor din R. P. Romînă, care 
a spus :

Astăzi, cînd Ia frontierele 
R. D. Germane — primul stat 
german al muncitorilor și ță
ranilor, stat iubitor de pace — 
răsună din nou din partea 
militariștilor chemări la re
vanșă, popoarele Europei tre
buie să fie vigilente. Intere
sele păcii și securității în Eu
ropa cer lichidarea grabnică 
a rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial, prin în
cheierea Tratatului de pace 
cu Germania și normalizarea 
situației în Berlinul occiden- 
tal. Recentele cuvîntări ale 
tovarășului N. S. Hrușciov în 
problemele de politică inter
națională, au arătat căile con
crete de soluționare a acestor 
probleme, căile asigurării păcii 
în Europa, 
ridică tot 
dar ele 
prin lupta 
pentru apărarea păcii.

în încheierea adunării, 
Elena Livezeanu, membră a

Adversarii păcii 
felul de obstacole, 

pot fi învinse 
unită a popoarelor

Biroului Comitetului național 
pentru apărarea păcii, a citit 
un mesaj adresat Comitetului 
sovietic pentru apărarea păcii.

Mesajul a fost primit de a- 
sistențâ cu vii aplauze. în 
tot timpul adunării, cei pre- 
zenți au manifestat călduros 
pentru prietenia cu marea 
Uniune Sovietică, pentru con
tinua întărire a lagărului so
cialist, pentru pace in întreaga 
lume. (Agerpres)

★
Ieri după-amiază. în sal; 

clubului Q.F.R. „16 Februarie 
din Timișoara a avut loc 
adunare publică consacrată 
împlinirii a 20 de ani de la 
dezlănțuirea criminalei agre
siuni a Germaniei fasciste îm
potriva Uniunii Sovietice.

Cu acest prilej, tovarășul 
Moise Ilici, secretarul Comite
tului regional de luptă pentru 
pace Banat a vorbit despre 
eroismul poporului sovietic, 
condus de gloriosul său Partid 
Comunist, în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei, care 
a zdrobit mașina de război 
hitleristă și a salvat de robia 
fascistă popoarele multor țări.

♦
Asemenea adunări populare 

au mai avut loc și în orașele 
Cluj, Iași, Craiova, Tg. Mu
reș și altele.

Fotbal

Za-Trei cicliști romîni: L. 
noni, I. Stoica și W. Ziegler 
au plecat joi în R.D. Germană 
pentru a luat parte la două

acesta,

Brumeitrei Șa 
Thomas fiind nevoit să 
mulțumească cu medalia 
bronz.

După J. O. de la Roma 
urmat: Odesa — 2,18 m, Lu
gansk — 2J9 m, Ujgorod — 
220 m. Iar anul acesta, la 29 
ianuarie, la Leningrad. Vale
rii Brumei realizează in sală 
fantastica cifră de 225 m. 
mat mare înălțime s 
vreodată de către un afle 
40 cm. mai mult decît propria 
sa înălțime. Recent el a sărit 
ia Moscova 223 m stabilind un 
nou record mondial in aer li
ber.

Valerii Brumei este primul 
atlet’ străin care a cucerit ti
tlul de campion al 
concursurile atletice 
Iar presa americai 
clnd valoarea spor 
vletic, l-a supren» 
rul cosmic". Nurru 
buie să reemeaștem. i 
tricește tntrstotuL J>fai 
dacă ținem seoma de proiecte
le lui Voierii Brumei pentru 
viitor : 220 m, performanță 
pe care el o consideră accesi
bilă, dar nu ca b limită a po
sibilităților omului!

S.U.A. ia

Olga Szabo, Maria Vicol, Ana Ene, trei dintre reprezen
tantele noastre la concursurile internaționale de floretă de 
la Como și Paris s-au înapoiat în Capitală.

— Cititorii ziarului nostru sînt dornici să 
nunte legate de aceste concursuri...

Invitația la discuție făcută pe aeroport 
loroase trăgătoare ale țării 
curie. Să le dăm cuvîntul...

afle unele ama

ri oastre a fost
celor trei 

primită cu
va- 
bu-

Fierbinte recunoștință 
sovieticieroilor

Studentul Valerii Brumei stu
diază cu multă sirguință 
(fotografia de sus). A doua 
pasiune a lui Brume! este 
pictura. lată-1 în Galeriile 
Tretiakov (fotografia din 
mijloc). Pentru a adăuga un 
singur centimetru unui re
cord de săritură in în
ălțime trebuie... să ridice 
mii și mii de kilograme de 
haltere ceea ce face și Bru

mei (fotografia de jos).
Fotografii de : 

IURI ȘOMOV-Moscova

Spectacolul 
ansamblului polonez 

de stat „Slask"

Teatre

în memoria veșnică a vi
tejilor ostaș; sovietici care, 
în bătălii de o amploare 
fără precedent în istorie, au 
eliberat pămîntul patriei lor 
și al altor țări din Europa 
și Asia, zdrabindu-i pe hitle- 
riști în propriul lor bîrlog și 
salvînd omenirea de fascism, 
oamenii muncii din Capitală, 
pionierii și utemiștii, au de
pus la mormintele bravilor 
soldați ai Armatei Sovietice 
din cimitirul Herăstrău, că- 
zuți în cel de-al doilea răz
boi mondial, coroane, buchete 
și jerbe de flori. Prima dele
gație care a depus o coroană 
uriașă de garoafe roșii, pe a 
cărei panglică era scris: 
„Glorie eternă eroilor sovietici 
căzuți în lupta pentru zdrobi
rea fascismului", a fost din 
partea colectivului Uzinelor 
„Timpuri 
tală. Apoi, 
pe malul 
trău au 
gații. Au 
de flori delegațiile din par
tea Uzinelor „Electronica",

Noi" din Capi
ta cimitirul de 
lacului Herăs- 

sosit alte dele- 
depus coroane

din partea Ministerului Indu
striei Alimentare, din partea 
pionierilor și utemiștilor din 
București.

V. CĂBULEA
★

PLOIEȘTI (de la corespondentul 
nostru). încă de dimineață, la ci
mitirul eroilor sovietici de pe 
strada Cîmpinii din orașul Ploiești, 
a venit un grup numeros de ti
neri de la Uzinele „1 Mai" din 
orașul Ploiești. Cu toții purtau 
jerbe și buchete de flori. După 
ce au depus florile pe mormin
te, tinerii și tinerele Uzinei „1 
Mai" au păstrat un minut de re
culegere, cinstind amintirea osta
șilor sovietici care și-au jertfit 
viața pentru eliberarea patriei 
noastre.

în fof cursul zilei, numeroase 
grupuri de muncitori, elevi și 
pionieri din orașul Ploiești au 
depus buchete de flori pe mor
mintele ostașilor sovietici.

★
Delegații de oameni ai muncii 

din numeroase localități din țară 
au depus flori la cimitirele și mo
numentele eroilor sovietici.

In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în țara 
noastră, Ansamblul polonez 
de stat „Slask", decorat cu 
ordinul polonez „Steagul 
Muncii" clasa I și cu Medalia 
de aur a Consiliului Mondial 
al Păcii, a prezentat joi seara 
primul spectacol în fața pu
blicului bucureștean.

Interesul stârnit în rîndu- 
rile amatorilor de artă popu
lară din Capitală, de succesul 
spectacolelor date în regiu
nile Brașov și Ploiești de an
samblul polonez, a atras la 
Teatrul de vară „23 August" 
un numeros public.

Sub conducerea lui Stanis
law Hadyna, artiștii polonezi 
au prezentat un reușit specta
col de cîntece și dansuri. Pu
blicul bucureștean a făcut o 
călduroasă primire solilor ar
tei poloneze, răsplătind cu 
aplauze îndelungi măiestria 
lor artistică, în redarea fru
mosului și bogatului folclor 
polonez din Silezia și din ți
nutul învecinat al Krakoviei 
și al munților Tatra.

La spectacol au participat 
membrii ai Ambasadei R. P. 
Polone la București.

(Agerpres).

TEATRUL DE OPERĂ ȘI 
BALET AL R.P.R., ora 19,30: 
Fata cu garoafe; TEATRUL 
NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE” — Sala Comedia, ora 
19.30: Anna Karenina; TEA
TRUL MUNICIPAL — Sala 
Matei Millo, ora 19,30: Cum vă 
place; TEATRUL „C. NOTTA- 
RA" — Sala Magheru, ora 
19.30: Cyrano de Bergerac ; 
TEATRUL DE STAT „MI
HAIL EMINESCU” BOTO
ȘANI. ora 20 : Pygmalion ; 
TEATRUL DE STAT „AL. 
DAVILLA" PITEȘTI, ora 20: 
Intrigă și iubire; TEATRUL 
DE VARĂ „I. V. STALIN", 
ora 20,30: Centrul înaintaș a 
murit în zori ; SALA PALA
TULUI R.P.R., ora 20: An
samblul de cîntece și dansuri 
poDulare „Slask” R. P. Polo
nă ; GRĂDINA 9 MAI, ora 
20 : În căutarea extraordina
rului; TEATRUL SATIRIC- 
MUZICAL „C. TĂNASE", 
ora 20: Revista 62; CIRCUL 
DE STAT, ora 20: Circul 
Humberto-Praga.

Cinematografe
DRAGOSTEA ȘI PILOTUL 

SECUND : Patria, Libertății 
(grădină — 21), Elena Pavel 
(grădină — 20,30) ; AM SU
PRAVIEȚUIT MORȚII MELE: 
Magheru. Munca, G. Coșbuic 
(grădină - 20,30) ; DUELUL : 
V. Alecsandri, Maxim Gorki 
(la ora 18,45 — VASSA JE- 
LEZNOVA), Grădina 13 Sep
tembrie (20,30), V. Roaită (gră
dină — 20,30) ; CERASELLA : 
Republica, I. C. Frimu (grădi-

Olga Szabo : „Anul 
concursul de la Como a fost un 
examen dintre cele mai grele. 
Mă refer la participare — peste 
50 de trăgătoare, majoritatea lor 
de talie europeană și chiar mon
dială — în care reprezentantele 
U.R.S.S., au constituit „vioara în
tâia"... Realmente, Zabelina, Pro- 
udțkova și Gorohova s-au im
pus din primele asalturi. N-am 
reușit să „scot" decît locul 5. 
Am însă satisfacția că am fost 
clasată cel mai aproape de redu
tabilele floretiste sovietice. în 
general, la Como am evoluat cu 
multă dezinvoltură. Lucrul acesta 
s-a văzut și mai bine la Brescia, 
în întâlnirea directă dintre noi și 
italience. Am reușit astfel să le 
întrec pe toate componentele e- 
chipei Italiei (Camber, Colom- 
betti, Sanguinetti și Lorenzoni) 
și să ocup locul I, în clasamentul 
individual. Parisul mi-a rezervat 
apoi marea satisfacție de a juca 
un rol destul de important în de
semnarea cîștigătoarei. în turneul 
final ne-am încrucișat lamele flo
retelor 8 trăgătoare : două ita
lience — Colombetti și Masciot- 
ta, două franțuzoaice — Leroux 
și Moussef, maghiara Rejto, 
Schmid din R.D.G. — cam
pioana olimpică și alături de 
mine Vicol. Am pierdut doar o 
singură dată •— la Colombetti. 
Promit ca la „mondiale" să-mi 
iau revanșa...

