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Tînăra colectivistă Gherghina 
Antonache de |a G.A.C. 
„Drumul lui Lenin“ din 
Lehliu-sat, regiunea Bucu
rești, s-a oprit o clipă din 
lucru. Privește peste lanul 
nesfîrșit S-a făcut treabă 
bună azi. S-a lucrat și mult 
și bine. Tarlaua e curată 
ca-n palmă... părnintu-i afi
nat, ține apa in el. Hei, 
poate să crdă soarele. O 
prașifă dată la timp foce 
cit o ploaie bună. O să 

c/em o recoltă...

Foto i O. ARCADIE

Cu planul 
semestrial 
îndeplinit

Ceferiștii au îndeplinit 
planul pe primul semestru 
Ia transportul de mărfuri 
cu 12 zile înainte de ter
men. Pînă la data îndepli
nirii planului semestrial, 
pe rețeaua căilor noastre 
ferate a fost transportat un 
volum de mărfuri aproape 
egal cu realizările din in- 
treg anul 1950. Această rea
lizare a fost obținută în
deosebi pe seama îmbună
tățirii indicilor de exploa
tare a materialului rulant, 
în unitățile de mișcare s-a 
extins întrecerea pentru 
utilizarea mai bună a ca
pacității de încărcare a 
vagoanelor, iar acțiunea de 
remorcare a trenurilor cu 
tonaj sporit a cuprins 
aproape toate depourile de 
locomotive din țară.

★
Pînă la sfîrșitul acestei 

săptămîni colectivele de 
muncă din 54 unități de 
producție ale regiunii Plo
iești și-au îndeplinit planul 
de producție pe primul se
mestru. Printre acestea se 
numără Trustul minier 
„Muntenia”, schela petro
lieră Moreni, uzinele con
structoare de utilaj petro
lier din Tîrgoviște, fabrica 
de mase plastice Buzău și 
altele.

(Agerpres)
'W

Artiști amatori 
în mijlocul 
minerilor

Elevii Școlii populare de 
artă din Petroșani împreună 
cu un grup de artiști amatori 
din Valea Jiului, au prezen
tat simbătă în premieră, la 
clubul minier din Lonea, ope
ra ,,Traviata“ de Giuseppe 
Verdi. Spectacolul, primul de 
acest gen prezentat în Valea 
Jiului de către artiștii ama
tori, s-a bucurat de un frumos 
succes. El va fi prezentat și 
în celelalte localități miniere 
din Valea Jiului.

(Agerpres)

Nfcolf nef
de Ion Istrati

IA ȘCOALA MUNCII
P

rivind odată pa
norama unui șan
tier atenția mi-a 
fost atrasă de doi 
tineri. In alergă
tura aceea a ma

șinilor, în uruitul macarale
lor, în trepidația betonierelor 
și chemările șefilor de echipă, 
cei doi mi-au apărut într-un 
mod puțin hazliu. Au venit 
în fața mea urcind un di mb 
de pămiț:. Erau nu mai înalți 
de-o șclicapă iar salopetele 
noi. largi și strinse la mijloc- 
Pășeau î*sâ grav.
- Ce sînteți voi, băieți ?
— Noi ? Muncitori, tovarășei 
Prima imagine despre ei a 

dispărut pe loc. în ochii ce
lor doi am văzut parcă rit
mul întregului șantier. Am 
plecat împreună spre locul 
lor de muncă. Erau noi absol
venți ai unei școli profesio
nale de construcții. Făceau 
parte din categoria tinerilor 
.-are astăzi învață meseria în 
școală și ateliere speciale, cu 
profesori bine pregătiți și ies 
de aici cu un bagaj multilate
ral de cunoștințe practice și 
teoretice. Cît timp sînt uce
nici, în școală au toate con
dițiile pentru învățătură, se 
bucură de toată grija și aten
ția părintească a muncitorilor 
pe lingă care fac practică. 
Educația pe care o capătă în 
acest timp, faptul că ei au 
contact permanent cu uzina, 
sădesc în ei trăsături ale vii
torului muncitor. Intrînd în 
uzină colectivele în care sînt 
încadrați îi cresc în conti
nuare cu dragoste. Chiar dacă 
la început unii mai pășesc pe 
alături, în jurul acestora se 
string tovarăși de muncă și îi 
ajută prietenește, cu dragoste. 
Organizația U.T.M. nu lasă 
ca acești tineri să se dezvolte 
de la sine ci continuă munca 
de educare începută din școa
lă-

