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In ziua de 23 iunie 1961 a avut loc 
o ședin(ă a Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn în care s-a examinat proiectul 
planului de stat pe anul 1962. La ședință 
au luat parte membrii Biroului Politic și 
ai Secretariatului C.C. al P.ALR., pre
cum și tovarășii Al. Birlădeanu, vice-

președinte al Consiliului de Miniștri șl 
Gh. Gaston Marin, președintele Comite
tului de Stat al Planificării.

Biroul Politic a hotărît ca proiectul 
planului de stat îmbunătățit în urma dis
cuțiilor ce au avut loc, să fie supus dez
baterii și aprobării Plenarei Comitetului 
Central al P.M.R.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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SECERIȘUL GRIULUI
A ÎNCEPUT!

Fruntași: ►

Economii pentru
5.700 perechi feje 

încăljăminte

colectiviștii

In Banat vremea căldu
roasă din ultimele zile 
a favorizat pîrguirea 

griului pe mari suprafețe. 
Pregătite din vreme, numeroa
se gospodării agricole colecti
ve printre care cele din co
munele Pesac, Moldova Veche 
și Cîmpia au început secerișul 
griului, tn numai două zile 
colectiviștii din comuna Pere- 
gu Mare, care au început pri
mii secerișul în regiune, au 
strins recolta de grîu de pe o 
suprafață de 120 hectare.

Pe terenurile eliberate me
canizatorii din S.M.T. au în
ceput arăturile și însămînțarea 
plantelor de nutreț.

La recoltarea griului și a 
celorlalte culturi de cereale 
păioase, S.M.T. din regiunea 
Banat folosesc pe terenurile 
gospodăriilor colective cu 350 
mai multe combine decît în 
vara anului trecut, precum și 
un mare număr 
legători.

de secerători

(Agerpres)
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Tinerii din sectorul de în
călțăminte al Întreprin
derii „Flacăra Roșie" din 

Capitală, încadrați în brigăzi 
de producție și antrenați in
tr-o entuziastă întrecere so
cialistă au obținut în primele 
cinci luni ale acestui an eco
nomii de peste 105.000 dm p 
piele din care se pot confec
ționa peste 5.700 perechi fețe 
încălțăminte pentru bărbați 

La aceste economii un aport 
însemnat l-a adus brigada de 
producție a tineretului con
dusă de Anica Ion, care a rea
lizat economii de peste 35.000 
dm p piele.

Grija pentru pregătirea te
meinică a muncitorilor de 
mi ine constituie o preocu
pare de seamă a muncito
rilor vîrstn ici de la Uzinele 
„lndependența"-Sibiu. Iată-1 
pe comunistul Nicoiae Sasu 
explicînd ti nărui ui Tudor
Chilciu, elev la școala pro
fesională, cum se execută
corect tăierea unui filet la 

strung.
Foto : A. FOCȘA

3.000
! cu grîu ale 
iilor din comu- 

U rzicuța, regiu 
Oltenia, a început recoltatul 
griului. Folosind din plin tim
pul prielnic și capacitatea de 
lucru a mașinilor, colectiviș
tii și mecanizatorii au reușit 
să strîngă în scurtă vreme 
recolta de pe o suprafață de 
peste 50 hectare. Griul pe car» 
l-au însămînțat în toamnă in

Pe tarlalele 
colectiviști 
na 1 iea

M. GOIA

Celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist 

din Columbia
Indată după recoltare, 
ccnizatorii din brigada 
ducea de la S.M.I. Poiana 
Mare, regiunea Oltenia, au 
început arăturile in miriște 
pe ogoarele gospodăriei c- 
gricoie colective Jna ~Se".

Foto : AGERPRES

kg la hectar
arătură adinei le-a dat o 
recoltă bogetă - peste 3.000 
kg boabe la hectar. În
dată după recoltat, terenul 
este eliberat de paie în vede
rea executării arăturilor de 
vară. Tinerii colectiviști, mo
bilizați de organizația de bază 
U.T.M., participă cu însufleți
re la această acțiune.

TELEGRAMĂ

S-a încheiat a doua serie a concursului

Pentru pîinea
cea mai bună

G. A. S. au depășit planul 
la lapte

Gospodăriile agrieoie de sta» au îndeplinit la 20 iunie planul 
semestrial de livrare a producției de lapte în proporție de 193 la 
sută. De la începutul anului și pînă la această dată ele au dat 
pentru consumul populației L052.000 hl lapte, cu 100.000 hl mal 
mult deci: in întreg anul 1959.

Rezultatele obținute se datoresc creșterii numărului de vad 
și mai ales sporirii producției de lapte de la fiecare vacă fura
jată ea urmare a unei mai bune îngrijiri și furajări. In primul 
semestru al acestui aa efectivele de vaci au crescut cu 40 la 
sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut, iar pro
ducția de lapte marfă a fost cu 75 la sută mai mare.

Cele mai mari cantități de lapte au fost livrate peste plan de 
către gospodăriile agricole de stat din regiunile Brașov, Hune
doara, Banat, Mureș-Autonomă Maghiară și Suceava.

(Agerpres)

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romin tri
mite celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Columbia un călduros sa
lut frățesc.

Vă dorim, dragi tovarăși, noi 
succese în lupta voastră pen
tru apărarea intereselor vita
le ale clasei muncitoare și ale 
întregului popor, pentru întă
rirea continuă a partidului și 
a legăturii sale cu masele, 
pentru unirea forțelor demo
cratice și patriotice, pentru 
independență națională, pace 

progres social.

calitate" Noi întreprinderi ale
pe țară pentru industriei ușoareColectivele de ingineriConcursul 

îmbunătățirea calității pîinii 
continuă să se desfășoare cu 
rezultate tot mai bune.

In perioada de la 15 la 20 
Iunie, participanții din seria a 
doua a concursului au pro
dus pîine neagră de 1 kg, 1,5 
kg și 2 kg, pîine albă de 500 
gr și 750 gr și 15 sortimente 
not Pe scară industrială au 
fost fabricate 11 sorturi noi.

Munca pasionată a partici- 
panților la concurs a făcut să 
crească calitatea pîinii față 
de zilele anterioare.

Pînă în prezent în cea de-a 
doua serie, s-au evidențiat 
echipele unor întreprinderi 
de panificație din Capitală 
și echipa din regiunea Bra
șov la pîinea neagră de 1 kg 
și 2 kg coaptă în cuptor în
călzit cu aburi și cele din re
giunile Crișana, Galați și 
Dobrogea la pîinea neagră 
de 2 kg coaptă în cuptor de 
pămlnt și altele.

La pîinea albă calitatea 
cea mai bună a fost obținută 
în ultimele 5 zile de echipa 
din regiunea 
mă Maghiară, 
sortimentul de 
și de echipa 
Crișana, care 
zile a produs 
750 gr.

Totuși unele 
exemplu cele 
Maramureș și orașul Constan
ța au produs pîine neagră de 
calitate mai slabă, insuficient 
coaptă, cu aspect necores
punzător.

In urma experienței acumu
late din activitatea gospodi
nelor care participă la seria 
a doua a concursului, au fost 
luate măsuri pentru a se pro
duce în cantități mai mari 
unele sortimente realizate de 
acestea. în acest scop în zi
lele de 21 și 22 iunie s-au e- 
xecutat probe de fabricație 
pe scară industrială la secția 
„Proletarul1' a întreprinderii 
de panificație „Nicoiae Băl- 
cescu".

Și 
tehnicieni au urmărit în conti
nuare procesul tehnologic de 
fabricație înregistrînd rețete
le și procedeele de lucru fo
losite, consumurile specifice 
de materii prime și auxiliare 
realizate de concurenți.

Populația manifestă un in
teres din ce în ce mai mare 
pentru produsele realizate în 
cadrul concursului. Aceasta a 
determinat o acțiune mai in
tensă de consultare a consu
matorilor prin centrele de 
desfacere și la cantinele 
muncitorești și studențești. 
Produsele realizate în cadrul 
concursului au fost vîndute în 
continuare prin 10 centre de 
desfacere și distribuite la 6 
cantine. 70 la sută din consu
matorii de la aceste cantine 
au apreciat calitatea pîinii 
negre ca foarte bună, iar 30 
la sută ca bună. 73 la sută 
din consumatorii consultați la 
centrele de desfacere au 
apreciat calitatea pîinii ne
gre ca foarte bună și 27 la 
sută ca bună.

La pîinea albă s-a apreciat 
Calitatea ca foarte bună de 
74 la sută din consumatori și 
ca bună de 26 la sută.

In urma rezultatelor și con
statărilor făcute a avut loc 
la 19 iunie o consfătuire cu 
toți lucrătorii brutari partici
pant în seria a doua a con
cursului în care s-a analizat 
activitatea depusă, metodele 
folosite și s-au stabilit măsu
rile ce trebuie luate în conti
nuare pentru o mai bună des
fășurare a concursului șl 
pentru o mai bună organiza
re a consultării consumatori
lor.

Echipele participante la 
concurs în seria a doua și-au 
încheiat activitatea în ziua 
de 21 iunie, iar la 23 iunie au 
intrat în concurs echipele din 
seria a III-a.

Recent capacitatea de pro
ducție a industriei ușoare a 
fost sporită prin intrarea în 
funcțiune a unor noi între
prinderi și hale de fabricație. 
Printre acestea se află noua 
fabrică de sticlărie de la Si
ghișoara, a cărei capacitate a- 
nuală va fi de 2 ori mai mare 
decît totalul producției țării 
în 1948 la acest sortiment, țe- 
sătoria de in de la Păulești, 
care va finisa 10 milioane mp 
textile pe an, secțiile noi de 
fabricație la întreprinderile 
„Tricotajul Roșu" București, 
„Varga Katalin" Cluj și altele.

In țară sînt în curs de exe
cuție numeroase alte lucrări 
de extindere și modernizare a 
fabricilor existente. Se află 
într-un stadiu înaintat con
strucția și montarea utilajelor 
necesare dezvoltării și moder
nizării a 14 întreprinderi.

Majoritatea lucrărilor ce se 
efectuează acum sînt prevăzut 
te a fi terminate pînă la sfîr- 
șitul anului. în acest fel ca
pacitățile de producție vor 
spori în industria ușoară 
cu circa 1.200.000 mp țe
sături de relon, 9.000 tone fire 
de bumbac cardate, 300.000 
mp țesături de in, 5.600 tone 
piei, 200 tone faianță decorată, 
100 tone sticlă fină și altele.

Dezvoltarea și modernizarea 
întreprinderilor textile, de 
pielărie și a altor unități pro
ducătoare de bunuri de con
sum se încadrează în planul 
general de dezvoltare a in
dustriei ușoare elaborat pe 
baza Directivelor Congresului 
al III-lea al P.M.R. Potrivit 
acestui plan în urma măririi 
capacităților de fabricație pro
ducția globală a industriei u- 
șoare urmează să crească pînă 
în anul 1965 
față de anul

I. NICOLAE 
corespondent

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMlN

din plin. Ei 
să folosească 
prielnic și în-

S. ISTRATE 
corespondent

In timpul cel mai scurt
rmărind starea de vege
tație a culturilor, ingi
nerii de la gospodăria 

agricolă de stat Salonta din 
regiunea Crișana, au constatat 
acum cîteva zile că se poate 
începe recoltatul orzului. Ma
șinile erau pregătite. Mecani
zatorii au intrat cu ele în 
lan. în cîteva minute mun
ca a început 
s-au angajat 
fiecare minut

treaga capacitate de lucru a 
combinelor în scopul scurtării 
perioadei de strîngere a recol. 
telor, astfel încit în momen-

peste 2.600 kg boabe la hec-

tul începerii secerișuhjj 1«
grîu, orzul să fie de acum în
magazii.

Evaluările au arătat că
producția medie va fi de

Mureș-Autono- 
care a produs 
500 gr precum 
din regiunea 

in ultimele 2 
pline albă de

echlpa ca de 
din regiunea

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru). - Zilele tre
cute un grup de colectiviști, 
împreună cu tovarășul Tu
dose Alecu, președintele co
lectivei și cu inginerul agro
nom au controlat starea de 
vegetație a orzului. Probele 
luate de pe teren și analizate 
apoi în casa-laborator a co
lectivei 
început 
cațiile 
chiar a 
gospodăriei 
tive „ 
muna

au arătat că trebuie 
recoltatul. După indi- 
inginerului agronom, 
doua zi pe terenurile 

agricole colec- 
,Vasile Roaită“ din co- 

Ziduri raionul R. Să
rat, secerătorile legători ale 
S.M.T. din comună au intrat 
în lan. Pînă seara a fost re
coltat orzul de pe o supra
față de 12 hectare. La 
această acțiune au participat 
și numeroși tineri colectiviști, 
printre fruntași numărîndu-se 
Ion Gh. Tudose, Costică Ol
teana, Costică Negoiță și al
ții din echipa de tineret.

Recoltatul orzului a început 
ți în alte gospodării colective

din raion și în unele a fost 
chiar terminat ca, de exem
plu, la Bălești — 57 hectare, 
la Vîlcele 81 hectare, la B4- 
lăceartu 42 hectare.

Colectiviștii din comuna 
Bălăceanu au început și se
cerișul griului, strîngînd pînă 
acum recolta de pe o supra
față de 15 hectare.

Humeroși pionieri și școlairi iți petrec o porte din vacanță In tabără, la Sinaia. Zilnic ei fad 
excursii in împrejurimile taberei șl admiră frumusețile naturii.

Foto: AGERPRES

Calitatea produselor

de circa 2,1 ori 
1959.

(Agerpres)

ACTIUNE
LĂUDABILĂ

vacanței și 
timpul este 
în întrece-

Pentru vacanța de vară 
pionierii și elevii școlii de 7 
ani din comuna Leu, raionul 
Craiova, și-au propus să adu
ne 1200 leg de floare de mu
șețel, 25 kg floare de tei și nu
meroase alte cantități de plan
te medicinale.