Maria Vicol : Eu nu mă pot 
lăuda cu o comportare la nivelul 
Olgăi... La Como am tras inegal : 
bine în primele tururi, apoi slab 
îri semifinală. Oricum, turneul de 
la Como a fost foarte „tare" și 
locul 5 ocupat de Olga trebuie

Laapreciat ca foarte valoros. 
Brescia m-am reabilitat, în parte : 
am reușit două victorii în meciul 
cu echipa Italiei. Apoi, la Paris, 
oboseala și-a spus din nou cu
vîntul. Totuși, am intrat în tur
neul final unde am barat calea 
către locul I lui Rejto care con
cura cu mari șanse. Am ajutat-o 
astfel pe Olga și pe... Colom- 
betti... în vederea „mondialelor" 
va trebui să-mi îmbunătăfesc sim
țitor pregătirea fizică.

Ana Ene : Ca cea mai tînără 
concurentă atît în Italia, cît și în 
Franfa (N.R., Ana Ene abia a îm
plinit 16 ani) am avut un senti
ment de... teamă, de refinere. Nu 
este ușor să tragi alături de atîtea 
somități în domeniul scrimei, lată 
de ce — în ciuda unor rezultate 
puțin palpabile — socot că cel 
mai prețios cîșfig pe care l-am 
avut în acest turneu este îmbogă
țirea cunoștințelor. De la trăgă
toarele sovietice am învățat că 
pentru a cîștiga o întrecere tre
buie să dai 
mul rînd — 
dîrzenie, de 
ghiare — o 
tehnice, de 
comportare 
practică cele învățate, la Paris, 
de pildă, în asaltul cu Domolki — 
cotată drept cea mai valoroasă 
trăgătoare a R. P. Ungare — am 
reușit să cîștig cu 4—2... Nădăj
duiesc că viitoarele concursuri 
îmi vor da prilejul să pun și 
mai bine î n aplicare tot ceea ce 
am învățat, iar comportarea mea 
să răspundă încrederii ce mi se 
acordă...

dovadă — în pri
de o permanentă 
la floretistele ma- 
serie de subtilități 
la italience, o bună 
tactică. Punînd în

ȘT. SABINA

ȘTIRI SPORTIVE

Echipa sovietică Rezervele 
de muncă Lugansk și-a înce
put turneul în țara noastră 
jucind joi la Tg. Mureș cu 
echipa Mureșul. Victoria a 
fost obținută de fotbaliștii so
vietici cu scorul de 2—1 (0—1).

★
O altă întâlnire internațio

nală s-a desfășurat la Con
stanța între echipa din loca
litate Farul și formația iugo
slavă Voivodina Novisad. Com- 
portîndu-se peste așteptări 
fotbaliștii constănțeni au reu
șit să cîștige categoric cu sco
rul de 4—1 (2—0). Autorul ce
lor patru puncte ale învingă
torilor a fost Ciosescu. De la 
Voivodina a înscris Alecsic.

★
într-un meci restanță din 

cadrul categoriei A de fotbal 
s-au întâlnit Ia Brașov Stea
gul Roșu și Știința Cluj. în
tâlnirea s-a încheiat cu un re
zultat egal : 2—2 (2—1). Pentru 
localnici a înscris David și 
Nogy iar pentru echipa Știin
ța Cluj, Moldovan (2).

Ciclism

nă — 20,30), Gh. Doja, Flacă
ra, Stadionul Giulești (20,30) ; 
VIKINGII: București, 23 Au. 
gust — cinemascop, Stadionul 
Republicii (20,30), Grădina 
Progresul (21), Patinoarul 23 
August (20,30), Volga, B. De- 
lavrancea — cinemascop; A- 
VIONUL PLEACĂ LA ORA 
9 : înfrățirea între popoare — 
cinemascop, Arta (grădină — 
20,30) ; ZBOARĂ COCORII : 
Lumina ; DRAGOSTEA TE 
AȘTEAPTĂ : Central ;■ MO
MENT PERICULOS : Victoria, 
Grivița, Floreasca ; ÎNTÎL- 
NIRI CU DIAVOLUL —SA
REA — EXTRACȚIA ȚIȚEIU
LUI — ORAȘUL CÎINILOR — 
SCULPTURA LUI STREI- 
KEVKI - PIONIERIA 
3/1961 : Timpuri Noi ; PRO
GRAM SPECIAL PENTRU 
COPII: 13 Septembrie ; PE 
JOS SPRE RAI : 13 Septem
brie ; FRUMOASA AVENTU
RĂ : Tineretului ; STRADA 
PRERIILOR : 8 Martie ; LA 
ORDIN SĂ TRĂITI : Al. Po
pov ; STRADA SEILER NR. 8: 
Cultural ; ȘEFUL DE GARĂ: 
C-tin David ; MEXICUL CÎN- 
TĂ : Unirea ; E LUNG DRU
MUL PÎNĂ ACASĂ : T. 
Vladimirescu ; TAMANGO : 
Popular — cinemascop ; SE
CRETUL CIFRULUI : Miori
ța ; PITICUL VRĂJITOR : 
Moșilor ; ARTICOLUL 420 : 
Donca Simo ; MOULIN ROU
GE : M. Eminescu ; SETEA : 
16 Februarie — cinemascop ; 
VACA ȘI PRIZONIERUL : Ilie 
Pintilie (grădină — 20,30);
ADIO COPILĂRIE: N. Băl- 
cescu, Olga Bancic (grădină — 
20,30) ; ÎN LINIȘTEA SERII : 
G. Bacovia, 8 Mai ; LILI : Au
rel Vlaicu.

nr.

curse internaționale care vor 
avea loc la Magdeburg. Pri
ma cursă este programată 
simbătă pe un circuit de 
80 km, iar a doua duminică 
pe un traseu muntos în lun
gime de 190 km.

Sah
Campionatul european de 

șah pe echipe la care parti
cipă reprezentativele U.R.S.S., 
R.S. Cehoslovace, R.P. Ungare, 
R.P.F. Iugoslavia, Spaniei și 
R. F. Germane a început la 
21 iunie în localitatea Ober
hausen (R.F. Germană).

în meciul dintre echipele 
U.R.S.S. și Spaniei scorul este 
de 7-1 în favoarea șahiștilor 
sovietici, două partide fiind 
întrerupte.

Echipa R.P.F. Iugoslavia 
conduce cu 21/j—IV2 puncta 
în meciul cu R.F. Germană, 
iar R.P. Ungară cu 2-0 întâl
nirea cu R.S. Cehoslovacă.

Baschet
în meciul retur desfășurat la 

Praga, echipa sovietică de 
baschet SKA Riga a învins 
cu scorul de 68-45 (38-27)
echipa spaniolă Real Madrid, 
calificîndu-se astfel în finala 
„Cupei campionilor europeni". 
Baschetbaliștii sovietici au 
desfășurat un joc spectaculos 
și eficace fiind aplaudați la 
scenă deschisă de cei 3000 de 
spectatori. Cei mai buni jucă
tori ai echipei au fost Vald- 
manis și Krumins. De remar
cat că din echipa spaniolă au 
făcut parte și doi jucători a- 
mericani: Montgomery și
Shaeff.

în finală echipa SKA Riga 
va întâlni pe TSKA Moscova 
care s-a calificat în dauna 
echipei C.C.A. București.

Pentatlon
Pentatlon iștii maghiari și-au 

încheiat pregătirile în vede
rea concursului internațional 
care începe duminică la Bucu
rești. Din echipa care va face 
deplasarea la București fac 
parte Faklya, Mona, Qtto Toe- 
roek și Sarvalfi. După acest 
concurs pentatloniștii ma
ghiari vor participa la între
cerile de la Sofia și Halle, iar 
apoi la campionatele R. P. 
Ungare, ultim criteriu de se
lecție în vederea mondialelor 
de la Moscova (19-23 August).

(Agerpres)

NU UITAȚI!
Prelungiți-vă din timp

ABONAMENTELE
la

ZIARE ȘI REVISTE 
pe trimestrul ni 

pentru a vă asigura astfel 
primirea neîntrerupt’ a pu 
blicațiilor la care v-aju 

abonai.
Prelungirea iteueamte 
și abonamente nea se tae 
prin oficiile postate. taca»- 
rii poștali și difnara dn 
presă din intrițn tafcrf 

i nat i tetri



Peste puține zile — 
examenul de maturitate

Foarte curînd, elevii clase
lor a Xl-a au de susținut ul
timul și cel mai greu examen 
— maturitatea. în acea zi, a 
examenului, elevii dintr-a Xl-a 
vor purta cii mîndrie, dar și 
cu nostalgie, pentru ultima 
oară uniforma de elev, și se 
vor prezenta cu seriozitate și 
răspundere la examenul care 
verifică cunoștințele primite 
în cei 11 ani de școală. Pen
tru acest examen se pregă
tesc zi de zi și elevii clase
lor a Xl-a de la Școala medie 
nr. 3 din București.

De cîteva zile, cursurile de 
pregătire în școală s-au în
cheiat. Acum elevii se pregă
tesc individual pentru exa
men. Am pornit într-o zi spre 
locuințele cîtorva elevi din 
clasele a Xl-a ale Școlii medii 
nr. 3. Era ora nouă și treizeci 
de minute cînd am sunat la 
apartamentul în care locu
iește eleva Doina Papadopol, 
din clasa a Xl-a A. Ne-a des
chis mama, puțin surprinsă 
că cineva îi deranjează fiica 
de la învățătură, acum, cînd 
toată casa vorbește în șoap
tă, „pentru că fata noastră 
învață pentru maturitate". Am 
intrat în camera în care 
Doina, împreună cu colega ei 
Jeana Lesan, secretara U.T.M. 
a clasei, încercau să rezolve 
o problemă mai dificilă la 
matematici. Ne-au impresio
nat plăcut florile de pe masă, 
ordinea, curățenia. în aseme
nea ambianță e mai plăcut 
să înveți, ne spun fetele.

Cele două colege de clasă 
învață foarte bine, au numai 
note de 8, 9 și 10. Fiind și 
bune prietene, au hotărît îna
inte de a se sfîrși cursurile, 
să-și pregătească împreună 
examenul de maturitate. La 
obiectele mai grele — la ma
tematică și fizică — învață 
dimineața, cînd sînt mai o- 
dihnite. Dacă au probleme pe 
care nu și le pot lămuri sin
gure, se duc la școală. Acolo 
sînt profesori care stau la 
dispoziția elevilor care vor 
da maturitatea și le dau la 
ori ce oră din zi consultații. 
Cele’două prietene și-au al
cătuit un program de studiu 
pe care îl respectă cu stric
tețe. Pentru materiile mai gre
le și-au rezervat timp mai 
mult de învățat Fetele lucrea
ză calm, mai fac și cîte o 
pauză să se recreeze. Au e- 
moții, firește, dar acestea se 
vor spulbera odată cu trage
rea biletului de examen.