Toate acestea xmi-au venit 
în minte zilele trecute în sec
ția turnătorie de bronz a A- 
telierelor C.F.R. „Grivița Ro
șie". Căutam tocmai un nou 
muncitor în secție, absolvent 
al școlii profesionale.
- Dumneata ești...
S-a întors brusc spre mine. 

Și-a șters nădușeala și a îm

pins ștrengărește bascul lă- 
sind liber un ciuf blond. Ri- 
dea cu ochii. Am aflat și de 
ce. Se minuna singur că ii ie
șise perfect o formă. O formă 
ca oricare alta, dm care iese 
o piesă bună, dar pentru ei 
era unica în lume.

— Totuși cred că-ți place 
mai mult turnătoria de oțel ? 
- l-am ispitit înadins.

— Da, de unde ? Aici la 
bronz sculptezi, nu alta—

M-am uitat ce piese „sculp
ta* eL Simple capace pentru 
cutiile de unsoare. Dar erau

Absolvenții 
școlilor profesionale 

în primul an de 
activitate în uzină

capace bune, cu suprafețe ne
tede.

— Și el și alții nou veniți în 
secție sînt băieți harnici s 
îmi spune maistrul. Se simt 
tari, mindri că lucrează alături 
de noi, că au intrat în rîndu- 
rile muncitorilor. Firește, mai 
au de învățat dar noi îi aju
tăm căci altfel o cam pățesc.

Și într-adevăr: unii o 
„pățesc* destul de rău la 
început. Iată-I pe Dumitru 
Manolache. A venit anul tre
cut de la școala profesională.

în secție s-a apucat să 
toarne adausuri. La început, 
supravegheat de muncitorii 
vîrstnici și apoi singur. De la 
o vreme însă începuse să dea 
rebuturi. De aceea făcea mai 
multe forme pentru a avea 
totdeauna o piesă, două, re
zervă.

într-o zi însă din 12 piese 
cîte făcuse a rebutat 4. Le-a 
luat și le-a aruncat într-un 
tender de locomotivă. Ni
meni nu m-a văzut, nimeni 
n-o să-mi ceară socoteală. Iar 
cei de la tender cînd or să 
vadă piesele, or să le arunce 
undeva aiurea. A chibzuit însă 
prost. Cineva le-a găsit și 
le-a adus înapoi la secție : 
sînt de la voi!

Manolache a fost adus țn 
fața tovarășilor de muncă.

— Pe cine ai văzut că pro
cedează așa ?

Biroul organizației de bază 
U.T.M. a discutat cazul lui și

a hotărît să-l ajute. Pe el ca 
și pe toți tinerii nou veniți în 
socție. Un muncitor mai vechi 
în secție, Cornel Antonescu, a 
fost rugat să se ocupe perso
nal de Manolache.

Firește nu s-a schimat din- 
tr-odată. Dar ori de cîte ori 
greșea îi veneau în minte cu
vintele usturătoare ale tova
rășilor de muncă: ;,cine mai 
procedează ca tine ?“ și vedea 
parcă muncitorul acela care 
n-avea nimic cu secția lor dar 
îl duruse inima să lase să se 
piardă bucățile mari de ma
terial. Antonescu a găsit drum 
spre sufletul lui și i-a deve
nit prieten. L-a chemat să 
petreacă împreună timpul li
ber, să meargă la cinemato
graf; la teatru, i-a demonstrat 
ce înseamnă sinceritate și răs
pundere în muncă, neiertîn- 
du-i nici o greșeală.