De la începutul 
pînă acum — deși 
destul de scurt —
rea aceasta . pasionantă orga
nizată pe clase și grupe de 
pionieri, s-au obținut primele 
succese. Au fost recoltate 200 
kg floare de mușețel și întreaga 
cantitate de floare de tei pre
văzută în angajament. Printre 
primii s-au situat în întrecere 
pionierii 
Grigore, 
pa. Ilie 
cleanu.

Iancu Dan, Costel 
Costică și Ileana Po- 
Bufteanu, Costel Ți-

T. ION

ecent, la Fabrica 
de confecții „Tu. 
dor Vladimirescu" 
din Tg. Jiu a avut 
loc o adunare ge
nerală deschisă a

organizației U.T.M. în care 
s-a discutat despre contribu
ția organizației U.T.M. în mo
bilizarea tineretului la îmbu
nătățirea calității produselor, 
în afară de utemiștii și tine
rii muncitori din fabrică, la 
adunare au participat ca in
vitați, tovarăși din conduce
rea întreprinderii și tineri 
întreprinderile comerciale 
orașului.

Referatul prezentat de 
mitetul U.T.M., discuțiile 
participanților au scos în evi
dență faptul că tineretul 
bricii se străduiește 
zeze produse care 
pundă cerințelor și 
lor cumpărătorilor.

Există însă în fabrica 
confecții neajunsuri despre 
care s-a vorbit pe larg în a- 
dunare. Anul acesta, fabrica 
a primit în mai multe rînduri 
reclamații pentru calitatea 
necorespunzătoare a unor pro
duse. Așa, de exemplu, bene
ficiarii, I.C.R.T.I. Oradea. Ga
lați, Craiova, au sesizat unele 
deficiențe privind execuția și 
mai cu seamă aspectul pro
duselor. Nicoiae Cojocaru, 
șeful serviciului control teh
nic de calitate, Leah Uie, 
responsabilul unei brigăzi de 
producție a tineretului, Mar
cela Boancă, merceolog la 
O.C.L., Ștefan Predoiu. ajutor 
de maistru au vorbit în cadrul 
adunării despre unele din a- 
ceste neajunsuri: tighele strîm- 
be, butoniere prost lucrate, 
execuția unor operații cu ață

din 
ale

co

fa-
să reali- 

să cores- 
exigențe-

de

un titlu de mîndrie
de
materialului, neajunsuri 
dau un aspect urît produsului.

Cum muncește 
comitetul U.T.M. 

cu brigăzile
în fabrică există 16 brigăzi 

de producție ale tineretului. 
Multe dintre acestea au deve
nit colective de mun
că bine închegate, 
care aduc o contri
buție mereu mai 
mare la realizarea 
sarcinilor de plan și 
îmbunătățirea caii- 
tății produselor. Ast
fel brigada condusă 
de Ana Popescu deține de trei 
luni drapelul de brigadă frun
tașă pe fabrică. Tinerii se aju
tă între ei, țin cu regularitate 
consfătuirile de brigadă în care 
se discută despre activitatea 
fiecăruia, despre măsurile pe 
care trebuie să le ia pentru 
continua îmbunătățire a mun
cii.

în legătură cu brigăzile de 
producție ale tineretului de 
aici, se ridică însă cîteva pro
bleme pe care organizația 
U.T.M. are datoria să le rezol
ve fără întîrziere. O primă 
problemă sesizată în adunare 
de către comunistul Gheorghe 
Pîrvulescu. ajutor de maistru, 
este aceea a alegerii responsa-

altă nuanță decît culoarea 
care

bililor de brigăzi. Așa cum 
este și firesc, aceștia trebuie 
să fie muncitori cu cea mai 
bună pregătire care prin mun. 
ca și comportarea lor să ser
vească drept exemplu pentru 
întreaga brigadă. Sînt însă și 
unii responsabili, printre care 
Luca Maria, Marin Pozdăres- 
cu, care deși sînt tineri sîrgu- 
incioși, nu posedă aceste cali-

însemnări de la adunarea gene» 
rală deschisă a organizației 

U.T.M. de la Fabrica de confecții 
„Tudor Vladimirescu" din Tg. Jiu

analizat șl 
cum este 

în brigadă.

tăți. Nu este deci de mirare 
că în cadrul acestor brigăzi se 
mai întîmplă cazuri de indis
ciplină, de nerespectare a pro
cesului tehnologic și a indica
țiilor maiștrilor.

Adunarea a 
o altă problemă : 
organizată munca
Pentru ca o brigadă să devi
nă un colectiv puternic, frun
taș în muncă, ea trebuie să-și 
desfășoare activitatea pe baza 
unui program de lucru în care 
să se prevadă sarcinile de pro
ducție ce revin brigăzii în pe
rioada respectivă, angajamen
tele luate în întrecerea socia
listă și mijloacele prin care 
se pot realiza. Unele brigăzi nu 
au asemenea programe, nu țin

cu regularitate consfătuirile 
de brigadă, nu discută proble
me legate de activitatea lor, 
de munca fiecărui tînăr. Un 
exemplu în acest sens îl oferă 
brigada Măriei Luca. De mul
tă vreme, două dintre mem
brele acestei brigăzi — Floa
rea Romanescu și Aneta Gu- 
ran — dau produse de slabă 

calitate. Ar fi fost 
necesar ca brigada 
să analizeze această 
situație, să găsească 
formele prin care a- 
ceste două munci
toare să fie ajutate. 
Așa stau lucrurile 
și în brigada lui

Marin Pozdărescu, lucru care 
ilustrează faptul că comitetul 
U.T.M. nu a muncit suficient 
cu brigăzile de producție ale 
tineretului.

Era necesar să se orga
nizeze la nivelul întreprin
derii o instruire a respon
sabililor de brigăzi, cu atît 
mai mult cu cît unele brigăzi 
au fost create anul acesta și 
deci nu știau deloc cum tre
buie să lucreze, să li se expli
ce ce rost are programul de 
lucru, cum trebuie întocmit, 
ce trebuie să se discute în con
sfătuirile de brigadă etc. To
varășul Vasile Popescu, care 
răspunde în cadrul comitetu
lui U.TJM. de problemele pro- . (Continuare tn pag. s J-a)

ducției și calificării, a neglijat 
multă vreme îndrumarea bri
găzilor, favorizînd astfel for
malismul în activitatea unor 
brigăzi.

O altă problemă, deosebit 
de importantă în legătură cu 
munca brigăzilor — despre 
care din păcate adunarea ge
nerală a amintit numai în 
treacăt — este organizarea în
trecerii socialiste. Congresul 
al III-lea al U.T.M. a pus 
tn fața organizațiilor U.T.M. 
sarcina de a mobiliza între
gul tineret la întrecerea so
cialistă organizată de sindi
cate, pe baza unor obiective 
concrete, mobilizatoare, po
trivit specificului fiecărei 
fabrici, secții, fiecărui loc de 
muncă. Dar în Fabrica „Tudor 
Vladimirescu" brigăzile nu au 
obiective concrete pe baza că
rora să se întreacă. Pe de altă 
parte nu se știe exact cu cina 
se întrece fiecare brigadă, ca 
să se poată urmări concret 
rezultatele întrecerii. Și, ca 

rezulta te- 
ori în 
exem- 
Uie a 

de ca- 
brigadă 

însuti
se în- 
produse

urmare aprecierea 
lor se face de multe 
mod arbitrar. Iată un 
piu. Brigada lui Leah 
fost declarată brigadă 
litate. Totuși din 
pleacă încă produse 
cient finisate, care 
torc pentru retuș 
pătate de ulei sau chiar arse. 
Se pune întrebarea : a proce
dat bine comitetul U.T.M. cînd 
a acordat acestui colectiv tit
lul de brigadă de calitate ? 
Evident, nu. Titlul 
gadă de calitate", 
prezintă o înaltă apreciere

de „bri- 
care re-

a

LIDIA POPESCU

La întreprinderea ae prefabrl cate „Progresul" din Capitală 
se fabrică panouri pentru fața de gata finisate. In fotografie : 
zidarul Ștefan Orban, împreună cu doi membri din brigadă 

verifică un panou Trafor, gata finisat.

Foto: AGERPRES



VIATA
EULTURĂIA
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uminicS... Zi de săr
bătoare... Scările de 
marmură ale Mu
zeului de istorie a 
literaturii romine 
sint supraasaltale.

Vizitatori de toate virstele sosesc 
necontenit. Sălile sînt pline. Con
voiul alunecă ușor prin tata vitri
nelor, Este liniște. Pașii calcă în
cet. Nu se aude nici o vorbă. Nu
mai privirile sint vii, dornice de 
cunoaștere.

Printre sulele de vizitatori se 
află și un tînăr, îmbrăcat foarte 
îngrijit, tînărul are în miini un 
caiet cu copertele roșii. Din cînd 
în cînd, Iși reazimă caietul pe 
genunchi și scrie. Apoi pornește. 
Se oprește iarăși. In fața fiecărui 
manuscris întîrzie. Cercetează căr
țile. Privește tablourile. Uneori se 
întoarce. Revine și revede unele 
manuscrise. Iși face alte notări. 
Tînărul este atîf de edincit, incit 
nici nu observă oamenii din jurul 
său. El nu este un simplu vizi
tator, ci un om care studiază. Un 
om pasionat. A venit In muzeu 
printre primii. Acum se apropie 
ora închiderii. Indrumătoarea este 
nevoită să-l facă atent. Tinărul o
privește contrariat : „Cum, atîf 
de repede a trecut timpul îu Cu 
regret Iși vlră caietul in buzunar 
și iese in stradă...

Luni... Foaierul Teatrului Muni
cipal, cu citeva minute Înainte de 
începerea spectacolului. Se re
prezintă piesa „Hamlet". Specta
torii se plimbă In stingă și in 
dreapta. Unii citesc ziarul. Alții

La standul de cărți din secția montaj 
dun“ din Capitailă, au sosit noutăți. !n 
besc să și le aleagă pe cele cere le 

personală.

o Uzinelor „Mao-Tze- 
pauză, tinerii se gră- 
lipsesc din biblioteca

Foto : N. STELORIAN

hcursiile bine organizate cer:
PASIUNE $1 INIȚIATIVĂ

J ->

ta noi, la Uzinele 
„Independența" sînt 
sute de tineri care 
îndrăgesc turismul și-l 
practică cu consec
vență. Acest lucru 
este firesc, pentru că 
Sibiul are nenumărate 
locuri în împrejurimi, 
care — mai îndepăr
tate sau mai apropia
te — îmbie în egală 
măsură pe vizitatorul 
dornic de natură. Și 
la capătul fiecărei 
săptămîni, zeci de ti
neri din uzina noas
tră o pornesc la drum, 
turismul cîștigînd pe 
zi ce trece noi pa
sionați.

Ar fi desigur exa
gerat să se spună că 
turismul a cucerit te
ren deplin printre ti
nerii noștri și că au 
fost epuizate toate 
posibilitățile menite 
să ducă la dezvolta
rea sa. Există condiții 
ca drumeția să cu

prindă un număr și 
mai mare de tineri, 
să marcheze un 
salt în ceea ce
privește organizarea 
și continuitatea. Mă
gîndesc astfel la
ecoul pe care l-ar a- 
vea expunerile făcute 
de turiștii cei mai în
cercați în cadrul pro
gramelor de la „Joia 
tineretului" și felul 
în care relatarea dife
ritelor impresii, cu
noștințe noi acumula
te în excursie ar 
constitui un imbold și 
pentru cei pentru care 
excursiile sint preocu
pări ocazionale. Ba, 
mai mult, pentru că 
în uzină posesorii de 
biciclete sînt printre 
tineri de ordinul su
telor, socot că iniția
tiva organizării unor 
excursii cicloturistice 
ar avea un mare suc
ces.

Și pentru că ex

Sdlo-vioară ' eleva Domnica Magha din Alexandria.
Foto: N, ISTRATE

Intr-o singură sâptămină...
sorb ultimele fumuri de țigară. Se 
vestește începerea spectacolului. 
Pătrund și eu în sală. Undeva, pe 
un scaun mai in față, zăresc un 
tînăr. Figura lui îmi este foarte cu
noscută. Gîndesc. îmi înșirui în 
minte toate cunoștințele. Privesc 
din nou fata tinărului. In sfîrșit... 
Reușesc să-mi aduc aminte. Este 
tînărul pe care cu o zi mai înainte 
îl întîlnisem în Muzeul de istorie 
• literaturii romine...

Marți... Grădina Botanică Iși 
profilează pe zările albastre cren
gile arborilor bătrîni. Adie vintul.

Cum își folosește timpul liber un tînăr muncitor

Foșnetul te îmbie. Flori de tot fe
lul rid la fiecare pas. Pornesc pe 
aleele frumoasei noastre grădini, 
care peste citeva zile va împlini 
un veac de existență. N-am mai 
fost pe aici de multă vreme. Sint 
dornic de cunoaștere. Dar iată în 
calea mea un stand de cărfi. Mă 
apropii. Intru in rîndul celor cifiva 
cumpărători. Deodată mă cuprin
de mirarea. Lingă mine, zăresc a- 
celași tînăr. Fără vrere, îi zimbesc 
ca unui vechi prieten. Zimbeșfe 
și el, spunîndu-mi :

— Mă cunoaștefi 1
— Numai de două zile, i-am 

răspuns intinzindu-i mina. V-am 
văzut la Muzeul de istorie a lite
raturii și ieri la „Hamlet".

— Așa este, a încuviințat tînă
rul.