.„Sunăm la apartamentul în 
care locuiește elevul Gavriș 
Justin Marian, tot din clasa a 
Xl-a A. Colegele sale ni l-au 
prezentat pe Marian ca un 
foarte pasionat sportiv. El 
joacă fotbal într-o echipă de 
juniori, la Rapid. Dar de o 
lună și jumătate Gavriș a 
încetat să mai meargă la an
trenamente și se pregătește 
cu seriozitate pentru examen. 
Bun la învățătură, bun la 
sport — altfel nu i-ar fi ad
mis colegii și profesorii să

---- « —

Spectacol estivale
Teatrul pentru Tineret și 

Copii a prezentat, nu de mult 
o serie de spectacole la Giur
giu cu piesele „Cine a ucis’ 
de Ștefan Berciu. „Marțieniiu 
de Mihail Liber, la Lehliu 
„Nota zero la purtare" de Vir
gil Stoenescu și O. Sava, și 
„Cine a ucis", spectacol pre
zentat de altfel și la Drăgă- 
nești și Călărași.

De asemenea, s-a între
prins între 19 și 30 iunie a.c. 
un truneu în regiunea Argeș 
cu spectacolele „Prima întâl
nire" de Tatiana Sîtina. 
„Scrisori de dragoste" de Vir
gil Stoenescu și O. Sava și 
„Cine a ucis" de Ștefan Ber- 
ciu.

In cadrul acestui turneu, tea
trul, așa cum era și firesc, s-a 
gîndit și la micii spectatori, 
consacrîndu-le spectacolele 
„Marțienii" de Mihail Liber 
și „Mușchetarii măgăriei Sale* 
de Ion Lucian și V. Puicea.

Revenind din turneu, tea
trul va prezenta, în cursul lu
nii iulie, pe scena Teatrului 
N. Bălcescu o serie de spec
tacole din repertoriul teatru
lui.

facă parte dintr-o echipă 
sportivă. L-am găsit și acum 
la datorie, învățînd. Vorbeam 
cu el despre metoda sa de 
studiu. „Nu spun o noutate, 
dar cel mai bun sistem de 
studiu este cel individual. 
După ce citim, învățăm, fa
cem notițe singuri, ne putem 
întîlni în grupe de cîte 2—3 
colegi pentru a ne asculta 
unii pe alții și a verifica te
meinicia cunoștințelor". în 
felul acesta se pregătește el 
pentru examenul de maturi
tate, pe care vrea să-1 treacă 
cu rezultate foarte bune. Ma
rian mai are de susținut un 
examen : admiterea la Facul
tatea de chimie industrială. 
E și aceasta o hotărîre pe 
care o va respecta. în timp 
ce Marian ne vorbea de gîn- 
durile sale de viitor, soneria 
anunță un vizitator, 
său de clasă și fotbal. Radu 
Ștefan venise să rezolve îm
preună o problemă mai grea 
la fizică.

Și Magheru Mihai se pregă
tește pentru examenul de ma
turitate. Dimineața învață sin
gur, iar după amiază se întîl- 
nește cu doi-trei colegi cu 
care repetă materia. Vizitîn- 
du-1 acasă, am putut constata 
încă odată că părinții pot 
contribuie foarte mult ca 
lor să-și poată desfășura 
bune condițiuni munca de 
vățătură.

în camera lui Mihai e 
rat — liniște în tot aparta
mentul, fiul mai mic e trimis 
după cumpărături, pus la tre
buri gospodărești. Toată casa 
are grijă ca el să se odih
nească, să se hrănească bine.

...Am revenit de cîteva ori 
la apartamentul în care lo
cuiește elevul Ștefăniță Vio
rel. Odată era dus la vizita

colegul

să 
fiii 
în 

în-

cu-

medicală (deși ar fi avut timp 
să și-o facă înainte și nu 
tocmai în această perioadă 
grea), altădată nu ne-a răs
puns nimeni. Colegii ne-au 
informat ce-î cu Ștefăniță. 
înainte de a se sfîrși cursu
rile, Ștefăniță Viorel hotărîse 
să meargă la o colegă, să 
învețe împreună la matema
tică. Dar n-a fost nici măcar 
odată. Cînd un coleg de cla
să i-a spus că el stâ toată 
ziua în casă și învață — bi
neînțeles, făcind și cite o 
pauză — Viorel a fost foarte 
uimit și l-a întrebat ; „Cum, 
nu mergi chiar niciodată la 
ștrand, pe o vreme ca asta ? 
Colegul său i-a răspuns că 
nu va merge nici măcar o 
singură dată la ștrand pînă 
ce nu-și va da examenul de 
maturitate.

Ștefăniță Viorel este unul 
dintre acei eievi care au po
sibilitatea să învețe foarte 
bine, dar găsind întotdeauna 
timp pentru orice și niciodată 
prea mult pentru învățătură, 
obține doar note „de trecere". 
Oare și la acest ultim exa
men din viața de elev se va 
mulțumi numai cu note de 
trecere ?„.

...Pînă la examenul de ma
turitate mai este puțin timp. 
Fiecare zi trebuie folosită cu 
multă, foarte multă grijă pen
tru învățătură, astfel ca re
zultatul muncii în cei 11 ani 
de școală să He încununat de 
succes. Cele cîteva vizite fă
cute unor elevi de la Școala 
medie nr. 3 din București ne 
îndreptățesc să sperăm că 
cei mai mulți elevi ai școlii 
se pregătesc cu seriozitate 
pentru a trece cu pași siguri 
pragul maturității.

MELANIA DOBRE

Suită de dansuri dobrogene executate de echipe Căminului cultural din Coroana, raionul 
Negru Vodă Foto : N. SCARLET

Pe scenă: 
brigada tinereții

Chlpurile acestea îmbujo
rate, chipurile acestea 
fragede ce revarsă atî- 

ta bucurie și optimism, le-am 
mai văzut. Le-am întîlnit în 
bogata luncă a pîrîului Ba- 
rîcea, prin marea de aur a 
spicelor, le-am văzut prin pă
durea de păpușoi în mijlocul 
brigăzilor și echipelor gospo
dăriilor colective din comuna 
Peretu.

Le-am reîntîlnit deopotrivă 
atît pe cimpurile fără haturi, 
cît și în orele tîrzii, pe scena 
căminului cultural străduin- 
du-se să stăpîneascâ cît mai 
bine meșteșugul 
Și acum, iată-i 
cu drag rolurile 
gram al brigăzii 
agitație. Pe scenă 
greu să-i recunoști pe tinerii 
Hie Staicu. Florea Petcană, 
Marin Negrescu, Georgeta 
Parpală, Nicolae Ștefan, Flo
rea Ulmeanu, pe micuțul A- 
lexandru St Almăjean care 
nu are decit 12 ani. Cu toții 
înainte de a pătrunde tainele 
„dicției", ale mișcării în sce
nă, au cunoscut cîntecul mun
cii înfrățite pe ogorul gospo
dăriei colective.

Glasurile acestor tineri, ca
re prin cîntec și-au spus de 
multe ori bucuriile, iată-le a- 
cum vestindu-ne alte izbinzi 
ale celor ce muncesc.

ceste versuri care surprind un 
aspect din noua cronică a 
vieții contemporane. Apoi, 

convingă- 
este înfățișată viața 
colectiviștilor din Pe-

prin imagini vii, 
toare, 
nouă a 
re tu :

în sat viorile răsună„La noi
Și strunele se rup de-atita cint 

noi in sat, doinind, 
hoinarul vini 

cîntec de vioară 
fluer, de chitară

La

actoricesc. 
interpreted 
noului pro- 
artistice de 

nu este

Cu
De
Cintările-și îngină. 
La noi in sat

e colectiva 
pieptul ei 

bat inimile 
aripa năframelor
face-vom o floare

spectacol direct de 
Trecerea în 
resc intrucît 
facă altceva 
că pe scenă 
ță. i-am cunoscut într-o după- 
amiază, cînd înflăcărarea cu 
care au jucat a făcut să se 
aștearnă impresii de neuitat 
în carnetul reporterului. Gla
surile lor s-au revărsat pe 
scenă, făcindu-te să simți în
treaga viață nouă de pe o- 
goarele patriei:

pe tarla, 
rol s-a făcut ti- 
ei nu aveau să 
decit să trăias- 
propria lor via-

Și-n
noastră

noastre. 
albastreSub 

Noi 
Să rîdă-n plin, sub soare 
Ca fericirea noastră'.

CARNET CflNIMATOC&AIFDC
„Am supraviețuit 

morții mele"

J
ema demascării comba
tive a monstruozităților 
comise de fascism, atât 

de actuală în lumina încercă
rilor iresponsabile ale Bonnu

lui de a renaște flagelul brun, 
este de la o vreme tot mai des 
întâlnită în cinematografia eu
ropeană. Popoarele nu uită și 
nu pot uita valul sîngeros care 
a secerat continentului mai 
multe vieți decît molimele e- 
vului mediu, iar arta se simte 
datoare să atragă în perma
nență atenția opiniei publice 
asupra primejdiei de moarte a 
fascismului. Povestea drama
tică a unui boxer arestat de 
gestapo pentru că a bătut un 
ofițer SS și care dintr-o bra
vadă destul de puțin justifi
cată chiar de el însuși se dă 
drept comunist, devine pen
tru cineaștii cehoslovaci pre
textul descrierii vieții tragice 
a deținuților unui lagăr de ex
terminare hitlerist. Sînt inte-

resant redate unele aspecte aii 
luptei de rezistență a deținuți- 
lor comuniști, tenacitatea și 
curajul cu care ei au știut să 
înfrunte torturile cele mai bes
tiale, devotamentul cu cari 
și-au apărat idealurile.

Din păcate însă filmul ești 
realizat inegal, lupta comu
niștilor din lagăr este prezen
tată uneori neclar. La aceasta 
contribuie mai ales evoluția e- 
roului principal, care din toata 
primejdiile scapă teafăr prin-* 
tr-o motivare 
justificată de 
mai mult din 
torilor de a-l
puitorul propriei sale morți).