într-o bună zi Manolache 
l-a oprit pe fcstul său coleg 
de școală. Dumitriu, să-i spu
nă confidențial:

— Știi; pregătesc o recenzie
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entru cei ce cu
nosc viața cartie
rului ieșean de 
dincolo de Podul- 
Roșu, întins de la 
malul drept al 
pînă la bariera 

mai departe, pînă
sub glezna dealurilor 
și calde ale Cetățuiei 
latei, e limpede că

Bahluiului 
Socolei și

blînde 
și Ga- 
trecu

tul glorios de luptă al a- 
cestui fragment ăe oraș și, în 
deosebi, prezentul său socia
list merită numai elogii. Fi
rește că la Iași, — ca și în 
alte mari centre urbane ale 
țării — istoria te îmbie mai 
la fiecare pas cu numeroase 
giuvaieruri monumentale, cu 
valoroase relicve de glorie 
străbună și cu tot mai de sla
vă proaspete diademe 
temporane — roade ale 
lației noastre socialiste 
duse de partid.

Și unele și altele se cuvin 
a fi neîncetat lăudate. Dacă 
însă elogiul de față VTea să 
deslușească doar o mireas
mă din parfumul care undu
iește azi peste tot, în bătrî- 
nul Iași al tinereții eterne, e 
fiindcă mă opresc încărcat de 
mîndrie și justificată uimire 
într-o fostă oropsită mahala 
a tîrguluL

Am apucat odinioară pe 
aici, prin partea locului, din
colo de apa clocită și mur
dară a Bahluiului, străzi des
fundate, gloduroase și co
cioabe și maghernițe ame
nințate de 
inundațiilor, 
părăginite, învinse de reuma
tisme și mizerie, ale unor oa
meni livizi, nefericiți și neiz
băviți, mîncînd pe sponci, și 
hodinindu-și oasele trudite, 
rupte de muncă, rostogoliți 
de-a latul cu copiii pe rogo
jini și pe mindire de paie. 
Cînd aveau noroc să nu șo
meze, munceau din răsputeri 
toată săptămîna, citeau, dacă 
știau carte, șl nu-i dobora o- 
boseala, cîte-un ziar ori cîte-o 
cărțulie, vedeau un film prost 
și îndurau crîncen în nădej
dea unei zile mai bune.

con- 
emu- 
con-

hoarda tutuior 
Erau sălașurilo

Toate acestea nu mai sînt 1 
Nu-i mai înăbușă fumul ha
lelor și cărbunii locomotive
lor, nu-i mai îneacă scama 
războaielor de țesut, nu-i 
mai otrăvește mangalul for
jelor, nu-i mai măaincă tina 
și oftica.

In vechea mahcla udată de 
spuma piriuiui Vămeșoaiei 
unde odinioară era spînzură- 
toarea domnească și unde se 
întemeia oborul de vite, în 
împrejurimi, de la albia Bah
luiului și pînă la drumul de 
fier, s-au înălțat fabrici not 
De la Podul Roșu la pasarela 
ce se întinde ca un curcubeu, 
trecînd linia ferată, înspre li
vezile și podgoriile de la Bu
cium și Vișan, s-au ridicat 
blocuri cu cîte 3—4 etaje, s-au 
asfaltat străzile, s-au aprins 
lumini fluorescente și circulă 
autobuze și tramvaie moder
ne produse la noi în țară. 
Nu lipsesc nici spațiile verzi, 
nici aleile cu flori și nici 
restaurantele 
de vară.