— Se vede treaba că Bucureș- 

cursie înseamnă cu
noașterea istoriei pa
triei, noua ei dezvol
tare, bogăție și fru
musețe, cred că ar fi 
bine dacă lucrările 
numeroșilor fotografi- 
amatori din uzina 
noastră, făcute cu 
prilejul deplasărilor 
în împrejurimi ar 
constitui materialul 
unei expoziții de fo
tografii turistice, care 
ar face o bună pro
pagandă drumeției. 
Cred de asemenea că 
există încă multe căi 
pentru dezvoltarea tu
rismului printre tinerii 
din întreprinderea 
noastră ; trebuie nu
mai chibzuință co
lectivă ți,.. trecere la 
fapte I

ROBERT SCHERER 
membru în comite- 
tetul U.T.M. Uzine
le „Independența“- 

Sibiu 

țiul nostru este prea mic de vre
me ce ne înfîlnim oriunde, am ți
nut să-i mai spun. Sinteți stu
dent 1

Tînărul a ris cu poftă și-apoi 
mi-a răspuns :

— Voi fi... Deocamdată sint e- 
lev la liceul seral. Liceul funcțio
nează chiar in incinta întreprinde
rii mele. Sînt lăcătuș la Uzinele 
„Semănătoarea". Mă numesc Pe
tre Marin...

Miercuri... Uzinele de mașini a- 
gricole „Semănătoarea". Zgomo
tul motoarelor te împresoară din 

foate părțile. Undeva, în apropie
re se construiește o nouă hală u- 
riașă.

Pătrund la secția de subasam- 
blare, însoțit de tovarășul Nicolae 
llie, secretarul organizației U.T.M. 
Cu ajutorul lui îl aflu pe Marin 
Petre. Lucrează în brigada con
dusă de Ion Gîdea. Mîinile lui se 
mișcă neîncetat.

— Este un muncitor fruntaș, îmi 
spune Nicolae llie. li plac deopo
trivă și munca și învățătura. Ur
mează liceul seral. Obfine note 
foarte bune. Vrea să meargă la 
politehnică și să se facă inginer. 
Anul acesta a fost primit candi
dat de partid.

Nu pot să stau prea mult de 
vorbă cu Marin Petre. îl stinghe
resc de la lucru. Este in întrece-

O ȘEAUA IDE ©IDSIHINĂ
SO mSTOlACȚIlE

Ce poate fi mai bine venit, 
la capătul unei săptă
mîni de muncă pe o- 

goarele gospodăriei colective 
sau întovărășirii, decît o seară, 
de odihnă și distracții ? In a- 
ceastă privință, toți țăranii 
muncitori din comuna Cos- 
tești, raionul Buzău, erau 
de acord- Iar utemiștii se sfă
tuiau. Se vedea cit de colo că 
pun la cale ceva deosebit, un 
lucru foarte serios, temeinic 
șt eu ardoare dezbătut, pînă 
în cele mai mici amănunte.

La capătul mai multor dis
cuții a ieșit cu limpezime ta 
iveală un adevăr pe care se
cretarul comitetului comunal 
al U.T.M., U știa. $i anume 
că utemiștii erau cei cărora 
le reveneau numeroase sarcini 
concrete s de la amenajarea 
locului unde trebuia să se des
fășoare programul serii, pină 
la înfăptuirea propriu-zisă a 
programului. Ei răspundeau 
deci, de „rolurile principale", 
ei erau animatorii. Așadar, la 
treabă!

Zis și făcut. Utemiștii s-au 
interesat ca cele mai bune e- 
chipe artistice de la cămi
nele culturale din satele co
munei să fie pregătite, pentru 
duminică, cu cel mai frumos 
repertoriu I

Primele au răspuns — și 
nici nu se putea altfel I — for
mațiile artistice ale căminului 
cultural de centru. La un 
semn al tinărului dirijor, în

DE PE ȘANTI ERUL ONEȘTI

„Astă seară vorbește
electricianul Aurel Sonu“

Seară de iunie. Pe șan
tierele marelui complex 
petro-chimic de la O- 

neștî lucru! a luat siirșit. 
Constructorii, după ce iau 
masa la cantină, se îndreap
tă ti* spre clubul „Construc
torul* (und* îi așteaptă bi
blioteca cu o frumoasă sală 
de lectură, sala de muzică, 
sala de jocuri, sau cea în 
care se află televizorul), tie 
spre sălile de cinematogra! 
ori spre cele patru săli de 
cultură răspindite In diferite 
puncte ale șantierelor. Fieca
re din acestea au radio, bi
bliotecă, jocuri distractive.

Dar lată un grup de tineri 
lucrători de pe șantierul 1 
cauciuc care nu zăbovește 
nici o clipă după masă. Ei se 
Îndreaptă spre dormitorul nr. 
133 în care locuiesc. Motivul 
grabei lor? La inițiativa co
mitetului U.T.M. și de sindi
cat, biblioteca clubului „Con
structorul" a organizat aici o 
seară literară-muzicală. Și ora 
începerii a sosit.

Tînărul bibliotecar al clu
bului deschide întilnirea.

— Vă prezentăm cartea 
„Primăvara apele vin mari" 
de Tudor Teodorescu-Braniș- 
te, apărută in Editura Tinere
tului. Astă seară vorbește to
varășul Aurel Sonu, electri
cian la grupul de la Onești 
al Întreprinderii de Instalații 
București.

Și, in modul cel mal sim

re. O vreme vizitez uzina. Mă re
întorc. Dar nu mai este chip să-l 
găsesc pe tovarășul Marin Petre. 
L-am căutat la biblioteca uzinei, 
unde obișnuiește să vină în fie
care zi.

— A fost. A luat o carte, mi 
se spune...

— Și acum î întreb eu.
— A plecat la film, la clubul 

uzinei noastre.
...Abia sîmbătă am putut să 

mai dau ochi cu dînsul.
— Ce-afi făcut joi ? caut eu să 

aflu.

— Joia, obișnuiesc să merg la 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul Gheorghe Gheorghiu- Dej. 
Este „Joia tineretului". Ascult o 
conferință, vizionez un program 
artistic și-apoi dansez. Rîndul a- 
cesta însă, am fost la Casa de 
cultură a tineretului din raionul 
I. V. Stalin. Erau anunțate două 
conferințe care mă interesau : 
„Hidrocentralele și termocentrale
le in R.P.R. și U.R.S.S." și „Zbo
rul în Cosmos". Ambele conferin
țe mi-au plăcut. Ele mi-au îmbo
gățit cunoștințele.

— Dar ieri, cum v-ați petrecut 
timpul liber ?

— Ieri, vineri, îmi răspunde 
Marin Petre, am tost mai întîi la 
redacția ziarului nostru de uzină 
— „Drum nou". Sînt membru în

vățătorul Mihai Constantin, 
cele 100 de voci ale corului 
s-au făcut auzite pină depar
te pe ulițele Costeștiului. Dar 
febra pregătirilor i-a cuprins 
nu numai pe artiștii amatori. 
Consiliul comunal al U.C.FS. 
a stabilit un program de 
jocuri sportive menit să com
pleteze în chipul cel mai a- 
tractiv pe cel al manifestărilor 
cultural-artistice. In formațiile 
artistice, în echipele sportive, 
utemiștii — în primele rân
duri.

...Și a venit ziua. Parcă toa
tă comuna își dăduse tntîlni- 
re în poienițele pădurii din 
apropiere. Pe scena durată 
trainic („calculata și pentru 
cea mai îndrăcită strbă") s-au 
perindat, rind pe rînd. echi
pele artistice din Costești și 
din satele mărginașe, Spălam, 
Pietrosu, Gomoești. Pînă și 
pionierii ținură să arate ce 
pot așa că s-au dat mai a- 
proape și învăpăiată, tntr-un 
răgaz, scena de la care pri
virile nu se îndurau să se 
mai întoarcă...

Și programul, plin de conți
nut, vorbind despre viața 
nouă din țara noastră a fost 
aplaudat deseori.

Poate vigoarea jocurilor 
tportive, poate frumusețea 
cîntecelor auzite, poate aerul 
curat al pădurii, sau toate la 
un loc îi înviorau pe cei aflați 
în mare număr acolo. Tinerii 
colectiviști și întovărășiți și-au

INSTAN

plu, Aurel Sonu, din colecti
vul bibliotecii clubului, ia 
cuvintul spre a prezenta re
cenzia cărții pe care a citit-o 
de curînd.

Prin fața tinerilor se perin
dau evenimentele profund 
dramatice ale răscoalei din 
1888 despre care vorbește în 
cartea sa Teodorescu-Braniș- 
te. Șl iată că recenzia se în
cheie. în Încăperea largă 
stăruie tăcere. O tăcere care 
exprimă faptul că gînduriie 
celor ce-1 ascultaseră pe tînă
rul electrician sint îndreptate 
spre faptele povestite în car
te. Printre cei ce ascultaseră 
se aflau și cîțiva oameni mai 
în vîrstă, care trăiseră viața 
satelor din anii regimului bur- 
ghezo-moșîeresc. Primii doi 
dintre vorbitori au fost dintre 
aceștia. Ei au vorbit tinerilor 
despre anii negri ai robiei 
sub jugul exploatării burghe- 
zo-moșierești, care a dus și 
la răscoala de la 1888 și la 
cea din 1307. Despre viața 
nouă din patria noastră so
cialistă, despre felul In care 
ea este oglindită în literatura 
noastzâ nouă, au vorbit cu 
însuflețire multi utemiști, pa
sionați de cultură.

După discuții, bibliotecarul 
Vasile Rebegea a anunțat ul
timele noutăți lilerare sosite 
la bibliotecă. A urmat o au
diție muzicală, în care. Ia ce
rerea celor de față, s-au 
prezentat, pe benzi de mag*

Fanfara Colțului roșu al S°*" 
podăriel agricol* colectiv* 
din comuna lido-Olocociov, 

raionul Tr. Măgurele.

Foto : N. SCARLET

colegiul de redacție. Împreună eu 
ceilalți redactori am stabilit con
ținutul paginii culturale pentru nu
mărul viitor. Apoi am citit artico
lul „Munca culturală la noi în 
secție" scris de tovarășul Dinu 
Zărnescu. Ceva mai fîrziu am fosf
la biblioteca 
să citesc.

uzinei. îmi place 
Iubesc îndeosebi

poezia. Știu multe versuri pe 
de rost. îmi plac Emlnescu, Go
ethe... Citesc pe Ion Păun Pincio, 
Necuiujă, Panait Cerna. Dintre
poeții contemporani prefer pe 
Mihai Beniuc și Dan Deșliu.

Pornesc pe cheiul Dîmboviței, 
alături de tînărul meu interlocutor.
Astăzi este sîmbătă... Oare înco
tro își va îndrepta el pașii în a- 
ceastă zi ? Gîndesc, dar nu-l în
treb nimic. Marin Petre însă parcă 
pătrunde in adîncul gîndurilor 
mele. Mă privește semnificativ 
și-mi spune :

— Astăzi voi vizita Muzeul sa
tului.

— Iar mîine I
— Mîine î Trebuie să termin 

vizita la Muzeul de istorie a lite
raturii romine. Am rămas la epo
ca lui Eminescu...

lată pe scurt săptămina cultu
rală a unui tînăr din zilele noas
tre. lată preocupările și visurile 
lui. Este numai un tînăr din zecile 
de mii de tineri cărora partidul 
le-a deschis larg porțile spre lu
mină. Este unul dintre zecile de 
mii de tineri...

NICOLAE NASTA

înmănunchiat în acea zi bucu
riile și s-au simțit mai aproa
pe unul de altul, dinaintea 
muncilor ce-i așteptau pe a 
doua zi. A fost o zi minunată 
și pe deplin meritată — acum 
în toiul muncilor de întreține
re a culturilor agricole și în 
prag de seceriș. Și nu trebuie 
să rămină singura...

C. NANCG

rai
tură din Curtea de Argeș.

T ANEE

netofon, melodii populare 
care cîntă viața noastră 
nouă.

Seara literai-muzicală de la 
dormitorul nr. 133 a luat >tîr- 
șit. E noapte și pe Valea Tro- 
tușului a coborit o răcoare 
plăcută. Bibliotecarul șl tînă

Întîmplarea 
de la bibliotecă

iblioieearul fu
sese chemat 
pînă la comi

tetul sindicatului, 
așa că cei cîțiva ci
titori veniți la ghi
șeul de împrumut 
așteptau citind pro
gramul manifestări
lor clubului „Con
structorul" pe luna 
iunie. Numai un 
tînăr stătea intr-un 
colț, oarecum stin- 
jenit. Tot învîrtea 
în mină o carte. O 
răsfoia, se uita și 
la copertă și la 
,,cuprins", apoi ci
tea și recitea titlul: 
„Cartea tencuitoru- 
lui“ — Editura 
Tehnică.

Veni și bibliote
carul,

— Am un necaz. 
N-am putut termina 
de citit cartea asta.

— Și pentru asta 
ești necăjit ? Nu-i 
nimic, o s-o citești.

— Ei da, dar ve
deți, a trecut ter
menul de împru
mut și cartea tre
buie predată. Cum 
să fac? A trebuit 
pînă acum să stu
diez „Cartea zida
rului". O terminam 
și pe asta. E însă 
mai grea, mai ane
voie de citit și tre
buie s-o studiez mai 
cu grijă.

— Numele dumi. 
tale ? (și bibliote
carul se duse la 
fișier).

— Mișca Ștefan. 
Și deveni subit mai 
vorbăreț, adăugă: 
Sint din Bîrsănești 
— Tg. Ocna, din 
satul Giodosu. Lu
crez la lotul E de 
la șantierul 1 cau
ciuc, în brigada lui 
Moise Prodan, și 
stau la dormitorul 
131.

— Studiaz-o eu 
atenție, tovarășa

i

eară de seară la 
căminul cultural 
din comuna Tg. 
Frumos, raionul 
Pașcani, vin zeci 
și zeci de țărani 

colectiviști și întovărășiți să-și 
petreacă în mod folositor ci
teva ceasuri din timpul liber. 
Căminul i-a obișnuit cu o acti
vitate bogată, care răspunde 
principalelor lor preocupări. 
Iți dai seama de aceasta chiar 
de la prima lectură a progra
mului săptămînal, sau din ci
teva crimpeie de discuții cu 
oamenii. Adesea, în cursul 
săptămînii, tineri și vîrstnici 
se adună aici spre a asculta 
expuneri pe teme privind po
litica partidului nostru în 
transformarea socialistă a sa
tului ; meritul acestor expu
neri constă în aceea că discu
țiile care urmează sînt strîns 
legate de activitatea satului, 
de munca dusă de colectiviștii 
și întovărășiții de aici pentru 
continua lui înflorire

Participînd la programele 
formațiilor artistice, oamenii 
de aici au totdeauna ceva 
nou de învățat, pentru că tema 
acestora este strîns legată de 
viața și munca din sat, pen
tru că artiștii amatori se stră
duiesc să dea răspunsuri pro
blemelor; celor mai important* 
care preocupă satul. Recent, 

rul recenzent pleacă spre ca
sele lor. La despărțire nici nu 
observă afișul micuț pe care 
vintul 11 desprinsese dintr-un 
colț: „Seară literar-muzicală 
la dormitorul 133. Astă seară 
vorbește electricianul Aurel 
Sonu*.