In ceea Ce are însă mai 
bun, filmul reține atenția prin 
patosul său demascator, prin 
rechizitoriul atât de actual la 
adresa ucigașilor hitleriști da 
tipul lui Eichmann, Globke și 
a oblăduitorilor lor.

destul de puțin 
împrejurări (și 
dorința realiza* 
face supravie*

„Corabia zburătoare “

„Ca în povești
răsar pe-ntinsul țării 

Minunile alt-dat-abia visate ; 
Și nu-i vărguța

fermecată-a zînel, 
Ce peste noapte-a

ridicat palate. 
E omul harnic, liber, lericit 
Ce viselor le dă

prin muncă-i viață
Și-nalță temelia peste vremi 
Cu brațu-i

și-a partidului povață"

încerci un justificat senti
ment de mîndrie ascultînd a-

Filotocrea Ioana Cristea este 
una dintre cele mai bune 
responsabile de brigadă de 
la Industria Bumbacului din 

Capitală.
Foto : V. CONSTANT1NESCU

întrajutorare tovărășească
O vreme, în brigada condu

să de tînărul Rugan Ioan de 
la turnătoria de oțel a Uzine
lor „1 Mai" din Ploiești cali
ficarea unor tineri muncitori 
lăsa de dorit. Brigada lucrează 
piese care cer o mare precizie: 
corpuri de pompe triplex, car
case pentru cutiile de viteză^ 
repere de la instalația de 
raj 4 L.D., piese la care 
se admite nici un defect 
turnare, nici o remaniere.

Brigada a analizat într-o 
consfătuire cauzele și a con
statat că nu toți tinerii stăpî- 
nesc suficient de bine mese
ria. S-a hotărît atunci ca frun
tașii brigăzii să se ocupe de 
ridicarea calificării profesio
nale a celorlalți tineri, să 
lucreze împreună cu ei, să-i

fo- 
nu 
de

ajute în ce privește organiza
rea locului de muncă, res
pectarea prescripțiilor tehno
logice. Astfel Rugan loan, res
ponsabilul brigăzii lucrează 
acum împreună cu Iordache 
Ion, Stan Nicolae cu Vasiile 
Gheorghe, Ene Ștefan cu Io- 
nescu Dan. întrajutorarea to
vărășească se manifestă pe 
mai multe planuri: suprave
ghere. ajutor 
cutarea unor 
ficile și mai 
tr-un control 
tr-o seară

concret la exe- 
operații mai di- 
cu seamă prin- 
permanent. în- 

după terminarea 
schimbului, Stan Nicolae unul 
dintre cei mai ibuni membri ai 
brigăzii a mers la controlul 
tehnic să vadă starea în 
care s-au predat piesele lucra
te de Dumitru Cautiș. Știa că 
Dumitru Cautiș obișnuiește să

dea drumul la piese insufi
cient finisate. Așa a fost și de 
data aceasta. Unele piese de la 
masa rotary nu erau bine fi
nisate (suprafața nu era bine 
netezită). Deși era tîrziu, după 
terminarea schimbului, trei 
din membrii brigăzii : Rugan 
loan, — 
colae, 
sele.

în
realizează
litate și cu un aspect frumos. 
E acesta un rezultat fi
resc al întrajutorării to
vărășești. una din trăsăturile 
înaintate ale muncitorului zi
lelor noastre care se manifestă 
cu putere în această brigadă.

Ene Ștefan și 
au finisat din

ultimele luni, 
piese de

Stan Ni- 
nou pie-

brigada 
bună ca-

L. POPESCU

Și din cîntul tinerilor artiști 
amatori aflăm cum în co
muna Peretu, ale cărei familii 
sînt unite în două gospodării 
colective, bunăstarea s-a sta
tornicit în vatra fiecărui om. 
Ne sînt înfățișate succesele 
celor cu pămintul unit. De pil
dă, G.A.C. „Unirea" deși are 
numai doi ani de la înființa
re, este milionară. Dar pro
gramul brigăzii prezentind 
realizările și planurile de vii
tor ale colectiviștilor ne face 
cunoștință și cu cei mai vred
nici și iscusiți lucrători din 
diversele sectoare de activi
tate. Alături de vîrstnici bri
gada îi popularizează pe cei 
mai harnici tineri ca Florea 
Jumucă, Marin Negrescu, Gh. 
Ulmeanu, Maria Cală, ale că
ror fotografii sînt nelipsite de 
la panoul de onoare. Celor 
care au obținut succese la 
cultura griului le este închi
nat un cîntec j

„Grîu din lanul perețean 
Grîu din lanul înfrățit,
Te-am grăpat și te-am plivit 
Paiul -nalt cît trestia
Și spicul cit vrabia. 
Bobul tău, aur curat 
Ne faci traiul îmbelșugat".

Dar muncind cu rîvnă pen
tru dezvoltarea avutului ob
ștesc, colectiviștii se strădu
iesc în același timp să-și în
frumusețeze și comuna. Așa 
și-au înălțat cămin cultural, 
școală, dispensar, casă de 
nașteri. De viața aceasta 
nouă se bucură cu toții.

Dar în cronica nouă a co
munei Peretu mai este scris 
un fapt. Pe acesta ni-1 pre
zintă tot brigada artistică. 
Aici, unde odinioară domnea 
analfabetismul, astăzi 1.500 de 
copii sînt înscriși la școală, 
iar în ultimii doi ani aproape 
100 de fii de colectiviști au 
plecat să urmeze cursurile 
școlilor medii și ale diferite
lor facultăți. Și tot tinerii, ne 
povestește mai departe bri
gada, sînt aceia care alcătu
iesc formațiile de dans, flue- 
rași, cor, oare 
bogată 
educativă 
lui.

Cortina 
pe scena 
rut tinerii
matoare care

desfășoară o 
activitate culfuial- 
pe scena căminu-

s-a tras brusc, iar 
căminului au apă- 
slujitori ai artei a- 

sosiseră la

J)a, an de an, mai mindră, 
mai frumoasă 

îmbobocește țara-n lumină. 
Poporul harnic nu mai 

prididește 
Să facă țara, veselă gradină. 
Ca mugurul ce proaspăt 

înflorește 
Și-n soare cald petale 

se deschid 
Ns-i viața azi, și gîndul 

către tine 
Se-ndreaptă ne-ncetat, 

iubit partid 1' 
TRAIAN POPESCU

C. a într-o frumoasă carte 
cu povești desenate, fil
mul, producție a stu

dioului „A. Dovjenko" din 
Kiev, îl poartă pe spectator 
pe aripile fermecate ale bas
mului popular ucrainean. 
Apar deopotrivă zmeul viclean 
și ticălos, slugile sale, fata cea 
frumoasă răpită, bidiviul năz
drăvan, flăcăul cel iute de pi
cior și bogatîrul ferecat în 
lanțuri.

Iar voinicul ăe-o șchioapă, 
viteazul cu inima curată, co
pilul Kotigoroșka, va pune 
pînă la urmă ordine în împă
răția întunecată a zmeului, a-

Gospodarii
tuna trecută briga

da de corhănitori 
condusă de llie Gher
man de la exploata
rea Suha 
cadrul I. 
s-a mutat 
parchet, 
77-Dohofaru.
nerii au primit sarci
na de a construi două 
canale pe o lungime 
de 500 m fiecare 
pentru exploatarea 
lemnului din pădure. 
Ei s-au consultat în 
cadrul unei consfă
tuiri de brigadă cu

Mare din 
F. Fălticeni 
într-un nou 
la parcela 

Aci ti-

privire la posibilita
tea de a realiza eco
nomii și la această 
lucrare. Aurel Moro- 
șanu și Pavel Crețu 
au fost de părere că 
în loc
le, se poate construi 
numai 
Ei au 
brigăzi 
nunțit. Să nu se con
struiască cele două 
canale pe marginea 
pîrîurilor ci să se 
traverseze aceste pî- 
rîuri cu un singur ca
nal. în felul acesta ca-

de două cana-

Cum ?unul.
expus întregii 

planul amă-

naiul va avea o pantă 
mai mare ți va ajuta 
la exploatarea cît mai 
repede a lemnului 
din pădure.

Ideea fiind bună s-a 
trecut la aplicarea ei. 
S-au obținut de aici 
două avantaje : s-au 
economisit cuie și 
scînduri în valoare 
de aproape 5.000 lei 
și s-a asigurat o ex
ploatare mai raționa
lă și rapidă a lemnu
lui.

T. MIRONESCU

jutat fiind de inimoșii cazaci 
zaporojeni care îi făuresc 
un paloș fermecat. Remarcăm 
măiestria cu care realizatorii 
au știut să creeze în perma- 
nență atmosfera de basm 8 
peripețiilor micului și viteazu
lui Kotigoroșka prin decoruri 
a căror imagine îl poartă pe 
spectatorul copil în lumea atât 
de cunoscută a ilustrației co-* 
lorate din cartea cu povești, 
Există în concepția regizorală 
a filmului două stiluri distincte 
în ceea ce privește prezenta
rea eroilor. Atunci cînd este 
vorba de oamenii simpli, ță
rani, cazaci zaporojeni, în ge
neral eroi reprezentând binele, 
realizatorii au folosit limbajul 
plin de căldură al baladei 
populare. Descriindu-i însă pe 
locatarii castelului zmeului, to
nul se schimbă, fiind folosite 
din plin șarja modernă și gro
tescul pentru a se sublinia nu 
numai ticăloșia dar și panica 
ce-i cuprinde pe asupritori a- 
tund cînd cei asupriți luptă 
pentru dreptate.

Fermecător ca orice poves- 
tire populară, acest film iii 
care culoarea este folosită din 
plin ca element de basm pro
duce încîntarea nu numai a 
spectatorului copil ci și a în
soțitorului său de orice vîrstă.

ATANASIE TOMA

Cadru din filmul „Corabia zburătoare**

Reportajul ziaristului so
vietic V. Matveev, ne pre
zintă o seamă de aspecte 
dih Irlanda. Despre aceas
tă țară se vorbește în ge
neral puțin. Este însă in
teresant de cunoscut pro
blemele ei, felul de viață 
al poporului.

Avionul zbura de la 
Londra la Dublin. Ir
landa încă nu se ară
tase, dar era cu ne
putință să te înșeli — 
ne găseam de acum 

îri 'atmosfera Irlandei. La început 
doi flăcăi lungani au început să 
cînte cu jumătate de glas o me
lodie melancolică, vecinii li s-au 
alăturat și curînd numai pasageri 
de felul meu — străini — nu cîn- 
tau.

înapoi de la Dublin la Londra 
am călătorit cu vaporul. Traversa
rea mării irlandeze n-a durat 
mult. 1n total numai vreo trei ore. 
în sala de clasa a ll-a a vaporu
lui se adunaseră nu mai puțin de 
200 de persoane. îndată ce va
porul a ridicat ancora s-a des
chis barul. A început să se bea 
berea irlandeză „Guinness" care 
se exportă pînă și în America. Și 
curînd după bere, ca prin far
mec, mulfi pasageri au scos ar
monice, viori și flaute. Corul nu 
era întotdeauna suficient de bine 
armonizat, valurile împiedicau jo
cul și dansurile și totuși pînă la 
Holyhad, care se găsește pe 
coasta engleză, a continuat acea
stă activitate artistică de amatori 
ce începuse pe neașteptate.