Dar pentru ca elogiul nos
tru să fie întreg și astfel 
Înălțat la nivelul recunoștin
ței generale, trebuie pomenit 
și numele altei înfăptuiri mă
rețe pe care regimul nostru

și 
ori grădinile

(Continuare în pag. a 3-a)

Utilaj modern
La exploatarea 

forestieră din par
chetul Tomnatec, 
regiunea Maramu
reș, a fost pus în 
funcțiune recent un 
nou funicular pen
tru scosul lemnului 
din pădure. Acesta 
este cel de al 30- 
lea funicular insta
lat în exploatările 
forestiere de la în
ceputul anului.

Cu ajutorul lor, 
în fiecare an pot fi 
scoși din pădure

■ Un colț al plajei de fa 
Eforie

Foto: V. RANGA

Z
ilnic, cîmpia ae
riana de deasu
pra casei noastre 
este brăzdată de 
avioane. Pentru 
mulți dintre noi, 

ele au devenit niște obișnuite 
trenuri ale văzduhului, oare 
pleacă și sosesc în aerogară 
la ore fixe, ca toate trenu
rile.

Ne instalăm comod sub 
geamul ceva mai mic decît 
al vagoanelor de cale ferată, 
dar care încape ușor în che
narul lui un oraș întreg, cîm
pia cu o sută de sate, mun
tele pe sub care trenul tras 
de locomotivă pare o jucă
rie mecanică, într-o vitrină de 
la magazinul copiilor. Fie că 
ne dăruim cu totul acestor ta
blouri schimbătoare, ca în 
film, fie că citim cartea, zia
rul sau schițele unui proiect 
pe care-1 ducem dintr-un ca
păt de țară în celălalt, unde 
e așteptat cu nerăbdare, zbo
rul nu ni se mai pare ceva 
deosebit, extraordinar. Ba 
mai mult, pe lingă marile li
nii aeriene, interne sau inter
naționale, întretăiate în văz
duh, am început să ne obiș
nuim bine de tot cu un spec
tacol prezent pînă în cele 
mai depărtate cătune : avioa
nele sanitare poposesc ca po
rumbeii călători, avioanele 
utilitare împrăștie îngrășămin
te chimice pe ogoarele fără

pentru sectorul forestier
circa 700.000 de 
bușteni. Tot în ve
derea mecanizării 
scoaterii lemnului 
din pădure și a 
transportului lui, 
sectorul exploa
tări forestiere a 
fost dotat în acest 
an cu noi ăutcca- 
mioane, remorci, 
tractoare și 
utilaje.

înzestrarea 
torului de exploa
tări forestiere cu 
mașini și utilaje

alte

sec-

noi cît și mai buna 
utilizare a capaci
tății de producție a 
utilajelor existente 
a permis muncito
rilor forestieri 
depășească 
ductivitatea i 
cii pe primele 
luni ale anului 
11 la sută și 
realizeze înainte 
termen planul 
mestrial de 
ducție.

Strungarul Ion Fleșaru și șle
fuitorul Toaăer Ștefan de la 
întreprinderea „Tehnometal“ 
din Capitală se ajută reci
proc in rezolvarea unor 
probleme ale procesului de 
producție, lată-i în fotogra
fie discutfnd unele proble
me ivite in șlefuirea diverse

lor piese
i să 

pro
mt! n-

5 
cu 
să 
de 
se- 

pro-

(Agerpres)

Foto : R. VASILEin poeniță

La secerișul
• griului*^

Utemistul Joiță I. Con
stantin șef de echipă în bri
gada a VIII-a de la G.A.C. 
„7 Noiembrie" din comuna 
Bîrca, regiunea Oltenia, frea
că in palmă cîteva spice.