Mișca... Și biblio
tecarul, care găsise 
fișa, luă cartea, îi 
prelungi cu încă 
două săptămîni ter
menul de predare.

Mulțumi pentru 
serviciul făcut de 
bibliotecar și înain
te de a merge în 
sala de lectură, ex
plică :

— Știți dv. mai 
am trei luni și ter
min cursurile de 
calificare. Și învăț 
eu acolo, la cursuri, 
da vreau să citesc 
și cărțile astea. Sint 
pline de învățămin
te. Trebuie să mă 
prezint bine la 
examen. Șeful de 
brigadă ne spune 
mereu că zidăria-i 
muncă de mare 
preț, și la Onești e 
nevoie de meșteri 
pricepuți. Are drep
tate omul. De a- 
ceea învăț și eu...

C. FOTÎNGA

divers, educativ
de pildă, echipa de teatru a 
prezentat spectacolul cu piesa 
„Vlaicu și feciorii lui" de Lu
cia Demetrius, piesă care vor
bește despre superioritatea 
muncii în gospodăria colecti
vă. Cei care în munca lor de zi 
cu zi și-au dat tot interesul, 
își simt inima crescîndu-le 
de bucurie cînd brigada artis
tică de agitație îi laudă pentru 
faptele lor. Așa s-au petre
cut lucrurile, de pildă, cu 
îngrijitorii de vaci de la

Pe marginea 
programului căminului 
cultural din comuna 
Tg. Frumos, raionul 

Pașcani

G-A.C. „Drumul belșugului" 
care pe primul trimestru 
al acestui an au depășit 
planul de lapte cu cîte 
38 1 pe cap de vacă furajată. 
Pentru alții însă cîntecele și 
versurile brigăzii artistice de 
agitație au fost ca un duș rece; 
brigăzii, în raidurile ei, nu-i 
scapă nici o lipsă, și sesizîn- 
d-o la timp ajută la îndrep
tare.

Se poate spune deci că la 
căminul cultural clip comuna

Foto : S. NORU
I

In inima

Tinerii muncitori forestieri 
din parchetele: Geamă
nul, Valea Mare, Scări

șoara șl altele din cadrul în
treprinderii Forestiere Baia de 
Aramă trăiesc în baracamente 
confortabile cu paturi și cear
ceafuri curate, cu băi, cu can
tine ce servesc mese calde, 
bune și consistente. Aparatele 
de radio și presa (circa 2.000 
de abonamente) sosită „cu ur
gența întîia" — după cum o 
spune tovarășul Nicolae Ghi- 
țulescu, responsabilul de club, 
— fac ca tinerii să nu simtă 
distanțele de multi kilometri 
dintre ei și poalele munților, 
unde se află așezările satelor 
și cătunelor. Tinerii din aceste 
parchete citesc și foarte mul
te cărți. Multi dintre ei sint 
posesorii insignei de „Prieten 
al cărții", iar ceilalați sînt pe 
cale de a o cuceri.

De fiecare dată — mocănița 
— (trenul forestier de munte)

La Muzeul „Oltenia"

Alături de tinerii din între
prinderi, zilele trecute 
Muzeul „Oltenia" din o- 

rașul Craiova, a iost vizitat și 
de elevii școlilor proiesionale 
agricole din Blaj și Bistrița- 
Năsăud, care fac practică la 
stațiunea experimentală legu 
micolă de la Ișalnița. Ei s-au 
oprit îndeosebi în fața expo
natelor organizate în expozi
ția „Aspecte din evoluția so
cietății omenești pe teritoriul 
Olteniei". Uneltele de piatră 
din epoca paleoliticului des

Tg. Frumos se desfășoară o 
bogată activitate politico-edu- 
cativă. Sub îndrumarea orga- 
nizației de partid și cu spri
jinul permanent al comitetu
lui U.T.M. pe comună, colecti
vul de conducere al căminului 
cultural (director Ion Vlădoiu)' 
a reușit să dea activității cul
turale nu numai continuitatea 
necesară dar și un conținut 
bogat, divers.

De asemenea, în ceea ce 
privește activitățile culturala 
din cursul săptămînii (întoc
mirea unor recenzii, discuții 
pe marginea unor cărți pen
tru a-i ajuta pe tineri, să în
țeleagă conținutul lor în pro
funzime, organizarea unor con
cursuri „Cine știe, răspunde" 
pe diferite teme legate de 
munca și viața oamenilor din 
comuna lor și din întreaga 
țară), utemiștii, mobilizați de 
comitetul U.T.M., sînt cei care 
răspund printre primii la che. 
mările conducerii căminului 
cultural. S-au organizat astfel 
la cămin programe de cîntece 
precum și alte manifestări în
chinate luptei partidului nos
tru pentru bunăstarea și feri
cirea poporului etc. La aceste 
manifestări au participat cu 
entuziasm majoritatea tineri
lor din comună, citind litera
tură politică și beletristică în 
care era vorba de lupta parti
dului nostru înainte și după 
23 August 1944.

'Acum, în cadrul activității 
culturale, o atenție deosebită 
se dă pregătirilor pentru ac
țiunile din timpul campaniei 
de recoltat. Au fost deja ți
nute citeva conferințe in car* 
s-a vorbit despre necesitatea 
strângerii la timp a bogatei 
recolte de orz, grîu și secară. 
De asemenea, conducerea că
minului, sprijinită de comite
tul U.T.M. pe comună, s-a an
gajat să organizeze bibliotecile 
de arie, iar brigada artistică de 
agitație a și început să pregă
tească un program artistic 
axat pe problemele muncii din 
această perioadă.

Iată pe scurt numai o parte 
din bogata și interesanta acti
vitate culturală de la cămin. 
Legată de viața și munca 
țăranilor colectiviști și întovă
rășiți. răspunzînd celor mai 
importante probleme care se 
ridică în fața lor, această ac. 
tivitate culturală solicită ne
contenit interesul tuturor oa
menilor din sat. Așa se ex
plică de ce la căminul cultu
ral luminile rămîn aprinse 
multe ore din seară.

C. DIACONU

este întîmpinată nerăbdător și 
sărbătorește, ori de cîte ori 
mecanicul de locomotivă din 
vale, vestește telefonic că „e 
musai" să-i iasă în cale, deoa
rece mai transportă sus încă 
un lot nou de cărți.

Tinerii o întîmpină cu drag. 
Cu câteva zile în urmă, au mai 
primit un lot de cărți.

— După un asemenea urcuș 
cu mocănița noastră trebuie să 
lăsăm această nouă lume a 
cărților să fie repartizată in 
rafturi, să se mai odihnească 
puțin. Mîine însă, îl luăm pe 
bibliotecar din somn. Căci e 
bine să te călăuzești după po- 
vața proverbului care spune 
că „Cine se scoală de dimi
neață... (la noi se schimbă 
textul puțin) apucă o carte 
nouă", îți explică țapinarul 
Gheorghe Bălu, cocișul Ion 
Hațegan și rutieristul Iulian 
Știrbu.

ION ARGEȘANU 

coperite în Peștera Muierilor 
de la Baia de Fier, obiectele 
din epoca neoliticului găsit* 
la Bratovoiești, tiparele pen
tru turnarea uneltelor din 
bronz de la Plenița. numeroa
se piese de ceramică r. po
doabe aparținînd arteritelor 
epoci — l-au făcu: pe viula- 
tori să înțeleagă trudă M 
aspirațiile m 11 isalmi dm se.» 
mai vede * n*»*ri

L TEI.f 11.—,



Virginia Petreacă — Safru 
Mare.

în arhiva națională de stat 
de manuscrise din Armenia 
se păstrează o interesantă co
lecție de cărți scrise pe foi de 
pergament. Cea mai mare 
dintre aceste cărți cântărește, 
fără coperți, 32 kg. Manuscri
sul cuprinde 607 foi de perga
ment. Fiecare foaie este con
fecționată din cite o piele în
treagă de vițel.

în schimb, cel mai mic din
tre manuscrisele pe perga
ment ce se găsesc în arhivă* 
cîntărește 18 grame.

Grigore Predescu — Galați; 
Ionel Zamfirescu — Hune
doara.

Instrucțiunile comune ale 
Comitetului de Stat pentru 
Problemele de muncă și sa
larii și ale Consiliului Cen
tral al Sindicatelor arată că 
angajații lăsați la vatră după 
efectuarea stagiului militar 
pot primi concediu de odih
nă numai după 11 luni de la 
reînceperea muncii, indife
rent dacă s-au reîncadrat la 
aceeași imitate la care lucrau 
în momentul încorporării sau 
la alta și indiferent de timpul 
dintre data lăsării la vatră și 
data reîncadrării.

Gheorghe Mihai — Bacău.

Oricât de ciudat ar părea* 
este adevărat faptul că în 
Marea Neagră trăiesc re
chini. Ei sînt denumiți de pes
cari „Cîini de mare". Rechi
nii din Marea Neagră sînt 
destul de mici. Ei nu ajung 
decât pînă la 1,70 m lungime 
și trăiesc departe de țărm 
fiind întîlniți la adîncimi de 
40—50 metri.

Rechinii pescuiți sînt folo
siți la prepararea unor pro
duse ca : untură de pește, u- 
leiuri lubrefiante, piei fin» 
etc.

Valentin Priboesou — 
București; Ferencz Lado — 
Timișoara.

Pentru cei care doresc să-și 
petreacă concediul de odihnă 
la cabane turistice se elibe
rează bilete turistice indivi
duale dus-întors, pe C.F.R. 
cu 50 la sută reducere față 
de tariful trenurilor de per
soane. Aceste bilete sînt va
labile 30 de zile cu cite o în
trerupere a călătoriei pe timp 
de trei zile, o singură dată la 
ducere și o singură dată la 
întoarcere.

Hilda Orlacu — Iași.

în problemele pe care le 
studiați, de un real folos vă 
poate fi lucrarea „Maeștri ai 
picturii universale din Româ
nia" cu prefață de academi
cianul G. Oprescu. în album 
sînt cuprinse cele mai repre
zentative opere aparținând 
diverselor școli europene de 
pictură, aflate la muzeele și 
colecțiile publice din țara 
noastră. Multe din lucrările 
publicate în volum au apar
ținut în trecut unor colecții 
închise* inaccesibile marelui 
public.

Muzeul Soțului dm Capitală atrage zilnic numeroși vizitatori.
Foto: AGERPRES

Calitatea produselor — 
un titlu de mîndrie

(Urmare din pag. l-a) 

muncii trebuie să se facă nu
mai în urma unui studiu amă
nunțit al muncii și rezultate
lor brigăzilor.

Participanții la adunare au 
arătat că neîntîrziat comitetul 
U.T.M. trebuie să organizeze 
temeinic munca brigăzilor, să 
le ajute practic la întocmirea 
programelor de lucru, la sta
bilirea obiectivelor pe baza 
cărora să se întreacă și. bine
înțeles, să urmărească îndea
proape activitatea lor. Este 
bine ca fiecare membru al co
mitetului U.T.M. să răspundă 
de un anumit număr de bri
găzi pe care să le ajute con
cret. în acest fel s-ar putea 
realiza într-un timp mai scurt 
o îmbunătățire simțitoare a 
muncii brigăzilor. Este de a- 
semenea nevoie ca periodic, 
să se organizeze consfătuiri Me 
brigăzilor din întreaga între
prindere, în care să se anali
zeze munca depusă și să se 
facă o instruire temeinică.

Meseria trebuie bine 
însușită

Calitatea produselor ca și 
îndeplinirea ritmică a sarcini
lor de plan este strâns legată 

în anii regimului democrat- 
popular s-a trecut la reorga
nizarea tuturor colecțiilor a- 
parținînd statului și s-au a- 
chiziționat numeroase opere 
renumite. O parte din cele 
mai valoroase opere sînt ex
puse în Muzeul de artă al 
R.P.R. unde sînt grupate după 
criterii științifice. Lucrările 
expuse în muzeele din țara 
noastră pot fi cunoscute și 
admirate de fiecare om al 
muncii.

Petre Stoian — Siliștoara, 
raionul Corabia ; Marfa Zam- 
boti — Moinești; Aurel Stoi
ca — Arad, Virgil Olteanu — 
Constanța, Marin Dragomii 
Craiova.

Ne bucură faptul că — 
doriți să deveniți corespon
denți voluntari ai „Scînteii 
tineretului". Ziarul nostru do
rește să aibă cît mai mulți 
corespondenți voluntari care 
să-l informeze despre viața 
și munca tinerilor în mijlo
cul cărora lucrează.

Socotim necesar să vă a- 
mintirn că un corespondent 
voluntar trebuie să verifice 
cu seriozitate datele și fap
tele despre care scrie, respec
tând cu strictețe adevărul. To
todată corespondentul volun
tar are datoria să fie exem
plu în muncă și în viața de 
toate zilele.

Ion Pristavu — Pitești; Gh. 
Boteanu — Caransebeș.

In general toate obiectivele 
turistice din masivele muntoa
se din țara noastră sînt 
străbătute de o întreagă rețea 
de marcaje, care vin în aju
torul turiștilor. Dacă studiem 
o hartă a marcajelor obser
văm utilizarea a trei culori : 
roșu, galben și albastru. A- 
cest lucru se explică prin 
faptul că culorile roșu, gal
ben și albastru încadrate în 
culoarea albă nu se pot con
funda ușor cu elementele na
turii înconjurătoare, lucru 
care a făcut să se renunțe la 
culorile verde, negru și altele 
folosite în trecut în sistemul 
de marcaje.