Emblema națională a Irlandei 
este o harpă. O harpă care a su
ferit mult și a reînviat din cenușă 
pentru ca să lovească cu o forță 
îndoită și întreită strunele inimi

lor și să sfîrnească în ele un răs* 
puns. Perioada cea mai grea din 
istoria Irlandei nu întîmplător a 
coincis cu dispariția din fără a 
harpei. Sărăcia Irlandei ca urmare 
a politicii de jaf a sfăpînilor en
glezi a ajuns în secolul al XlX-lea 
atît de mare incit pînă și fami
liile irlandeze care mai înainte 
erau avute, nu-și puteau permită 
să aibă o harpă și cu atît mai pu
țin harpiști. Simpla vioară a luat 
locul harpei împreună cu flautul 
ieftin. Poporul murea, căuta să se 
salveze de epidemii și foamete 
dincolo de mare, dar prin foafe 
suferințele și nenorocirile și-a pur
tat în inimă muzica națională și 
cîntecele sale. Nu le-a fost cu 
putință cuceritorilor să calce în 
picioare această bogăție spiritu
ală a națiunii.

Acum, harpa poate fi văzută în 
Irlanda. Și pe etichetele de sti
cle și pe monumentele istorice, 
pe timbrele de poștă și pe mo
nezi. Harpa a devenit emblema 
țării.

Dar iată primii noștri pași pe 
pămintul irlandez.

T
imp de două luni am 
așteptat viza de intra
re în Irlanda și totuși 
cînd am ajuns acolo 
nu mi s-a cerut nici 
pașaportul și nici 

n-am fost întrebat de unde sînt. 
Același lucru s-a întîmplat și cînd 
am plecat din Irlanda. în 'schimb 
imediat după controlul de vamă, 
un inspector sanitar m-a supus u- 
nui interogatoriu avînd ca temă 
bolile epidemice. în această pri
vință măsurile de precaufiune 
s-au dovedit a fi cu mult mai se
vere.

Mă urc în autobuz. Prima re
clamă pe șoseaua care duce spre

Dublin: „Lapte proaspăt clin Ir
landa" și alături — „Televizoare 
Philips".

Fumul și praful nu stingheresc 
dumbrăvile idilice și pășunile Ir
landei. Poți călători zeci de kilo
metri în această insulă, fără a în
tîlni pe nimeni, dar foarte des te 
împiedici de vaci și oi care sînt 
așezate liniștit pe șosea. Nu în
treaga Irlandă este îmbrăcată în 
catifea verde. Ținuturi întinse din 
nord-vestul țării sînt niște deșer- 
furi pietroase, unde pentru a ie 
ocupa de agricultură, trebuie să 
cari pămintul.

Coasta apuseană a fost tăiată 
de valurile Oceanului în golfule- 
țe ciudate. Dimpotrivă, coasta ră
săriteană are contururi blînde și 
netezite, foarte potrivite pentru 
ancorare. Orașele și porturile cele 
mai mari ale Irlandei, inclusiv ca
pitala Dublin, se găsesc anume 
aci.

Se spune că în Irlanda este »- 
șor de găsit peisajul potrivit pen
tru orice film, orice punere în 
scenă. Din punctul de vedere al 
regizorului și scenaristului. Irlan
da prezintă posibilități mari. De
sigur că aici nu există cowboy și 
nici nu miroase a gangsterism. în 
general, viața se scurge liniștit și 
fără grabă. Dar irlandezii înșiși 
sînt un material excelent pentru 
subiectele cele mai diferite de la 
tragedii pînă la comedii. Ei au 
în singe umorul și mulți din ei

sînt povestitori, cînfărefi și actori 
în mod cu totul firesc.

Liniștea și viața nefulburată a 
Irlandei este încălcată de îm
pușcăturile și exploziile din nord- 
estul țării pe unde trece șanțul a- 
dinc dar creat în mod artificial 
dintre cele 26 de comitate ale re
publicii și cele 6 comitate de po
sesiuni ale maiestății sale regina 
Elisabeta. Ciocnirile adesea foar
te înverșunate și cu mari vărsări 
de singe dintre membrii armatei 
irlandeze republicane (I.R.A.J care 
are o situație semilegală și re
curge la arme cu scopul de a re
unifies țara și trupele engleze ri
dică voalul de pe fața — în ex
terior netedă și liniștită — a vie
ții irlandeze.

N
u foafe rănile care au 
pricinuit suferințe po
porului irlandez s-au 
cicatrizat și vindecat. 
Prezentul acestei țări 
nu poate fi înțeles 

fără o privire asupra trecutului ei 
— furtunos, aspru și contradicto
riu. Mulți dintre actualii conducă
tori ai Irlandei în frunte cu pre
ședintele De Valera au fost con
ducători și participanfi ai luptei 
de eliberare națională din anii 
1916—1922 care a fost încununa
tă în cele din urmă cu succes. La 
o recepție oficială din Dublin, un 
om politic irlandez mai în vîrstS 
mi-a tăcut cunoștință cu o persoa

nă de aceeași vîrstă cu el și tn 
locul cuvintelor obișnuite în oca
zii de acest fel, mi-a spus: „Noi 
am fost închiși împreună în ace
eași celulă acum 40 de ani".

— Da, asta esfe o recomanda
re I — a zîmbit celălalt irlandez. 
Recomandarea cea mai înaltă ce 
poate fi la noi I — a spus prie
tenul lui și el avea dreptate.

In acea perioadă din istoria Ir
landei, baricadele ii despărțeau 
nu numai pe englezi de irlandezi, 
dar chiar și pe irlandezi între ei. 
In mijlocul lor nu exista unanimi
tatea cu privire la mijloacele de 
rezolvare a problemei cuceririi 
independenței. Rezultatul a fost 
că în țară a izbucnit războiul civil. 
Scindarea a avut loc între cei 
care erau pentru eliberarea depli
nă și definitivă de dominația en
gleză și între cei care erau gafa 
să accepte putredul compromis 
propus de Anglia — menținerea 
dominației ei în țară sub o firmă 
schimbată. Chiar și acum printre 
politicienii irlandezi au loc dispu
te dacă nu este cazul să se re
vină asupra ideii de participare a 
Irlandei la Commonwealth-ul bri
tanic. Dar eu mi-am format im
presia că în Irlanda nimeni nu se 
gîndeșfe cu seriozitate la aceas
ta. Dimpotrivă, majoritatea covîr- 
șitoare a irlandezilor sînt foarte 
vigilenți, ca nu cumva țara lor să 
nimerească indirect pe o portrj' 
dosnică sub protectoratul politie

•1 vecinei ei. Această stare de 
spirit este foarte puternică și în 
partidul conducător Fianna Foyl.

După 6 ani de la pri
ma mea călătorie 
prin Irlanda am găsit 
în aceas fă țară des
tul de multe schim
bări.

...Am avut prilejul să mă aflu 
înfr-un tribunal irlandez. Era o ju
decătorie raională din Dublin care 
se ocupa cu afaceri mărunte. Se 
judeca un „caz detectiv" : un de
tectiv particular dintr-un magazin 
universal din Dublin a observat că 
un bărbat a luat de pe tejghea 
romanul defectiv „Pericolul este 
profesia mea" și, chipurile fără a 
plăti, el a încercat să-l scoată 
neobservat din magazin. Acuzatul 
părea să fie un cetățean exem
plar. La întrebările judecătorului, 
el a răspuns că este funcționar, 
are familie și copii, dar că-l pa
sionează literatura polițistă. El a 
declarat că plătise pentru carte 
mai înainte, dar că uitase s-o ia, 
și că a venit după cîteva zile s-o 
ridice. Judecătorul l-a întrebat 
dacă mai fusese vreodată dat în 
judecată. La răspunsul său nega
tiv amatorul de cărți polițienești 
a fost achitat din lipsă de dovezi. 
Cu greu se poate crede că acum 
15 ani un roman polițienesc de 
producție americană ar fi putut 
tn general să figureze la un pro

ces în Irlanda, Încă acum '6 ani 
cînd eu am vizitat Dublinul, cen
trul orașului avea o înfățișare cu 
mult mai irlandeză decît în pre
zent, cu barurile lui strălucitoare 
de nichel, cu reclamele turnante 
și cu vitrinele aranjate după moda 
din Madison Avenue, și, se înțe
lege, cu cărțuliile polițienești în 
magazine și chioșcuri. Mulți ir
landezi cu care am vorbit, s-au 
arătat indignați de această broad- 
wayzare a centrului Dublinului și 
de faptul că postul național de 
televiziune, care va fi dat în cu
rînd în exploatare, va fi condus 
de unul din rechinii televiziunii 
americane.

Esfe vorba de un proces care 
abia a început. Deocamdată el a 
cuprins numai Dublinul. Provin
cia rămîne la fel cum a fost și 
înainte cu excepția apariției fil
melor din Hollywood. Totuși, bu
catele cele mai proaste ale aces
tei bucătării occidentale nu sînt 
acceptate în țară. A fost interzi
să rularea în Irlanda a unor fil
me străine. Curentului tulbure de 
„crime" și „sex" Irlanda i se îm
potrivește încă destul de energic. 
Dar esfe un fapt că în ultimii ani 
multe baraje în calea acestui to
rent au început să se clatine în 
Irlanda.

I
rlandezii privesc cu 
multă neliniște și pă
trunderea tot mai 
largă pe teritoriul lor 
a comercianților bo- 
gafi din S.U.A., An

glia și Germania occidentală, care 
cumpără imense parcele de pă- 
mînt în această țară. Deosebit de 
activi în această privință sînt oa
menii de afaceri vest-germani 
dintre care unii sînt persoane cu 
un trecut foarte pătat cum esfe,

de pildă, baronul Von Durnberg 
fost șef al Departamentului pro
tocolului pe timpul lui Hitler. Re
cent, baronul acesta a cumpărat 
un teren în Glengariff — perla 
sudului irlandez, o regiune des
pre care Thackeray a scris că în 
privința frumuseții ei se poafe lua 
la întrecere cu colțurile cele mai 
frumoase din Elveția. Enumera
rea locurilor din Irlanda în care 
oamenii de afaceri vest-germani 
și-au cumpărat terenuri mari ar 
ocupa mult loc. Acești afaceriști 
își caută un adăpost pentru zile 
rele. Irlanda îi atrage ca fiind o 
țară unde te poți cu ușurință re
trage de oameni.

Protestele opiniei publice ir
landeze împotriva unui astfel de 
negoț cu bogățiile țării au deve
nit atît de mari, îneît ambasado
rul Bonn-ului la Dublin a adresat 
un apel oamenilor de afaceri 
vesf-germani să nu se grăbeas
că a cumpăra pămînt în această 
tară.

La Dublin s-a format un comi
tet de luptă împotriva trecerii 
pămînturilor irlandeze sub con
trol străin. Pasiunile se înfierbîn- 
fă. Am avut prilejul să aud astfel 
de replici : „străinii aceștia cu 
porfmoneul bine garnisit ar face 
mai bine să plece din țara noa
stră cît timp nu este prea tîrziu. 
Altfel s-ar putea să piardă și ba
nii și pămintul I"

Tot ceea ce privește sentimen
tele naționale și mîndria patrio
tică îi frămîntă profund pe irlan
dezi.