în cadrul fiecărei culori 
sint folosite următoarele sem
ne : bandă (linie), cruce, 
triunghi și punct (cerc). Se 
recomandă turiștilor să evite 
orice alt semn de marcaj pe 
care l-ar întâlni deoarece îl 
poate duce pe poteci neutili
zabile.

Semnele și culorile amintite 
sînt folosite in funcție de 
elementele naturii existente. 
Astfel, în regiunile de pădu
re marcajul este făcut pe 
trunchiuri de copaci, in re
giunile stincoase. pe stânci 
vizibile, iar în porțiunile de 
drum pe platou sau in punc
tele de orientare mai impor
tante, găsim marcajul pe stilpi 
metalici vopsiți vizibil în 
dungi negre și albe. în majo
ritatea drumurilor din veci
nătatea cabanelor se găsesc 
stâlpi indicatori cu pancarte 
sau săgeți care indică direc
ția și lungimea traseului.

de pregătirea profesională a 
tinerilor. Problema pregătirii 
profesionale se pune cu atît 
mai mult cu cît fabrica tre
buie să execute produse care 
cer o înaltă calificare profe
sională.

Ceea ce a făcut însă pînă 
acum organizația U.T.M. este 
insuficient. Conducerea între
prinderii, comitetul sindica
tului, s-a arătat în adunare, 
au creat cursuri de ridicare a 
calificării profesionale în sec
ția lenjerie. Acestea însă 
nu au fost organizate dife
rențiat, pe grade de pregă
tire, de aceea nu-și îndepli
nesc întrutotul rolul pen
tru care au fost create. In 
secția confecții bumbac, unde 
de fapt sînt încă multe nea
junsuri, nu au fost organizate 
cursuri. Comitetul U.T.M. are 
datoria să studieze, împreună 
cu maiștrii și tehnicienii, 
nivelul de pregătire al ti
nerilor și să propună con
ducerii întreprinderii, comi
tetului sindicatului, organi
zarea de forme diferențiate, 
care să-i ajute pe tineri să do
bândească noi cunoștințe pro
fesionale. De asemenea, orga
nizația U.T.M. trebuie să spri
jine concret organizarea 
cursurilor, întoomirea progra
melor analitice, să urmărească 
felul în care folosesc tinerii

Informații
Vineri 23 iunie 1961 a pără- 

sit Capitala îndreptîndu-se 
spre Moscova o delegație de 
ziariști din presa de tineret 
și copii, condusă de tov. An- 
ghel Paraschiv, membru al 
Biroului C.C. al U.T.M.

Delegația va face un schimb 
de experiență cu redacțiile 
publicațiilor de tineret ți co
pii din U.RSS.

Din Austria a sosit tn tur- j 
neu în țara noastră pianista 1 
Edith Farnadi, laureată a mai 
multor festivaluri muzicale 
internaționale. Artista austria
că îți va da concursul, în zi
lele de 24 și 25 iunie, la cele 
două concerte ale Filarmonicii 
de Stat „George Enescu" din 
Capitală ți va susține un reci
tal în ziua de 26 iunie.

Vineri a părăsit Capitala 
Justo Pastor Zerquera. secre
tar general al Federației Na
ționale a muncitorilor din Asi
gurări, Credite și Anexe din 
Cuba, care la invitația Consi
liului Central al Sindicatelor 
a făcut o vizită in țara noas
tră.

(Agerpres).

Aeroportul Bâneosa va găzdui:

Finala concursului 
de aeromodelism 

„Cupa Aurel Vlaicu”
Concursul de aeromocele 

zbar-liber dotat cu „Cu
pa Aurel Vlaicu" orga

nizat de către C-C. al U.T.M. 
șj U.C.FS., a căpătat in țara 
noastră o frumoasă tradiție. 
Ca in fiecare an și de astă 
dată aeromodeliștii de pe în
treg cuprinsul patriei s-au 
prezentat in număr mare la 
startul Întrecerii. Competiția 
aceasta de masă aduce o deo
sebită contribuție la educarea 
patriotică a tineretului, la 
popularizarea sportului aero- 
modelisuc, stimulând crește
rea de noi constructori aero- 
modeliști. In aceiași timp, 
competiția contribuie efectiv 
la ridicarea nivelului tehnic 
și competițional al aeromode- 
liștilor pe baza unui larg 
schimb de experiență.

întrecerile etapei întîia a 
concursului „Cupa Aurel Vlai' 
cu" au reunit la start mii de 
tineri din toate secțiile de 
aercmcdelism ale țării. Desfă
șurate la cele patru categorii 
de aeromodele : planoare A 1 
pentru tinerii pînă la 15 ani 
și planoare A 2, propulsoare 
și motomodele pentru aeromo' 
deliștij oarecum mai consac- 
rați iexceptind pe maeștrii 
sportului, care participă in a« 

condițiile create, în ce măsu
ră aplică cunoștințele acumu
late. De asemenea, este bine 
să organizeze demonstrații 
practice, care să-i ajute pe ti
neri la aprofundarea cunoștin
țelor teoretice.

★
De lipsurile semnalate mai 

sus se face vinovat în bună 
măsură și Comitetul orășenesc 
U.T.M. Tg. Jiu. îndrumarea, 
ajutorul acestuia nu au fost 
de natură să sprijine organi
zația U.T.M. în lichidarea u- 
nor asemenea stări de fapt. 
Deși, în linii mari, a orientat 
munca comitetului U.T.M. din 
fabrică, comitetul orășenesc 
U.T.M. nu a urmărit felul în 
care se îndeplinesc indicațiile 
date.

Adunarea generală deschisă 
a organizației U.T.M. a adop
tat un plan de măsuri care să 
ducă la sporirea contribuției 
tineretului la îmbunătățirea 
calității produselor fabricii. 
Este necesar ca Biroul Comi
tetului orășenesc U.T.M. Tg. 
Jiu să îndrume îndeaproape 
activitatea organizației U.T.M, 
de la Fabrica de confecții 
„Tudor Vladimirescu", să o 
ajute. In acest fel contribuția 
tineretului în producție va 
spori, iar marca fabricii se va 
bucura de tot mai mult pres
tigiu în fața cumpărătorilor.

Cosa de cultură o studenților din Cluj este una din no e co-si-jct i moderne care împo
dobesc bătnnul oraș de !a poalele Feteoculur

Foto : N. STELORIAN

Turneul final al „Cupei 
regiunilor" la oină

ATENA 83 (Agerpres). — 
Heferindu-se la lucrările celei 
de-a 58-a sesiuni a Comitetu
lui Olimpic Internațional 
(C.I.O.). NIKOLAI ROMA
NOV* președintele Consiliului 
Central al Uniunii Asociațiilor 
și organizațiilor sportive din 
U.R.S.S. a declarat într-o 
convorbire avută cu un co
respondent al agenției TASS j

„In general delegația sovie
tică apreciază ca pozitive re
zultatele sesiunii de la Atena. 
Hotărîrile adoptate dovedesc 
un anumit progres în lucrări
le C.I.O. și o urnire din loc 
în atitudinea manifestată de 
membrii săi- Hotărîrile C.I.O. 
vor avea o influență binefăcă
toare asupra dezvoltării miș
cării olimpice din lumea în
treagă, asupra întăririi legă
turilor C.I.O. cu federațiile 
sportive internaționale și cu 
comitetele olimpice naționale.

N. Romanpv a subliniat că 
datorită atitudinii ferme a 
majorității membrilor C.I.O. a 
fost respinsă propunerea de a 
se reduce programul Jocurilor 
Olimpice, ba mai mult, numă
rul disciplinelor prevăzute 
pentru Olimpiada de la Tokio 
a fost mărit de la 18 la 20. 
Au fost respinse, de aseme
nea, în unanimitate încercă
rile de a îndepărta de la vii
toarele Olimpiade pe sportivii 
care au cucerit medalii de 
aur, precum și propunerea ne- 
justă să nu mai fie intonate 
imnurile de stat ți sănu tt

maiorii de sport 
din Galați vor 
avea prilejul să 

urmărească timp de 
două zile jocurile fi
nale din cadru! com
petiției republicane 
de oir.ă „Cupa regiu
nilor", la care parti
cipi cele mai bune 
echipe din țară.

începută in urmă 
cu aproape trei luni, 
această competiție a 
fost primită cu un de
osebit interes de ti
nerii de la orașe și 
sate care au îndrăgit 
sportul nostru național, 
oină. $i este știut că, 
în ultimii ani, oină a 
cunoscut o însemnată 
dezvoltare, mai ales 
la sate, unde se bu
cură de o mare popu
laritate. în primele e- 
tape, un număr mare 
de jucători de oină 
eu participat la me
ciurile pentru selec
ționarea echipelor re
prezentative de re
giuni, oferind dispute 
pasionante. In etapele 
superioare, interregio
nale, jocurile au lost 
de un nivel tehnic ri
dicat. Aici putem 
menționa jocurile din
tre 
regiunilor lași și Ba
cău, sau meciurile 
dintre reprezentaii-

vele regiunilor 
rești, Oltenia 
ges, unde echipele 
s-au străduit să facă 
adevărate demonstra
ții de oină, să scoată 
in relief frumusețea 
acestui joc.

Pentru 
finala 
nilcr“ 
cele mai 
respectiv 
tativeie 
București, 
cea va și 
București. 
formate din 
valoroși 
țară, printre 
numără și o serie de 
maeștri ai 
cum sint Gh. 
nu, I. 
teanu 
toate 
nenții 
sint meșteri ai ogoa
relor. iscusiți 
nizatori, harnici 
citori forestieri, 
s-au dovedit a 
fruntași pe terenurile 
de sport.

Și iată acum, pe 
scurt, cum au reușit 
cele 4 echipe să se 
califice în turneul fi
nal. Reprezentativa 

reprezentativele regiunii București, al
cătuită din jucători 
de la Asociația spor
tivă Avîntul-G.A.C.

SCURTE
Sah

OBERHAUSEN 23 (Ager- 
pres). — în urma disputării 
partidelor întrerupte, meciu
rile din primul tur al campio
natului european de șah pe 
echipe s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : U.R.S.S.— 
Spania 9—1 ; R. P. Ungară— 
R. S. Cehoslovacă 2'iz—ll/t 
Iugoslavia—R. F. Germană 
6‘/s—3J/s.

Intilnirea centrală din turul 
doi a opus selecționatele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei. După 
terminarea a 7 partide scorul 
este de 4l/s—2’/s in favoarea 
șahiștilor sovietici. Petrosian 
a ciștigat la Bertok, iar Fur
man l-a învins pe Marovici. 
S-au terminat remiză partide
le Trifunovici—Tal, Udovici— 
Korcinoi, Gheller—Cirici, Tai- 
manov—Mitici și Polugaevski- 
Nedelkovici. La prima masă, 
campionul mondial Botvinnik 
a întrerupt în avantaj pozițio- 

arboreze drapele naționale eu 
prilejul ceremoniei premierii 
campionilor olimpici.

C.I.O. a căzut de acord eu 
propunerile noastre, a relevat 
Romanov, privind necesitatea 
acordării de ajutor mișcării 
sportive din țările Africii și 
Asiei. In acest scop s-a creat 
o comisie pentru elaborarea 
de măsuri concrete și reco
mandări în această direcție.

Totodată, a spus în încheie
re Romanov, în unele proble
me C.I.O. continuă să rămînă 
pe vechile poziții: de exem
plu în problema lărgirii pro
gramului întrecerilor olimpi
ce femenine. Cu toate că ac
tuala sesiune a C.I.O. a in
clus în programul atletic fe
minin două probe noi (pentat
lonul ți 400 m plat), conside
răm că aceasta este o rezol
vare doa/r pe jumătate".

In curînd pe ecranele Capitalei

Un nou film sovietic

Omul nu se predă
O producție a studioului »Bieiorusfilm*

6ucu- 
și A:-

jocuriie din 
„Cupei reg.'u- 
s-au calificat 
bune echipe, 

reprezen- 
regiuni.'or 

Brașov, Su- 
a orașului 

Acestea 
cei 

jucători
care

sint 
mei 
din 

se

sportului 
Gruia- 

Ciobanu, I. Man
ele. In viața de 
zilele, compo- 
celor 4 echipe

*neca- 
mân
care 

ii șl

Curcani, ra onul Olte
nița, și Asociația spor
tivă Viață Nouă-Of- 
te- , raionul Videle, a 
întrecut regiunile Ol
tenia, Argeș și Plo
iești, reprezentativa 
regiunii Suceava, for
mată pe scheletul e- 
chipei Avînful-Frasin, 
raionul Gura Humoru
lui, a eliminat din 
competiție reprezen
tativa regiunii Cluj ; 
echipa regiunii Bra
șov (C.F.R. Sibiu) a 
întrecut reprezentati
va regiunii Crișana, 
iar echipa orașului 
București, alcătuită 
din jucători de la clu
bul sportiv Dinamo și 
asociația sportivă 
C.P.B., a dispus, pe 
rind, de reprezenta
tiva regiunii Galați și 
reprezentativa regiu
nii Bacău.

Clftigătoarea trofe
ului oferit 
ția romînă 
respectiv 
giunilor", 
noscută după disputa
rea jocurilor finale, 
care se desfășoară 
sistem turneu — fur și 
retur — astăzi, sfm-’ 
bătă 14 și mtine du
minică 25 iunie, la 
Galați.

de federa- 
de oină, 

„Cupa re- 
va fi cu-

ȘTIRI
maes-nai partida cu marele 

tru Gligorici. Keres ți Smis. 
Iov dețin de asemenea avantaj 
la Matanovici și respectiv Ma- 
tuloviei. Alte rezultate : R. P. 
Ungară—Spania 5—1 (4); R. S. 
Cehoslovacă—R. F. Germană 
41/*—3<î (2).