&z fie barată cafea acelora

care caută să dezlănțuie

un a! treilea război mondial
Ecoul internațional al cuvintârii lui N. s. Hrușciov

HAVANA 22 (Agerpres). —■ 
TASS transmite :

„Oamenii sovietici nu se tem 
de atacurile isterice ale re
vanșarzilor și celorlalți ațîță- 
tori la război care năzuiesc 
spre dominația mondială"; 
„Uniunea Sovietică- averti
zează împotriva pericolului 
unui război nuclear" — sub 
aceste titluri ziarele cubane 
publică expuneri ale cuvîntă- 
rilor rostite de N. S. Hrușciov 
și de R. I. Malinovski la adu
narea reprezentanților vieții 
publice din Moscova. Ziarele 
scot în evidență pasajele din 
cuvîntările lui N. S. Hrușciov. 
și R. I. Malinovski în care se 
spune că U.R.S.S. propune în
cheierea cît mai grabnică a 
Tratatului de pace cu Germa
nia și că ea poate să înfrî- 
neze orice agresor.

„Rabotnicesko Delo" publică 
cuvîntarea sub titlul „Să fie 
barată calea acelora care cau
tă să dezlănțuie un al treilea 
război mondial”.

Ziarele scot în evidență pa
ragrafe din. cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov, în care acesta 
subliniază din nou năzuința 
Uniunii Sovietice de a trăi în 
pace și prietenie cu toate ță
rile și popoarele, hotărîrea sa 
de a semna de urgență acor
dul cu privire la dezarmarea 
generală și totală, de a în
cheia Tratatul de pace cu 
Germania și de a lichida ast
fel rămășițele celui de-al doi
lea război mondial.

Raportul prezentat de mareșalul R. I. Malinovski 
ia Adunarea de la Moscova

22 (Agerpres). —PRAGA __ ___
Ziarele din Praga au publicat 
sub titluri mari darea de sea
mă asuipra adunării reprezen
tanților vieții publice din 
Moscova în legătură cu împli
nirea a 20 de ani de la înce
perea Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei și textul in
tegral al cuvîntării lui N. S. 
Hrușciov.

In articolul său de fond 
ziarul „Rude Pravo“ sublinia
ză că toate eforturile Uniu
nii Sovietice sînt îndreptate 
spre menținerea păcii în în
treaga lume.

SOFIA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: Presa bul
gară publică la loc de frunte 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
la Adunarea reprezentanților 
vieții publice de la Kremlin.

BERLIN 22 (Agerpres). — 
Presa vest-berlineză acordă o 
deosebită atenție cuvîntării 
rostite de N. S. Hrușciov la 
Adunarea reprezentanților vie
ții publice din Moscova con
sacrată împlinirii a 20 de ani 
de la începerea Marelui Răz
boi pentru Apărarea Patriei. 
Știrile cu privire la această 
cuvîntare sînt publicate în 
primele pagini.

Deși de la atacul hitlerist 
împotriva Uniunii Sovietice 
au trecut 20 de ani, scrie zia
rul „Telegraph", „nici pînă în 
prezent nu a fost încheiat ca
pitolul acestei tragedii, cu 
toate că atît în Uniunea So
vietică cît și în Germania a 
avut timp să crească o genera
ție nouă".

Subliniind „caracterul ban
ditesc și criminal al agresiunii 
hitleriste", ziarul arată refe- 
rindu-se la Uniunea Sovietică: 
„învingătorul are dreptul de
sigur, să ceară învinsului ga
ranții pentru a face cu nepu
tință repetarea războiului 
agresiv".

Dineu în cinstea tovarășului
Alexandru

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
In seara de 20 iunie, P. C. Keith, 
președintele firmei Hydrocarbon 
Research, J. B. O'Connor, preșe
dintele societății Dresser Indus
tries, Finley, reprezentant al fir
mei Hydrocarbon Research, și 
fermierul american Roswell Garst, 
au oferit un dineu în cinstea to
varășului Alexandru Moghioroș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, și a 
grupului de colaboratori care fac 
o vizită în S.U.A.

La dineu au participat, de ase-

Moghioroș
menea, George Macovescu, mi
nistrul R. P. Romîne la Washing
ton, Ion Moraru, însărcinat cu afa
ceri ad-inferim al misiunii perma
nente a 
membri 
misiunii 
mîne la

In seara de 20 iunie și în ziua 
de 21 iunie tovarășul Alexandru 
Aloghioroș și grupul de colabora
tori au vizitat orașul New York, 
iar la 22 iunie au sosit la Memp
his, sfatul Tennessee.

R. P. Romîne la O.N.U., 
ai legajiei și membri ai 
permanente a R. P. Ro- 
O.N.U.

La Tîrgul internațional de mostre de la Triest 
Primul ministru Fanfani a vizitat 

pavilionul R. P. Romîne
TRIEST 22 (Agerpres). — La 211 

iunie a avut loc deschiderea ofi
cială a Tîrgului internațional de 
mostre de la Triest, la care parti
cipă și R. P. Romînă. Pavilionul 
R. P, Romîne, în cadrul căruia 
sînt prezentate îndeosebi mostre 
ale industriei prelucrării lemnu
lui și industriei bunurilor de con
sum, a primit vizita primului mi
nistru al Italiei, Aminiore Fanfani, 
însoțit de președintele tîrgului, 
Ernesto Sospisio, și de alte per-

sonalități. Premierul italian a a- 
preciat în mod deosebit mostrele 
prezentate de R.P.R. Ștandul în
treprinderii romînești de Comerț 
Exterior — Exporf-lemn — a fost 
prezentat la televiziune în pro
gram direct. Chiar din primele 
ore de la deschidere, pavilionul 
R. P. Romîne la Tîrgul internațio
nal de mostre din Triest înregis
trează o mare afluență de vizita
tori.

MOSCOVA — 22 (Agerpres). 
TASS transmite o expunere a 
raportului prezentat de mare
șalul Uniunii Sovietice R. I. 
Malinovski, ministrul Apărării 
al U.R.S.S., la adunarea repre
zentanților vieții publice din 
Moscova consacrată împlinirii 
a 20 de ani de la începerea 
Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei.

Mareșalul Malinovski a a- 
rătat că atacul perfid săvîrșit 
de Germania hitleristă împo
triva U.R.S.S. „a fost o zi 
neagră pentru poporul german 
atras de Hitler într-o aventură 
militară, a constituit începutul 
implacabil al prăbușirii Ger
maniei fasciste".

Mareșalul Malinovski a 
subliniat că în timp ce Uni
unea Sovietică lupta activ 
pentru menținerea păcii și 
preîntîmpi narea agresiunii din 
partea Germaniei fasciste, 
cercurile conducătoare din 
S.U.A., Anglia și Franța au 
dus o politică de încurajare 
și cîrdășie condamnabilă cu a- 
gresorii fasciști.

Puterile imperialiste occi
dentale au contribuit conside
rabil la creșterea puterii mili
tare a Germaniei.

„Multe din cele ce se fac 
astăzi seamănă cu ceea ce s-a 
făcut acum peste 20 de ani"; 
a constatat Malinovski, adău
gind că guvernele statelor ca
pitaliste din Occident, care au 
dat uitării învățămintele isto
riei, repetă greșelile din tre
cut.

Mareșalul Malinovski a a- 
mintit că pe atunci guvernul 
sovietic era ferm hotărît să 
pună frîu agresorului fascist, 
să nu-i dea posibilitatea să 
dezlănțuie un nou război.

După ce a subliniat că „pe 
atunci acesta era un obiectiv 
pe deplin realist", mareșalul 
Malinovski a arătat că guver
nele Angliei și Franței nu au 
vrut să ia nici un fel de mă
suri concrete, practice.

Faptele dovedesc în mod 
convingător, a declarat rapor
torul, că guvernele puterilor 
occidentale sînt vinovate 
dezlănțuirea celui de-al 
lea război mondial.

Mareșalul Malinovski a 
liniat că intrarea Uniunii So
vietice în război împotriva ță
rilor blocului fascist a consti
tuit factorul hotăritor al 
transformării celui de-al doi
lea război mondial intr-un 
război de eliberare a popoare
lor de sub tirania nazistă. 
U.R.S.S. a devenit principala 
forță a coaliției antifasciste in 
care au intrat state cu orîn- 
duiri social-economice diferite. 
Acesta constituie un exemplu 
grăitor de colaborare, nu nu
mai de coexistență, ci și de 
luptă comună împotriva duș
manului comun — fascismul. 
Poporul sovietic apreciază

de 
doi-

sub-

mult această colaborare și a- 
cest ajutor.

Mareșalul Malinovski a de
clarat că Marele Război pen
tru Apărarea Patriei și victo
ria noastră de importanță isto- 
rică-mondială asupra fascis
mului, reprezintă nu numai 
trecutul glorios. Aceasta a fost 
o victorie măreață, consecin
țele ei vor influența încă mult 
timp întreaga evoluție a isto
riei universale.

Partidul comunist a unit și 
a condus întregul popor sovie
tic în războiul sfînt pentru 
apărarea patriei, a știut să 
mobilizeze intr-un timp scurt 
resursele economice, morale și 
militare ale țării.

Victoria istorică repurtată 
de Armata
Moscova, a subliniat raporto
rul, a avut o uriașă însemnă
tate internațională. Ea a con
stituit un stimulent puternic 
pentru desfășurarea forțelor 
de rezistență în lupta de eli
berare națională a popoarelor 
Europei și Asiei.

Mareșalul Malinovski a de
clarat că tergiversarea de că
tre cercurile conducătoare ale 
Angliei și S.U.A. a deschide
rii celui de-al doilea front în 
Europa a permis Germaniei 
fasciste să concentreze forțe 
puternice și să organizeze în 
vara anului 1942 o ofensivă de 
mari proporții în sudul țării 
noastre. Această ofensivă a 
dus la grandioasa bătălie de 
la Stalingrad, care a durat mai 
bine de șase luni.

Caracterizînd victoria arma
telor sovietice la Stalingrad ca 
începutul cotiturii radicale a 
celui de-al doilea război mon
dial, mareșalul Malinovski a 
arătat că greaua înfrîngere 
suferită de armata germano- 
fascistă în bătălia de la Kursk 
a zdruncinat temeliile Germa
niei fasciste. La Kursk a în
ceput cea mai mare ofensivă 
strategică a trupelor sovietice, 
care de fapt nu a încetat pînă 
la capitularea hitleriștilor.

Victoriile repurtate de Ar
mata sovietică în 1944 au dus 
la eliberarea de ocupanții ger- 
mani-fasciști a întregului te
ritoriu al Uniunii Sovietice. 
Cotropitorii hitleriști au fost 
izgoniți din Romînia, Bulga
ria, Finlanda, dintr-o parte în
semnată a Poloniei, din cea 
mai mare parte a Ungariei. 
Trupele noastre au intrat pe 
teritoriul Cehoslovaciei.