Atletism
Pe stadionul Strahov din 

Praga a început la 23 iunie 
concursul atletic internațional 
„Memorialul Rosicky". Repre
zentanta R. P. Romine, Sanda 
Grosu, a ciștigat proba de să
ritură in lungime cu rezulta
tul de 5,94 m.

De remarcat între perfor
manțele primei zile timpul de 
10”2/10 obținut de atletul ce
hoslovac V. Mandlik în proba 
de 100 m plat.

Ciclism
Vineri după-amiază, pe șo

seaua București—Pitești s-a 
desfășurat finala campionatu
lui republican de semifond 
contracronometrului pe echi
pe. Pe primul loc s-a clasat 
echipa Dinamo (G. Moiceanu, 
A, Șelaru, M. Voinea și FI. 
Cristescu), care a parcurs dis
tanța de 100 km în 2 h 20’ 
1/10. Cicliștii dinamoviști câș
tigă în acest fel pentru a treia 
oară consecutiv această difi
cilă probă.

Întrecerea rezervată juniori
lor, pe distanța de 50 km, s-a 
încheiat cu victoria echipei 
Petrolul Ploiești.

din

NatalieA
Ștrandul Tineretului 

Capitală a găzduit în conti
nuare întrecerile pe Capitală 
din cadrul campionatelor re
publicane de înot și sărituri. 
Proba de 200 m liber a reve
nit înotătorului T. Ghitali 
(C.C.A.) cu timpul de 2’26’’l/10 
La aceeași probă, Măriuca 
Rotaru (Rapid) a realizat 
2’48”3/10. Alte rezultate: fete: 
100 m spate: E. Nedelea (Ști
ința) l’26’’4/10; băieți: 50 m 
delfin (categoria a Il-a): I. 
Preda (C.SS.) 41”.

(Agerpres)

Inmînarea mesajului 
sovietic pentru

O delegație a Comitetului 
Național pentru Apărarea Pă
cii din R. P. Română, compusă 
din acad. Geo Bogza, vicepre
ședinte al Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii, 
Hristache Antonache, maistru 
principal la Uzinele .,23 Au
gust", general colonel în re
zervă Ilie Crețulescu, Elena 
Livezeanu, membră a Birou
lui Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu. vice
președinte al Asociației juriș
tilor din R. P. Romînă și San-

Lucrările Seminarului internațional 
cn tema „Statutul femeii 

in dreptul familiei"
Iri continuarea lucrărilor 

Seminarului internațional cu 
tema „Statutul femeii în 
dreptul familiei", joi diminea
ță a început discutarea pro
blemei efectelor căsătoriei in 
ceea ce privește dreptul de 
proprietate ți regimurile ma
trimoniale.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de Marie Helene 
Lefaucheux (Franța), vicepre
ședintă a seminarului, care a 
subliniat importanța acestui 
punct de pe ordinea de zi. 
Conducătorul dezbaterilor la 
această problemă, K. Kjox 
(Danemarca), a expus un re

Vizita delegației Ligii iugoslave 
pentru pace, independență și egalitate 

în drepturi a popoarelor
La invitația Comitetului Na

țional pentru Apărarea Păcii 
din R.P. Romînă, o delegație 
a Ligii iugoslave pentru pace, 
independență și egalitate în 
drepturi a popoarelor a făcut 
o vizită în Republica Populară 
Romină, între 17 și 23 iunie, 
întoreînd vizita făcută în Iu
goslavia anul trecut, de către 
o delegație a Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii 
din R.P. Romînă.

In timpul vizitei în Repu
blica Populară Romînă, dele
gația Ligii Iugoslave pentru 
pace, independență și egalita
te in drepturi a popoarelor a 
vizitat orașele București, Con
stanța și litoralul Mării Negre.

în spiritul prieteniei și în
țelegerii reciproce, delegațiile 
au examinat chestiuni privind 
relațiile și colaborarea celor 
dăuă organizații.

în cadrul convorbirilor a 
avut loc un schimb de infor
mații în legătură cu activita-
tea celor două organizații, cît 
și un schimb de păreri asupra 
luptei pentru asigurarea păcii, 
împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru dezar
marea generală și totală, pen- 
tițcrezolvareă''pașnică a pro
blemelor , internaționale liti
gioase, pentru îmbunătățirea 
și dezvoltarea relațiilor în 
Balcani, precum și asupra al
tor probleme actuale ale apă
rării păcii.

Ședința Comitetului 
național de sociologie

De curînd a avut loc ședin
ța Comitetului național de so
ciologie sub președinția acad. 
Atanase Joja, președintele A- 
cademiei R. P. Romîne și al 
Comitetului național de socio
logie.

Cu acest prilej s-a analizat 
activitatea de pînă acum a Co
mitetului precum și măsurile 
ce urmează a fi luate în legă
tură cu'publicațiile și mani
festările științifice în dome
niul sociologiei.

(Agerpres)

NU UITAȚI!
Prelnngiți-vă din timp 

ABONAMENTELE 
u

ZIARE ȘI REVISTE 
pe trimestrul UI 

pentru & vă asigura astfel 
primirea neîntreruptă a pu
blicațiilor la care v-ați 

abonat.
Prelungirea abonamentelor 
și abonamente noi se fac 
prin oficiile poștale, facto
rii poștali și difuzorii de 
presă din întreprinderi și 

instituții.

MiitnruLbicicletă
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■ftcxxre

DE VINZARE LA MAGAZINELE 
DE SPECIAL I TA T E

adresat Comitetului 
apărarea păcii
da Rangheț, secretar al Corni" 
telului, a fost primită de în
sărcinatul cu afaceri ad-ihte- 
rim al Uniunii Sovietice la 
București, G. E. Cebotariov.

Delegația a înmânat repre
zentantului Uniunii Sovietice 
mesajul adresat Comitetului 
Sovietic pentru Apărarea Pă
cii de către participanții la 
adunarea publică organizată 
la București cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la începe
rea agresiunii hitleriste împo
triva U.R.S.S.

(Agerpres)

ferat care a fost urmat de 
discuții.

Sub președinția conducătoa
rei delegației romîne, Maria 
Rosetti, discuțiile au continuat 
și in ședințele de joi dupăa- 
miază și vineri dimineață.

In timpul liber, participan
ții la seminar au vizitat Com
binatul poligrafic ,,Casa Scân
teii*. Institutul de geriatrie, și 
au asistat la o gală de filme 
romînești.

★
Vineri la amiază participan

ta la seminar au luat parte la 
un dineu oferit de delegația 
R. P. Romîne.

Vineri dimineața, delegația 
Ligii iugoslave pentru pace, 
independență și egalitate în 
drepturi a popoarelor, care 
ne-a vizitat țara la invitația 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R.P. Ro
mînă, a părăsit Capitala. De
legația, condusă de Predrag 
Ajtici, membru al Comitetu
lui Federal al Ligii iugoslave, 
a fost compusă din Kiro Ha- 
givasiliev, publicist, membru 
al aceluiași comitet, Vasco 
Popa, poet, și Bogdan Cepu- 
der, publicist.

La plecare, delegația a fost 
condusă de Marcel Breslașu, 
Sanda Rangheț, membri ai 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R.P. Romi- 
nâ și alți membri ai comite
tului .

Au fost de față Arso Mila- 
tovic, ambasadorul R.P.F. Iu
goslavia la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

A APARUT

.Tînărul leninist"
MgiixixSto Y? tzi ’JVX 31S 3

T^evîSlă efditată ,fi|p 
de C .C. al U. T. M.

iunie 1961

* * * — Pentru o vacanță 
plăcută și educativă.

D. SINCAN — Casa cu teme
lii trainice.

IN AJUTORUL 
PROPAGANDISTULUI

C. CIOBANU, M. STANICA 
— Structura economică și 
de clasă in R.P R.

VIAȚA U.T.M.

C. RADUȚ — Colectivele pe 
lingă resoarte. ajutor pre
țios in munca comitetului 
U.T.M.

F. POPESCU - Tinerii con-
structori ai combinatului

L. BALOGH — Postul utemist 
de control in plină activitate 

I. MUNTEANU — O seară 
culturală în satul nostru

MIȘCARE.^ PIONIEREASCA
* * * — Munca educativă in 

tabără
I. JECAN — Ne pregătim pen

tru vacanță
★ * * — Sfaturi practice pen

tru vacanță
RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂ

RILE CITITORILOR

DIN EXPERIENȚA 
COMSOMOLULUI

N. P. RULIN — Moștenitorii 
tradițiilor eroice.

FILM - TEATRU
B. DUMITRESCU — Pe e- 

cran : chipurile unor minu
nați eroi comuniști, „SE
TEA".



Răsunetul internațional 
al cuvîntării lui N. S. Hrușciov

23 (Agerpres). r 
Praga continuă să 
pe larg cuvîntarea 
21 iunie de N. S.

care s-a ocupat

PRAGA 
Presa din 
comenteze 
rostită la 
Hrușciov în 
de problemele păcii și războ
iului. în articolul său de fond; 
ziarul „Obrana Li du- subli
niază printre altele ; Poporul 
cehoslovac în frunte cu parti
dul comunist, care a partici
pat activ împreună cu Uni
unea Sovietică la zdrobirea 
fascismului hitlerist se pro
nunță cu hotărîre pentru în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania și Republica Socia
listă Cehoslovacă va face 
parte dintre statele care vor 
semna tratatul încă în acest 
an.

★
ROMA 23 (Agerpres). —
Comentînd recenta cuvînta- 

re a lui N. S. Hrușciov, nu
meroase ziare subliniază ca
racterul constructiv al propu
nerilor cu privire la rezolva
rea problemelor internaționale 
postbelica, cuprinse în acest 
discurs. U.R.S.S., scrie, de pil
dă, ziarul „H Paese", a averti
zat Occidentul că nu trebuie 
căutat un conflict, ci un acord. 
N. S. Hrușciov, relevă acest 
ziar, a arătat cît se poate de

clar că cuvintele sale nu în
seamnă o amenințare, ci doar 
un avertisment, un apel la 
bunul simț. Ele sînt adresate 
conștiinței popoarelor, țelul 
lor este de a contribui la evi
tarea unui rău pentru ome
nire.

Ziarul „Avânți" publică re
latarea sa despre discursul 
șefului guvernului sovietic, 
subliniind în titlu : „Tratatul 
de pace cu Germania pe care 
îl propune Uniunea Sovietică 
nu violează drepturile și in
teresele nimănui".

Presa democratică italiană 
subliniază că cei cărora le pla
ce să se joace cu focul au pri
mit un avertisment serios și 
vor trebui să mediteze asupra 
lecțiilor Istoriei.

★
CARACI 23 (Agerpres). “ 

Ziarele pakistaneze acordă o 
mare atenție cuvântării rostite 
de N. S. Hrușciov la adunarea 
din Moscova consacrată împli
nirii a 20 de ani de la înce
perea Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei. Marile ziare 
cum sînt „Pakistan Times", 
„Dawn- și altele publică o 
expunere amănunțită a cuvân
tării șefului guvernului sovie
tic. ,

Darul trimis 
de N.S. Hrușciov 
lui J. Kennedy

usk pe poziții 
„razboiului rece'

Naziștii de peste ocean

de

WASHINGTON 23 (Ager
pres). - TASS transmite : La 
22 iunie a avut loc la Wa
shington conferința de presă 
a secretarului de Stat al 
S.U.A., Dean Rusk.

în cursul conferinței
presă, secretarul de Stat ame
rican și-a asumat sarcina ne
demnă de a prezenta într-o 
lumină falsă propunerile cla
re îndreptate spre asigurarea 
păcii în întreaga lume, cu
prinse în cuvîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov la aduna
rea reprezentanților vieții pu
blice din Moscova în legătură 
cu împlinirea a 20 de ani de 
la începerea Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei.

Rusk nu s-a dat înlături 
de la amenințări fățișe.

Statele Unite și aliații lor, 
a declarat dînsul, și-au asu
mat anumite obligații în ce

Berlinul occidental, 
occidentale, a conti- 
„se află în acest oraș 

rămîne a-

privește 
Trupele 
nuat el, 
pe drept și vor 
colo...".

Ca răspuns la numeroasele 
întrebări ale corespondenților, 
D. Rusk a 
ția Statelor 
aliate cu 
germană și 
lui, rămîne 
Statele Unite intenționează 
să-și „apere cu hotărîre drep
turile și obligațiile" 
ca Uniunea Sovietică 
acest lucru.

Totodată, secretarul 
a declarat că, 
Unite nu pot fi 
încercarea de a 
situația actuală 
ele sînt gata să 
blema germană 
Sovietică.

WASHINGTON 23 ($ger- 
pres). — TASS transmite : In 
cursul uneia din convorbirile 
pe care le-a avut la Viena 
cu J. Kennedy, președintei» 
S-U-A, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de mi
niștri al U.R.S.S., a aflat că 
președintele S.U.A. colecțio
nează navomodele, N. S. Hruș. 
ciov i-a promis lui J. Kennedy 
un model de navă americană 
cu abur și vele, confecționată 
din colț de morsă și os de ba
lenă. Modelul este de tipul 
celor folosite la sfîrșitul seco
lului al XIX-lea pentru vi- 
r.âtoarea de balene și cart fă
ceau escală pe atunci in por
turile rusești din Extremul 
Orient. El a fost executat da 
un talentat maestru din Ciu- 
lootka.

La 20 iunie, darul a fost fu
rniruit lut J. Kennedy la Casa 
Albă. Totodată i s-a inmrnat 
președintelui S.U.A. o scri
soare personală din partea lui 
N. S. Hrușciov.

La rugămintea d-nei J. Ken
nedy, soția președintelui, N. S. 
Hrușciov și N. P. Hrușciova 
t-au expediat cățelușa „Pu~ 
șinka", descendentă directă a 
cățelușei ^Stre'.ka", ca-e la 19 
august I960 a efectuat un 
zbor la bordul «*ei nare cos
mice și s-a înapoiat cu bine 
pe Pcmint.