împreună cu Armata sovie
tică au luptat trupele poloneze 
și cehoslovace, iar în etapa fi
nală a războiului șj trupele 
Bulgariei și Romîniei.

Marele Război pentru Apăra
rea Patriei, dus de Uniunea 
Sovietică împotriva Germaniei 
fasciste și a aliaților ei a 
constituit partea principală și 
hotăritoare a celui de-al doi
lea război mondial, a cărui 
greutate principală a fost su
portată de poporul sovietic.

Sovietică lîngă

Se poate spune deschis, a 
declarat Malinovski, că fără 
Uniunea Sovietică fascismul 
german n-ar fi fost distrus.

Victoria de importanță isto
rică mondială a poporului so
vietic și a forțelor sale armate 
a salvat popoarele de pe glob 
de pericolul înrobirii, a salvat 
civilizația mondială de pogro- 
miștii fasciști.

Treci nd la perioada postbe
lică, ministrul Apărării a re
levat că grupările reacționa
re din țările capitaliste vino
vate de dezlănțuirea celui 
de-al doilea război mondial 
nu au renunțat la planurile 
lor antiumane și nu au depus 
armele. Orbite de ura de cla
să împotriva socialismului, ele 
încearcă să promoveze aceeași 
politică care a împins omeni
rea în cel de-al doilea război 
mondial. Mareșalul Malinov
ski a subliniat că imperialiș
tii americani care aspiră la 
dominația mondială acționea
ză ca principala forță a reac- 
țiunii și agresiunii.

Mareșalul Malinovski a 
subliniat că militarismul vest- 
german, înarmat, din nou. ce 
aceleași cercuri din S.U.A., 
Anglia și Franța, care l-au a- 
jutat să se refacă după pri
mul război mondial consti
tuie o mare primejdie pentru 
pace.

Cercurile conducătoare din 
aceste țări nu doresc să țină 
seama de lecțiile istoriei, a 
declarat ministrul Apărării.

In continuare Mareșalul 
Malinovski a spus : „Oamenii 
sovietici își dau seama, pe 
deplin, de pericolul reinvierii 
militarismului vest-german. 
Dar ei, care au dat lovitura 
de moarte fiarei fasciste, nu 
se tem de atacurile isterice 
ale noilor revanșarzi și ale ce
lorlalți pretend enți ia domi
nația mondială. Vom ști să a- 
părăm patria noastră de ata
cul oricărui agresor. Avem 
cu ce să o apărăm și sîntem 
in stare să punem in cămașă 
de forță pe orice dement care 
ar declanșa un nou război, 
un război nuclear.

Dezarmarea a devenit țelul 
luptei oamenilor muncii, o ne
cesitate istorică arzătoare, a 
subliniat ministrul Apărări: 
al U.RS5. El a relevat, că 
înfăptuirea programului ce 
dezarmare intimpină reziste:

r.
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ORASUL-EROU KIEV
A FOST DECORAT CU ORDINUL LENIN

NL S, Hrușciov a sosit 
ia AEma*Ata

ALMA-ATA 22 (Agerpres).
— TASS transmite :. La 22 
iunie N. S. Hrușciov â sosit Ia 
Alma-Ata pentru a participa 
la festivitățile cu prilejul ce-

lei de-a 40-a aniversări 
proclamării R.S.S. Kazahe 
a constituirii Partidului I 
munist din Kazahstan.

I a
Și 

Co

MOSCOVA. Printr-un De
cret al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. orașul-erou 
Kiev a fost decorat cu ordinul 
Lenin, pentru eroismul de 
care au dat dovadă oamenii 
muncii din Kiev în lupta îm
potriva cotropitorilor germa- 
no-fasciști în iulie-septembrie 
1941.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a emis, de aseme
nea, un decret prin care se 
instituie medalia „Pentru apă
rarea Kievului", care se va 
conferi participanților la apă
rarea eroică a orașului-erou 
Kiev.

Pretutindeni — pregătiri pentru Forum

Sub titlul „Teroare albă 
în Angola", revista ilus
trată norvegiană „Aktuăl" 
publică un reportaj foto
grafic despre situația din 
Angola. Aceste documente 
fotografice sînt o mărtu
rie grăitoare despre te
roarea nemaipomenită, 
desfășurată d'e colonialiș
tii portughezi împotriva 
populației africane care 
s-a ridicat la lupta pen
tru libertate. Căutînd să-și 
păstreze privilegiile și bo
gățiile în Angola, colo
nialiștii vor să înece miș
carea poporului în sînge. 
lată un răsculat făcut pri
zonier de portughezi, aș- 
teptîndu-și soarta (foto
grafia din dreapta). In 
fața lui stau colonialiști 
sălbăticiți care-și bat joc 
de acest patriot Ei știe 
că-l așteaptă o execuție 
chinuitoare, dar îi privește 
drept în față pe călăi, 
împotriva pcrticipanților 
Ic revolta sînt folosite in
strumente rafinate de tor. 
tură, ca de pildă, acest 
g ob metalic incandescent

(fctogrcfia de sus)

Incendiul războiului a pă
truns pină in colțurile cele 
moi depărtate ale țării. 
Nu există in Angola nici 
un singur sat in care lo
cuitorii să nu simtă groză
viile teroarei. Fumul in
cendiilor, baioneta solda
tului, (fotografia din stin
gă) acesta este un tablou 
obișnuit în Angola de 

astăzi

numeroase țări 
în vederea a- 

propiatei deschideri a Foru
mului Mondial al Tineretului. 
Ziarele și agențiile de presă 
transmit numeroase relatări 
privind aceste pregătiri. Iată 
cîteva dintre ele :

JAPONIA. La etajul II al clă
dirii din Tokio a sindicatului 
muncitorilor japonezi din in
dustria chimică se află sediul 
Comitetului japonez de pre
gătire pentru Forumul Mon
dial ăl Tineretului. Aici se a- 
dună vești din toate colțurile 
Japoniei, din Hokkaido pină 
în Kiusiu. Tineri și tinere, con
ducătorii organizațiilor locale 
de tineret adresează cereri 
comitetului de a primi mate
riale documentare privind a- 
propiata întîlnire a reprezen
tanților tineretului din întrea
ga lume. Pentru a răspunde 
acestor cereri, încă din luna 
mai, comitetul a editat o re
vistă „Noutăți despre Forum , 
a tipărit intr-un tiraj mare o 
broșură specială precum și 
numeroase afișe.

Tineretul japonez sprxpna 
din inimă ideile care au stat 
la baza organizării Forumu
lui. întro convorbire cu zia
ristul sovietic V. Zațepin, se
cretarul general al Comite
tului de pregătire a Forumu
lui, Nișimura, a declarat că 
la pregătiri iau parte toate 
marile organizații do tineret 
din țară — secția de tineret 
a Consiliului general al sin
dicatelor, Liga tineretului so
cialist, Uniunea tineretului de
mocrat, Consiliul pe întreaga 
Japonie al organizațiilor de 
tineret și altele.

Tineretul japonez — a 
spus Nisimura — înțelege ce 
însemnătate va avea Forumul 
pentru întărirea legăturilor

Tinerii din 
se pregătesc

intre tinerii din întreaga lume, 
pentru cauza păcii și progre
sului. In acest scop la Tokio 
a avut loc o mare întîlnire a 
reprezentanților tineretului din 
capitala Japoniei. în orașul 
Osaka s-a desfășurat de a- 
semenea o mare întîlnire a ti
neretului care ia parte activă 
la lupta pentru pace, suvera
nitate națională și neutralita
te. Tineretul japonez — a de
clarat Nisimura în încheiere —

prezentanții care vor pleca 
luna viitoare în capitala U- 
niunii Sovietice. La Forumul 
mondial al tineretului vor lua 
parte reprezentanți ai 10 or
ganizații de tineret din Chile 
printre care Centrul sindical 
unic a! oamenilor muncii din 
Chile, organizațiile de tineret 
ale partidelor democrat-creț- 
tin, socialist, radical și comu-

sprijină năzuința de pace a 
tineretului lumii, coexistența 
pașnică, dezarmarea. Intere
sul pentru Forum crește zi de 
zi. Noi înțelegem că întîlni- 
rile ne vor ajuta să ne cu
noaștem mai bine, să întărim 
prietenia intre tineri. Sîntom 
siguri că Forumul de Ia Mos
cova va contribui la apăra
rea cauzei păcii și democra
ției.

CHILE: Tineretul chilian
și-a desemnat de acum re-

In cadru! Forumului dele
gația chilîană va prezenta un 
referat pe tema „Tineretul și 
cultura". Oameni de stat de 
seamă din Chile printre care 
senatorul radical Luiz Bos- 
sai Leiva, fost candidat la 
postul de președinte, precum 
și profesori ai Universității 
naționale și-au exprimat inte
resul față de Forum.

SENEGAL: Tinerii senega- 
lezi au primit cu entuziasm 
ideea convocării Forumului.

Agenția „France Presse" a a- 
nur.țat că organizațiile de ti
neret din Senegal au hotărît 
să trimită o delegație repre
zentativă pentru a lua parte 
la lucrările acestei întîlniri 
mondiale a tineretului.

BIRMANIA: Tineretul bir
man și-a desemnat delegația 
care urmează să plece la 
Moscova. Din ea fac parte 
șase tineri, reprezentind Or
ganizația tineretului popular 
birman, Federația studenților 
pe Sntreaga Birmanie, Uniu
nea studenților universității 
din Rangoon și altele. înain
tea plecării spre capitala so
vietică, va avea loc un se
minar al tineretului din în
treaga Birmanie in cursul că
ruia vor ii dezbătute proble
mele coexistenței pașnice, 
lupta împotriva colonialismu
lui, dezarmarea, drepturile ti
neretului și rolul lui în socie
tate.

Intr-o convorbire cu ziaris
tul sovietic A. Vlasov, pre
ședintele Comitetului birman 
de pregătire pentru Forumul 
mondial al tineretului, Ko 
Aung Ban a arătat că „tine
retul birman sprijină această 
întîlnire deoarece ea va servi 
la întărirea solidarității tine
retului, la intensificarea ac
țiunilor tineretului pentru 
pace și coexistență pașnică".

Pe adresa Comitetului bir
man de pregătire a Forumu
lui a sosit un mesaj din 
partea Comitetului birman de 
solidaritate cu țările Asiei și 
Africii, Congresului sindicate
lor birmane, organizațiilor fe
minine și altor organizații în 
care se subliniază sprijinul 
față de Forumul Mondial al 
Tineretului de la Moscova și 
urează succes delegației ti
neretului birman.

ța sporită a imperial: 
în primul rind a imp 
lor din S.UA. Deoramc^tâ 
noul guvern american conti
nuă vechea politică, a spus 
Malinovski. Așa cum a arătat 
lumii întregi intîlnirea de la 
Viena dintre Nikita Hrușciov 
și președintele Kennedy, 
U.R5S. apără consecvent și 
cu perseverență cauza păcii șâ 
dezarmării totale și, ea nu va 
permite nimănui să i se adre
seze de pe poziții de forță.

Poporul sovietic, a declarat 
Malinovski, dorește să trăia
scă în pace cu toate popoare
le. Alte năzuințe, alte planuri, 
altă politică nu avem, și nici 
nu putem avea”.

Mareșalul Malinovski a sub
liniat că în prezent nu există 
o inevitabilitate fatală a răz
boiului. Eforturile unite ale 
lagărului socialist mondial 
stau chezășie pentru aceasta.

Puterea statului sovietic a 
crescut nemăsurat de mult. 
Ținînd seama de uneltirile a- 
gresive ale imperialiștilor, 
partidul comunist și guvernul 
sovietic fac tot ce este nece
sar pentru întărirea forțelor 
armate sovietice, mențin 
nivelul cuvenit capacitatea 
apărare a țării.

Noi marcăm împlinirea a 
de ani de la atacul săvîrșit de 
Germania hitleristă împotriva 
Uniunii Sovietice, nu prin zăn
gănit de arme, nu prin inten
ții de a cuceri și supune pă- 
mînturi străine, ci prin îndem
nuri de pace și dezarmare.

în încheiere, mareșalul Ma
linovski a spus : Marcăm a- 
ceastă dată pentru ca popoare
le să-și reamintească acest e- 
veniment îngrozitor, să țină 
cont de această lecție grea și 
să-și mobilizeze și mai 
forțele pentru apărarea păcii 
în întreaga lume.

la 
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„Regatul laoțian este hotărît să urmeze 
calea păcii și neutralității**

Comunicatul comun în urma tratativelor de la Zurich
ZURICH 22 (Agerpres). — 

„Regatul laoțian este hotărît 
să urmeze calea păcii și neu
tralității în conformitate cu 
interesele și aspirațiile popo
rului laoțian și ale acorduri
lor de la Geneva din 1954 
pentru crearea unui Laos paș
nic, neutru, independent, de
mocratic, unit și prosper" — 
se arată în comunicatul comun 
dat publicității la Zurich în 
cursul zilei de 22 iunie, în 
urma tratativelor dintre con
ducătorul guvernului legal al 
Laosului, prințul Suvanna 
Fumma, președintele C.C. al 
Partidului Neo Lao Haksat, 
prințul Sufanuvong, și condu
cătorul grupului de la Sa- 
vannaket, prințul Boun Oum.

Potrivit agenției France 
Presse, comunicatul comun 
prevede crearea unui guvern 
provizoriu de unitate națio
nală care „va pune în apli
care această politică de pace 
și de neutralitate".

Referindu-se la programul 
în domeniul politicii interne 
al guvernului provizorii* co
municatul comun arată că a- 
cesta va prevedea executarea 
acordurilor privind încetarea 
focului intervenit între cele 
trei părți interesate din Laos; 
aplicarea strictă a libertăților 
democratice și abrogarea tu
turor dispozițiilor contrare a- 
cestora; unificarea forțelor ar
mate intr-o armată națională 
care să urmeze programul 
fixat de comun acord de cele 
trei părți interesate; dezvol
tarea agriculturii, industriei 
artizanatului, crearea unor li
nii de comunicații, dezvoltarea 
culturii și concentrarea aten-

se va întruni
STANLEYVILLE 22 (Agerpres). 

Agențiile de presă relatează că 
opinia publică congoleză întîm- 
pină cu multă satisfacție acordul 
obținut la tratativele care au a- 
vut loc la Leopoldville între re
prezentanții guvernului legal con
dus de Antoine Gizenga și repre
zentanții autorităților de la Leo
poldville cu privire la convoca
rea pe data de 25 iunie a Par
lamentului Republicii Congo.

Corespondentul din Stanleyvil
le al agenției TASS subliniază că 
acest acord constituie un rezul
tat al eforturilor susținute ale gu
vernului Gizenga, sprijinit de un 
mare număr de deputați și se
natori ai Parlamentului Congolez. 
Propunerea lui Gizenga cu privi
re la convocarea imediată a celui 
mai înalt organ al țării corespun
de pe deplin năzuinței poporu
lui congolez de a lichida cît mai 
grabnic criza care, de aproape 
un an, sfîșie țara.

In . fața entuziasmului cu care 
a fost întîmpinată inițiativa lui 
Gizenga de către întreaga popu
lație a țării, Kasavubu și adepții

congolez 
la Z5 iunie

lui nu au îndrăznit să se opună 
convocării Parlamentului, femîn- 
du-se să nu-și submineze și mai 
mult prestigiul și ața destul de 
scăzut.

La tratativele de la Leopoldvil
le s-a hotărît ca Parlamentul să 
se întrunească în clădirea Univer
sității catolice „Lovanium", în a- 
propiere de Leopoldville.

Asumani Senghi, membru al Se
natului congolez, a declarat în
tr-o convorbire avută cu un co
respondent al agenfiei TASS că 
„cu toate eforturile depuse de 
dușmanii înveteraji ai indepen
dentei și libertății Republicii Con
go, atît dinăuntru cît și din afara 
fării, sînfem ferm hotărîti să nu 
admitem scindarea tării noastre, 
ața cum doresc colonialiștii care 
mai speră să ne impună vechile 
rînduieli colonialiste, într-o for
mă nouă". Senghi a adăugat : 
„Sîntem hotărîti să rezolvăm pro
blema congoleză pe cale pașni
că. Sîntem sprijiniți de majorita
tea covîrșifoare a populației con- 
goleze".

ției asupra îmbunătățirii ni
velului de trai al poporului.

In ce privește problemele de 
politică externă, programul 
prevede aplicarea celor cinci 
principii ale coexistenței paș
nice în relațiile externe, sta
bilirea de relații amicale și 
dezvoltarea de relații diploma
tice cu toate țările, și în pri
mul rînd cu țările vecine- pe 
baza legalității și suveranită
ții Laosului; neparticiparea 
la nici un fel de alianță sau 
coaliție militară, precum și re
fuzul de a fi stabilite baze 
străine pe teritoriul Laosului. 
Programul prevede de aseme
nea respingerea oricărui ames
tec străin în afacerile Laosu
lui.

Printre sarcinile imediate 
ale guvernului provizoriu, co
municatul comun se referă la 
formarea unei delegații guver
namentale care să participe la 
Conferința internațională pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene, eliberarea tuturor 
prizonierilor șt deținuților po
litici; organizarea unor ale
geri generale pentru aduna
rea națională în vederea for
mării unui guvern definitiv.

In ceea ce privește formarea 
guvernului provizoriu, comu
nicatul prevede că acest or
ganism va cuprinde reprezen
tanți ai celor trei părți din 
Laos. Guvernul va fi format 
pe baza unei proceduri spe
ciale prin desemnarea șt nu
mirea directă de către regele 
Laosului. De asemenea, comu
nicatul comun prevede conti
nuarea schimburilor de păreri 
între părțile interesate asupra 
problemei formării guvernului 
provizoriu.

4r
GENEVA 22 (Agerpres). • 

Ședința din 21 iunie a confe
rinței pentru Laos a fost pre
zidată de G. M. Pușkin.

Luînd cuvîntul, M. Nasz- 
kowski, reprezentantul Polo
niei, țară care face parte din 
Comisia de Control pentru 
Laos, a subliniat că împuter
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nicirile prevăzute in proiectul 
francez pentru Comisia inter
națională de supraveghere și 
control din Laos merg atît 
de departe incit este de fapt 
greu de precizat în ce ar 
consta suveranitatea Laosului.

M. Naszkowski a condam
nat tendința unor delegați de 
a minimaliza rolul copreșe
dinților conferinței de la Ge
neva, de a destrăma această 
instituție valoroasă. El s-a 
pronunțat de asemenea îm
potriva zarvei stîrnite de re
prezentanții occidentali în ju
rul problemei asigurării Co
misiei cu mijloace de trans
port.

★

GENEVA 22 (Agerpres). — 
„Năzuințele poporului laoțian 
de a-și asigura pacea și liniș
tea, a declarat la 22 iunie în 
cadrul celei de-a 22-a ședințe 
din Palatul Națiunilor G- M. 
Pușkin, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., sînt deosebit de apro
piate și înțelese de oamenii 
sovietici. Aș dori să subliniez 
în mod deosebit aceasta as
tăzi, la 22 iunie, în ziua în care 
cu 20 de ani în urmă Germa
nia hitleristă a atacat în mod 
perfid Uniunea Sovietică și 
ne-a împins țara într-un 
război de lungă durată".

G. M. Pușkin a expus punc
tul de vedere sovietic asupra 
poziției puterilor occidentale.

Subliniind că propunerile 
Occidentului au fost preciza
te de fapt abea la 20 iunie, în 
timp ce propunerile sovietice 
au fost prezentate în forma 
lor definitivă imediat după 
deschiderea conferinței, repre
zentantul Uniunii Sovietice a 
declarat că clauzele principale 
ale proiectului franco-ameri- 
can contravin principiilor 
independenței și neutralității 
Laosului.

McDonald (Anglia), care pre
zida ședința, a declarat că șe
dința următoare va avea loc 
luni 26 iunie.

Procesul crimaluluî Elchmauu
IERUSALIM 22 (Agerpres). 

- Eichmann a confirmat 
participarea directă a lui 
Globke la crimele regimului 
hitlerist- In ciuda străduințelor 
avocatului Servatius de a pre
veni orice declarație a acuza
tului care n-ar fi pe placul 
Bonnului, Eichmann a declarat 
în depoziția sa că Globke con
ducea în Ministerul de Interne 
hitlerist operațiunile de per
secutare a evreilor. Vorbind 
despre faptul că în 1943 De
partamentul lui Eichmann a 
primit noi atribuții privind 
confiscarea avutului și retra
gerea cetățeniei germane 
evreilor, acuzatul a arătat 
că această măsură „a fost un 
rezultat al inițiativei departa
mentului „N“ din Ministerul 
de Interne, condus de Hans 
Globke, care se ocupa de pro
blemele retragerii cetățeniei

germane și confiscării avutu
lui evreilor".

In ședința de joi a procesu
lui Eichmann a făcut noi pre
cizări în legătură cu atribuți
ile dpartamentului condus de 
Globke. „Această secție, a de
clarat Eichmann, a pus ba
zele juridice tuturor deportă
rilor prescriind privarea de 
drepturi de cetățenie a evrei
lor din Germania".

Ceea ce opinia publică a a- 
flat încă cu mai mult timp in. 
urmă, ceea ce a fost dovedi: 
prin documente capătă o con
firmare imposibil de resr.- 
din partea unuia dintre 
mai buni cunoscători ai oi#c 
nizării serviciilor 
Demascarea lui G..'-- 
seamnă de fapt ilfiirTM 
cercurilor condwcit—CMt- 
germane în rfadat
Globke oaift «■ «ac * 
frunte.
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