La o conferință de presă 
care a avut loc la Casa Albă, 
Hatcher, secretar adjunct al 
Casei Albe pentru problemele 
presei, a prezentat ziariștilor 
darurile.

Pentru un Laos 
independent și neutru

Declarațiile lui Suvanna Fumma și Sufanuvong 
după tratativele de la Zurich

subliniat că pozi- 
Unite și a țărilor 
ele, în problema 
în cea a Berlinu- 
neschimbată, că 

Unite

Și 
să

vor 
știe

statde 
Stateledeși 

de acord cu 
se schimba 
din Berlin, 
discute pro- 
cu Uniunea

S.U A. se eschivează de la discutarea 
fondului problemei dezarmării

WASHINGTON 23 (Ager
pres). — TASS transmite : Se 
încheie prima săptămînă a 
schimbului de păreri sovieto- 
american cu privire la proble
ma dezarmării generale și to
tale.

Nu este un secret că Statele 
Unite ar prefera să limiteze 
sarcinile schimbului de păreri 
care are loc la "Washington 
numai la o înțelegere referi
toare la componența viitoru
lui organ și la procedura ac. 
tivității lui, fără a se aborda 
esența problemei și fără să se 
discute vre-un plan concret de 
dezarmare.

Presa americană se teme 
însă să spună acest lucru po
porului S.U.A. și denaturează 
poziția U.R.S.S. la tratative. 
Astfel într-un articol publicat 
la 21 iunie în „New York Ti
mes", James Reston afirmă că 
Uniunea Sovietică nu ar ac
cepta controlul asupra dezar
mării, decît „după ce fiecare 
țară va distruge întregul său 
armament".

Toată lumea știe că poziția 
guvernului sovietic este cu to
tul alta. în cuvîntarea rostită 
la 15 iunie a.c., N. S. Hrușciov 
a spus: „Repet încă o dată: 
Uniunea Sovietică este pentru 
un control internațional rigu
ros și eficient. Sîntem dispuși 
să acceptăm propunerile dum
neavoastră referitoare la con
trol, domnule președinte al 
Statelor Unite ale Americii, 
dar acceptați și propunerile 
noastre de dezarmare genera
lă și totală. Atunci nu va mai 
exista nici un impas în trata
tivele cu privire la dezarmare".

Presa americană susține, de 
asemenea, că cu consimțămîn- 
tul celor două părți a și fost 
fixată data cînd urmează să 
înceapă lucrările noului organ 
pentru examinarea probleme-

lor dezarmării și anume ziua 
de 31 iulie. Și acest mod de a 
pune problema provoacă ne
dumerire.

Firește că ar fi bine ca noul 
comitet să înceapă să funcțio
neze cît mai curînd. Dar, crea
rea și convocarea Comitetului 
pentru dezarmare nu repre
zintă un scop în sine, iar pro
blema datei convocării sale 
depinde de măsura în care 
cele două părți vor fi pregă
tite pentru a discuta fondul 
problemei dezarmării

în ceea ce privește U.R.SJS.; 
ea a prezentat din nou planul 
său concret de dezarmare ge
nerală și totală.

Deocamdată, judecind după 
comentariile presei. Statele U- 
nite încearcă să se eschiveze 
de la discutarea fondului pro
blemei.

■e-

Lucrările 
endocrinologilor 
romîni călduros 

apreciate în U.R.S.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: Acad. Ștefan 
Milcu, secretar prim al Academiei 
R. P. Romine, director la Institu
tul de Endocrinologie „C. I. Par- 
hon" din București, care se afiă 
în capitala Uniunii Sovietice la 
invitația Prezidiului Academiei de 
Științe a U.R.S.S., a prezentat la 
22 iunie un referat la o adunare 
a endocrinologilor sovietici care 
lucrează în instituțiile științifice 
și curative din Moscova. La adu
nare au participat peste 200 de 
persoane.

Referatul academicianului Șt. 
Milcu despre proprietățile hipo- 
glicemiante ale hormonului epi- 
fizar a suscitat un mare interes 
în rîndul auditorilor. Specialiștii 
sînt de părere că lucrările expe
rimentale ale lui Ștefan Milcu care 
elucidează rolul epifizei în meta
bolismul hidraților de carbon pre
zintă perspective excepțional de 
mari, deoarece contribuie la des
coperirea unor procese endoen- 
ne fine. Aceste cercetări au o 
mare importanță pentru ocrotirea 
sănătății.

Pe marginea referatului acade
micianului Milcu s-a desfășurat o 
discuție animată la care au par
ticipat profesorii Ekaterina Vasiu- 
kova, Issak Havin, Samuil Leites 
și alți oameni de știință sovietici. 
S-a exprimat îndeosebi părerea 
că ar fi necesară elaborarea în 
comun de către savanții celor 
două țări a acestei probleme 
importante pentru dezvoltarea en
docrinologiei.

ZURICH 23 (Agerpres). — 
t,Am realizat un anumit suo- 
ces care va contribui la regle
mentarea problemei laoțiene" 
— a spus la 23 iunie în ca
drul unei conferințe de presă 
primul ministru al Laosului, 
Suvanna Fumma.

^Poziția noastră este apăra
rea independenței, suveranită
ții, integrității teritoriale șl 
neutralității țării. Luptăm 
împotriva violării acordurilor 
de la Geneva din anul 1954 — 
iată de ce ne pronunțăm în 
primul rînd împotriva „pro
tecției” din partea S.EA.T.O^ 
bloc creat în vederea atenta
telor la suveranitatea noas
tră".

„Noi, a spus Suvanna Fum
ma. salutăm rezultatele întil- 
nirilor de la Zurich. în ce 
privește problema formării 
unui guvern de coaliție, am 
adoptat o hotărîre importantă 
cu privire la politica externă 
a Laosului, la sarcinile urgen
te ale acestui guvern și la 
procedura fermării lui. La ca
pitolul politici: externe comu
nicatul prevede că vom res
pecta riguros cele cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice. 
Am subliniat că nu vom re
cunoaște protecția din partea 
oricărei coaliții militare, in
clusiv din partea faimosului 
SKA.T.O.

în timpul viitoarelor îr.tS- 
niri, a sptts primul ministru 
s—vama Fumma, va fi discu
tată problema principală — 
crearea unui guvern de coali
ție*.

ZURICH 23 (Agerpres). — 
într-o convorbire cu cores
pondenții țărilor socialiste, 1* 
22 iunie, prințul Sufanuvong, 
conducătorul Partidului pa
triotic Neo Lao Haksat a de
clarat : ,„Am venit la Zurich, 
împreună cu prințul Suvanna 
Fumma, pentru a ne întîlni 
cu prințul Boun Oum și a ne 
înțelege asupra creării unui 
guvern unic de coaliție pe o 
bază tripartită-.

Referindu-se la problema 
formării guvernului, prințul 
Sufanuvong a spus că „pozi
ția Neo Lao H3ksat a rămas 
neschimbată. Singurul lucru 
cu care sîntem de acord este 
ca guvernul unității naționale 
să fie condu» de prințul Su
vanna Fumma șl nu de altci
neva, a spus eL Guvernul 
condus acum de el este sin
gurul guvern legal. El este 
recunoscut de multe state, 
inclusiv de toate țările socia
liste. Iată de ce în această pro
blemă au vom accepta nicio
dată un compromis*.

^Există o problemă impor-

tartă care constituie obiec
tul unei discuții animate la 
Geneva — problema contro
lului Internațional, a spus în 
continuare Sufanuvong. Sin- 
tem de acord numai cu con
trolul prevăzut de acordurile 
de la Geneva din 1954. După 
părerea noastră. Comisia in
ternațională de supraveghere 
și control trebuie să îndepli
nească sarcina de a supra
veghea încetarea focului și 
retragerea trupelor și perso
nalului străin din Laos și nu 
de a se amesteca in treburile 
interne ale țării noastre, nu 
de a stabili un contrei asupra 
ei".

C, înd spre sfîrșitul anului 1959 
pe pămîntul frîmbifafelor 
„libertăți" de dincolo de 

născut 
Birch Society", nimeni 

i-a acordat nici o atenție. 
Asociația era înconjurată cu un 
văl misterios, 
durat 
fie a 
lios. 
Birch" 
cap de afiș al ziarelor aflate în 
solda monopolurilor americane.

Cui I se datorește atenția acor
dată în S.U.A. „asociației John 
Birch" l în primul rînd caracteru- 
l"i acestei asociații. Nu este vor
ba de o asociație oarecare, ci 
de o asociație ulfra-reacționară, 
fascistă. De aceea această asocia
ție a intrat în grațiile unor 
cercuri influente din S.U.A.

Creată de către cercurile cele 
mai agresive din S.U.A., „asocia
ția John Birch" și-a propus drept 
principal scop „acapararea puterii 
politice în vederea unui război 
împotriva Uniunii Sovietice". Din 
capul locului deci avem de-a face 
cu o asociație de cel mai autentic 
tip fascist. Fondatorii acestei aso
ciații n-au negat niciodată acest

ocean — S.U.A. — s-a 
„John 
nu

Anonimatul nu a 
asocia-mult. Proaspăta

ieșit la suprafață vije- 
Numita
a devenit de la o vreme

„asociație John

lucru. Dimpotrivă. Ei și-au creat 
asociația după chipul și asemăna
rea partidelor hitleriste de tristă 
amintire. Nici o deosebire. Zvas
tică la brațul sting, centiron, dia
gonală, pistol și chiar salutul 
„heil“ — nimic nu lipsește din 
arsenalul fascist transplantat as
tăzi in orașele americane. lată 
cum au apărut naziștii americani 
— denumire dată de însăși presa 
burgheză americană membrilor 
„asociației John Birch".

Naziștii americani au fost or
ganizați de către un oarecare 
Robert Welch, fost proprietar al 
unei cofetării din Boston, astăzi 
deținătorul unei averi fabuloase 
obținută din profiturile industriei 
sale de dulciuri. Acest industriaș, 
fondatorul asociației naziștilor a- 
mericani, a dat grupării sale nu
mele de „John Birch" în cinstea 
unui spion american prins și îm
pușcat după cel de al doilea 
război mondial. Welch este des
cris de către ziarele americane 
ca fiind „cel mai devotaf apără
tor al războiului rece, rasismului, 
acțiunilor antimunciforești și anti
comunismului". Nu tncape îndo
ială că tocmai promovării unei 
asemenea politici i se datorește

,Cofetar! «4 Dberteți* crestați de garda din Mississippi (S.U.A.)
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Marionetele congoleze urmăresc 
să torpileze convocarea parlamentului

LEOPOLDVILLE 21 (Ager
pres). — Marionetele congo
leze se agită căutînd să tor
pileze convocarea parlamen
tului prevăzută pentru 25 iu
nie. Tîrgul dintre Chombe și 
clica de la Leopoldville prin 
care „președintele- 
al Katangăi a fost 
pune în primejdie 
realizat pentru 
parlamentului, 
observatorii, 
ția France Presse, această 
nouă alianță între Mobutu și 
Chombe compromite grav re
concilierea fracțiunilor anun
țată prin acordul dintre Leo
poldville și Stanleyville. Pre
ședintele Katangăi nu a as
cuns faptul că reuniunea

impostor 
eliberat 
acordul 

convocarea 
„Pentru toți 

transmite agen- 
Presse,

parlamentului nu i se pare 
de loc urgentă. La rîndul lui, 
Mobutu nu a lăsat impresia 
că ar accepta ca armata sa 
să depună armele în momen
tul în care parlamentarii s-ar 
îndrepta spre deschiderea 
parlamentului".

Potrivit aceleiași agenții, a 
ceste acțiuni vor provoca a- 
mînarea convocării parlamen
tului dacă nu chiar anula
rea ei.

Pentru sprijinul dat de au
toritățile O.N.U. acțiunilor 
desfășurate de marionetele 
colonialiste, este semnificativ 
faptul că O’Brien, reprezen
tantul O.N.U. în Katanga, a 
declarat că știrea eliberării 
lui Chombe este „bine ve
nită".

Pleuri C.C. il P.C.
din Cehoslovacia

PRAGA 23 (Agerpres). — La 
21 și 22 iunie a arut loc 
plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, a pre
zentat raportul cu privire la 
activitatea comitetelor raio
nale de partid și a comitetelor 
raionale naționale la tate.

Plenara C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia a aprobat repor
tul prezentat de A Novotny 
și a adoptat fn unanimitate o 
hotărire corespunzătoare. I

caută un Chombe 
algerian...

ce a plecat Joxe în Algeria
(Agerpres) — 

morp ți 62 de
PARIS 

Douăzeci 
răniți w 
oâdal. 
France Presse, al ma~ fesca- 
t.J:r care *»-
fășurai in trei n_e
Ia depararaecrX Coasranune 
In sprijinul cererilor cu pri
vire la acordarea independen
ței Algeriei și reluarea tra
tativelor cu guvernul provizo
riu al Republicii Algeria.

Opinia publică constată cu 
nemulțumire că autoritățile 
franceze nu manifestă tendin
ța de a relua tratativele pen
tru rezolvarea pașnică a pro
blemei 
francez 
renoire, 
într-o
dacă guvernul francez nu ia 
în considerare reluarea 
tativelor de la Evian, 
mulțumit să declare că

algeriene. Ministrul 
al Informațiilor, Ter

oare a fost întrebat 
conferință de presă

tra
s-a
-nu

«re de făcut pentru moment 
md o comunicare în legătură 
cu aceasta".

în același timp partea fran
ceză caută să t icsească în
treruperea tatarivelor da la 
Evian pentru a încerca să 
găsească în rândurile popu
lației algeriene marionete pe 
care să Ie poată eventual 
opune guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria. Acest 
scop l-a urmărit Joxe, mini
strul francez pentru proble
mele Algeriei, în cursul călă
toriei pe care a efectuat-o re
cent în Algeria, Ziarul 
„L’Humanite" a subliniat însă 
In articolul său de 
„toate încercările 
guvernante franceze 
în Algeria oameni
Dai și Chombe se lovesc de 
unitatea poporului algerian".

Comunicatul 
sovieto-chinez 

în problemele 
colaborării economice 

și tehnico-științifice

fond că 
cercurilor 
de a găsi 
ca Bao

Nemulțumirile țărănimii 
din Franța

Franja este zguduită as
tăzi de puternice miș
cări țărănești. în multe 

provincii, într-o perioadă de 
lucrări agricole, ogoarele au 
fost părăsite. Țăranii francezi 
s-au ridicat la acțiuni directe 
împotriva politicii agrare a 
guvernului.

încă cu două săptămâni în 
urma în regiunea Bretagne 
cîteva mii de țărani, protes- 
tînd hotărît împotriva scăderii 
catastrofale a prețurilor pro
duselor agricole au ocupat 
timp de cinci ore subprefec- 
tura și celelalte instituții ofi
ciale din orașul Morlaix. De 
atunci mișcările țărănești con
tinuă cu o intensitate sporită 
în întreaga Bretagne extinzîn- 
du-se și în alte provincii. 
Iată, de pildă, 7.000 de țărani 
din departamentul Morbihan 
(provincia Bretagne), au barat 
cu ajutorul tractoarelor și al 
altor mașini agricole toate 
căile de acces spre orașul 
Pontivy. Ei au organizat în 
centrul orașului un mare mi
ting în sprijinul revendicărilor 
lor. între țărani și poliție, 
care a folosit grenade lacri
mogene pentru a împrăștia pe

manifestanți, a avut loc o 
ciocnire, mai multe persoane 
fiind rănite. în întreaga pro
vincie țăranii, în ciuda puter
nicelor forțe de jandarmerie 
trimise de guvern, au barat 
șoselele șl liniile ferate între- 
rupînd complet timp de cîteva 
ore comunicațiile cu capitala 
țării.

„încordarea din regiunile 
agricole" cum denumesc zia
riștii burghezi manifestațiile 
din nord-vestul țării trezește 
un puternic ecou și se bucură 
de solidaritate în restul Fran
ței. După manifestațiile din 
departamentele provinciei 
Bretagne, Morbihan, Finistăre, 
Cotes du Nord, unde în unele 
cazuri au fost luate cu asalt 
primăriile, iar circulația pe 
șosele a fost blocată — ță
ranii din 19 departamente din 
centrul Franței au anunțat o 
„zi a barajelor" — pentru 27 
iunie. în sudul Franței, la Li- 
moux, 600 țărani au manifes
tat purtînd pancarte pe care 
era scris : „Țărani din Bre
tagne, sîntem alături de voi 1“ 
Acțiuni similare au fost anun
țate de federațiile sindicale 
ale muncitorilor agricoli în

olt» 16 departament* din rad- 
vestul Franței. Este departe 
de a epuiza prin aceste e- 
xemple amploarea pe care au 
luat-o mișcările țărănești din 
Franța.

La originea acestor mani
festații stau profundele ne
mulțumiri ale țărănimii, con
secință directă a politicii an
tipopulare a guvernului fran
cez de ruinure a micilor pro
ducători și de favorizare a 
moșierimii care obține profi
turi fabuloase. Este deosebit 
de semnificativă afirmația zia
rului „Paris Jour“ : „Scăderea 
nivelului de trai, în afară de 
unele excepții, este conside
rabilă în regiunile agricole. 
O singură cifră este suficientă 
pentru a o demonstra : popu
lația activă cuprinde 24 la 
sută agricultori, dar partea 
agriculturii în venitul național 
este de 15 la sută. De aici 
decurge o depopulate a sa
telor : de la 80.000 la 100.000 
de țărani părăsesc satele în 
fiecare an începînd din 1954. 
Cei care rămîn suferă și mai 
mult, simțindu-se cetățeni de 
mina doua. După cum se 
vede — încheie ziarul — pro-

Iotă un aspect din timpul mișcărilor țărănești din Franța: La ies rea din localitatea Lorient 
manifestări ții au barat colea ferotă

MOSCOVA 23 (Agerpres).— 
TASS transmite: în comuni
catul dat publicității la Mos
cova cu privire la tratativele 
eovieto-chineze în problemele 
colaborării economice și tehni- 
co-științifice se arată că, în 
cei cîțiva ani care au trecut, 
colaborarea bazată pe princi
piile internaționalismului pro
letar, egalității în drepturi și 
ajutorului reciproc frățesc a 
fost rodnică.

Cele două părți au căzut de 
acord ca, folosind diferite 
forme, să înfăptuiască și pe 
viitor schimbul de experiență 
tehnico-științifică și de reali
zări în diferite domenii ale e- 
conomiei, științei și tehnicii.

Acordurile cu privire la 
colaborarea economică și teh
nico-științifică reciprocă au 
fost semnate la Moscova la 
19 iunie.

creditul larg oferit de către 
cercurile sus puse din Washing
ton, cărora le sînt foarte agrea
bile ideologia și metodele „aso- 
ciajiei John Birch". Ziarul „Le 
Monde" a relatat că „de curînd 
s-a făcut uimitoarea descoperire 
că printre membrii acestei orga
nizații se află persoane din cercu
rile influente ale Americii chiar 
și din Congresul S.U.A... Societa
tea „John Birch" dispune de mari 
resurse financiare...". După cum 
se vede totul e limpede. Ban
cherii și industriașii americani 
și-au deschis repede baierile pun
gilor cu dolari pentru a stimula 
activitatea noii asociații agresi
ve. Ziarul „New York Times" re
lata că naziștii americani sînt fi
nanțați „îndeosebi de cei îmbo
gățiți, ca de 
lui din Texas 
friașii mici și 
deosebit de 
sindicatelor".
este pentru nimeni un secret fap
tul că „asociația John Birch" este 
în relații foarte strînse cu Aso
ciația națională a industriașilor 
stalul major al monopolurilor a- 
mericane — cu Camera de Co
merț a S.U.A. și Legiunea 
ricană.

Fasciștii din „asociația 
Birch" au trecut la acțiuni 
au stîrnit în S.U.A. multă 
Nu este vorba numai de 
că aceștia au organizat și organi
zează adevărate vînători împotri
va negrilor sau că sînt cei ce au 
participat la mîrșavele provocări 
împotriva „călătorilor libertății" 
din S.U.A. Nu. Este vorba de O 
vastă campanie îndreptată împo
triva „simpatizanților comunismu
lui". Iar „asociația John Birch" in
clude în această categorie pe ori
ce american cu vederi cît de elf 
progresiste. Ba, anticomunismul a- 
cesfei asociații a mers chiar mult 
prea departe. Patronul Robert 
Welch l-a acuzat pe fostul pre
ședinte Eisenhower că este... „un 
comunist cu carnet de membru", 
numai pentru faptul că din motiva 
de tactică a înclinat la un mo
ment dat să ducă tratative cu U- 
niunea Sovietică. Generalul-maior 
Edwin Walker este comandantul 
diviziei a 24-a a infanteriei S.U.A., 
dislocată in Germania occiden
tală. El s-a făcut repede cunoscut 
datorită ocupației sale de a răs- 
pîndi printre soldații și ofițerii 
săi literatura publicată de „aso
ciația John Birch" și prin deșăn
țate cuvîntări războinice. Ca mem
bru marcant al „asociației John 
Birch" generalul Walker a luat 
exemplul lui Welch și a calificat 
nici mai mult, nici mai puțin, 
drept agenți secreți comuniști pe 
fostul președinte Truman, pe 
doamna Eleanor Roosevelt și alte 
personalități burgheze din S.U.A., 
cerînd ca aceștia să fie citați în 
fața prea cunoscutei Comisii da 
cercetări a activităților anfiameri-: 
cane pentru a li se verifica loia
litatea.

Activitatea naziștilor americani 
produce o „impresie excelentă" 
asupra celor mai înrăiți reacțio
nari din S.U.A. Faptul că „asocia
ția John Birch" își clădește acti
vitatea pe fundamentul răsuflate
lor gogorițe ale „amenințării co
muniste" este pe placul cercurilor 
interesate în războiul cald sau 
rece, în cursa nebunească a înar
mărilor. Astfel senatorul republi
can Barry Goldwater a declarat 
că naziștii americani prezintă 
„tocmai ceea ce ne trebuie în 
politică".

Majoritatea americanilor simpli 
sînt însă de altă părere. Aceasta 
a reieșit în evidență cu prilejul 
unui sondaj al institutului Gallup 
în rîndul opiniei publice america
ne. Ziarul „New York Herald Tri
bune" scria înfr-un articol consa
crat anchetei efectuate în întrea
ga țară în legătură cu „asociația 
John Birch" că „impresia initial for
mată de către cei mai multi care 
au fost întrebați este o impresie 
nefavorabilă — pornind de la 
punctul de vedere că „asociația 
John Birch" este periculoasă și ar 
trebui să fie interzisă".

Activitatea fasciștilor din 
ciația John Birch" continuă 
nestînjenită. Nici nu este de mira
re. Naziștii americani găsesc în 
o serie de cercuri influente ame
ricane sprijin și stimulent.

LUCIAN ROLEA

pildă regii petrolu- 
precum și de indus- 
mijlocii, care resimt 
puternic presiunea 
în prezent nu mai

Am»-

John 
care 

vilvS. 
faptul

„aso- 
însi

adresată

(Agerpres).NEW YORK 23
Comitetul Național al Parti
dului Comunist din S.U.A. a 
adresat o scrisoare deschisă 
poporului american în care a- 
trage atenția asupra urmări
lor nefaste pe care le pot avea 
hotărârile adoptate la 5 iunie 
de Curtea Supremă împotriva 
comuniștilor.

în scrisoare se subliniază 
că aceste hotârîri, care pen, 
tru prima dată în istorie de
clară că activitatea membri
lor unui partid politic legal 
constituie o crimă, creează o 
amenințare gravă pentru 
drepturile constituționale și 
securitatea americanilor.

Renunțarea la drepturile 
democratice sub forma „luptei 
împotriva comunismului" nu

poporului american 
al P. C. din S. U. Â.
poate decît să aducă rușine 
țării noastre, se spune în seri

ne 
cu 
Și

soare. Această hotărîre 
pune pe aceeași treaptă 
țările fasciste ca Spania 
Portugalia și cu dictaturile 
militare de teapa celora care 
există în Republica Domini
cană, în Coreea de sud și în 
Germania occidentală, unde 
domină neonaziștii.

Partidul comunist declară 
că nu se va supune prevede
rilor cu totul neobișnuite ale 
legii McCarran.

Partidul comunist declară 
că va folosi toate mijloacele 
legale pentru „a obține anu
larea acestor legi nedrepte14, și 
totodată „va prezenta cauza 
sa tribunalului suprem — tri
bunalul opiniei publice”.

a S. U. A. nevoităCurtea Supremă
să amîne aplicarea hotărîni prmnd 

interzicerea Partidului Comunist
blema este gravă și ea afec
tează viitorul națiunii*.

Există și o altă sursă im
portantă a înrăutățirii situa
ției țărănimii franceze — con
tradicțiile de neîmpăcat din
tre țările participante la 
„piața comună". Produsele a- 
griculturii franceze nu-și gă
sesc loc în cadrul acestei 
piețe. în schimb Franța este 
nevoită să importe 
produse din țările 
parte din „piața 
Măsurile „urgente" 
de guvern în urma manifesta
țiilor țărănești, fără a pune 
în discuție principiul partici
pării Franței la „piața comu
nă", nu constituie, după cum 
a recunoscut chiar unul din

asemenea 
care fac 
comună" 
adoptate

deputății de dreapta decît „o 
cataplasmă peste adevăratul 
rău".

Ceea ce caracterizează ul
timele manifestații din Franța 
este puternicul sprijin dat ță
rănimii de către clasa mun
citoare. Politica guvernului 
față de masele muncitoare 
este în joc. împotriva aceste: 
politici se manifestă unitatea 
muncitorilor și țăranilor. Mun
citorii din marele centru in
dustrial Saint-Nazaire au în
trerupt marți lucrul în semn 
de solidaritate cu mișcările 
țărănești și au demonstrat pe 
străzile orașului. Umăr la u- 
măr, aproximativ 10.000 de 
muncitori ți țărani veniți din 
întregul departament au por-

aft apre una din piețele ora
șului cîntînd „Internaționala" 
si purtînd pancarte pe care 
scria: „Muncitorii și țăranii 
luptă împotriva politicii eco
nomice a guvernului". Orga
nul cercurilor de afaceri „Les 
Echos" recunoaște că „o ase
menea manifestație a munci
torilor și țăranilor este fără 
precedent în Franța". Ziarul 
„LTiumanită44 sublinia că ma
nifestația de la Saint Na- 
zaire constituie un eveni
ment de o mare importan
ță. înțelegerea dintre mun
citori și țărani exprimă voința 
comună a acestora de a face 
să triumfe o politică democra
tică de pace și progres social.

GH. FUROAREA
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WASHINGTON 23 (Agerpres). 
- Curtea Supremă a S.U.A. a 
fost nevoită să amine aplicarea 
hotărîrii adoptate la 5 iunie, 
hotărîre care urmărea interzi
cerea activității Partidului Co
munist și dădea mină liberă au.

toritâților să persecute pe mem
brii partidului.
nunță agenția
International, Curtea Supremă a 
S..U.A. a hotărît suspendarea a- 
piicării acestei hotârîri pînă la 
9 octombrie.

După cum a- 
United Press

PE SCURT
WASHINGTON. Agenția 

Reuter anunță că cel mai nou 
model de proiectil balistic a- 
merican, „Atlas", care a fost 
experimentat în noaptea de 22 
spre 23 iunie Ia baza Cape 
Canaveral, a explodat la nu
mai un minut și jumătate după 
lansarea sa.

LUANDA. — Lupta popu
lației angoleze împotriva je
gului colonial portughez ia 
amploare. După cum rel-:o- 
ză agenția France Presse. gru
puri de patrioți au atacat ia 
ultimele zile numeraaae laca^ 
tăți din Angola ea Ladicw 
Roca și altele.

STAS 3452 SI