- A sosit momentul să-l 
secerăm. Diseară în ședința 
de planificare voi spune con
ducerii gospodăriei că trebuie 
să începem lucrul. In ultimele 
zile el, împreună cu utemiștii 
Constantin Gîrbiceanu și Flo- 
rea M. Popa, care aveau în 
primire tarlalele cu grîu, erau 
nelipsiți de pe câmp. Voiau 
să prindă momentul optim 
de secerat, să nu întîrzie nici 
o oră lucrările. In sfîrșit, a 
venit și ziua mult așteptată. 
In lan spicele pline atîrnau 
greu. Nu trebuia pierdut nici 
un moment. Seara, în ședința 
de planificare, s-au stabilit, 
la propunerea șefilor de echi
pă, toate amănuntele legate 
de pornirea secerișului griu
lui. Echipele sezoniere de 
tineret au fost anunțate, s-a 
făcut un ultim control sece- 
rătorilor-legători. Șt a doua 
zi dimineața munca a început 
cu spor. în scurt timp, peste 
70 ha grîu a fost așezat în 
clăi. Seceratul griului a 
început și în G.A.C. din Va
lea Standului unde 45 de 
utemiști din brigada a Il-a 
au secerat 60 ha grîu. In ra
ionul Segarcea, pînă în ziua 
de 24 iunie au fost secerate 
aproape 500 ha grîu și secară.

CONSTANTIN ȘOMÂNESCU 
corespondent

haturi sau pun pe fugă dău
nătorii culturilor și plantații
lor. Deci, avioanele sînt o pre
zență cotidiană în viața și 
■munca noastră, o prezență 
absolut necesară și obișnuită, 
ca și trenurile, autobuzele, 
camioanele sau tractoarele.

Și totuși...
Nota de obișnuit n-a reu

șit să împrăștie acel aer 
oarecum romantic, specific

ria de pilot, mecanic de bord, 
radiotelegrafist, însoțitor de 
bord și altele legate de navi
gația aeriană. Mulți chiar 
dintre „milionarii văzduhu
lui" sînt oameni abia trecuți 
de prima tinerețe.

„Milionarii văzduhului" ?
Da. Așa ne place și așa 

sîntem. obligați să-i numim 
pe acei zburători care au 
străbătut, pe cîmpia aeriană

și absolut necesară a navi
gatorilor. Pilotul șef-adjunct 
al detașamentului de avioa
ne grele. Marcel Botez, pri
mește aceste rapoarte, care 
aproape întotdeauna sînt 
foarte scurte : „Zborul a fost 
normal" sau „Totul e în ordi
ne, echipajul e gata de 
zbor 1“

Tovarășul Botez, plăcut 
surprins de intenția ziarului

spre Bruxelles. E Oarecum 
grăbit. Calm, ne spune glu
mind :

— Ce puteți scrie ? O mun
că obișnuită, într-o meserie 
mai puțin obișnuită. Sîntem 
oameni cu capul în nori, dar 
cu picioarele pe pămînt. Să
nătate, echilibru, calm, dra
goste pentru „marca fabricii" 
și pentru culorile patriei — 
iată ce caracterizează mun

„Milionarii văzduhului"
zborurilor și înălțimilor. De la 
faptele socotite extraordinare 
ale primilor zburători mo
derni, pînă la uimitoarea că
lătorie a lui Iurl Gagarin în 
jurul Pămîntului a trecut doar 
o jumătate de secol. Oamenii 
care au urmărit cu admirație 
zborurile record ale lui Aurel 
Vlaicu, la o mie de metri, 
urmăresc astăzi cu încîntare 
stelele rachetelor călătoare 
care ating înălțimi de peste 
300 de kilometri. Atunci erau 
adolescenți, acum sînt cu 
părul alb. Dar romantismul, 
în vremea noastră, nu e o 
problemă de vîrstă. A fl a- 
viator e totuși un lucru pe 
care numai tinerețea ți-1 
permite. De aceea tinerii șl 
tinerele sînt atrași de mese

de deasupra casei noastre, 
peste un milion de kilometri. 
Unii, peste două milioane, 
alții peste trei. înainte de-a 
vedea cîte ore, zile, luni, sau 
chiar ani în văzduh însumea
ză această distanță, să facem 
cunoștință cu cîțiva dintre ei. 
Vi-i prezint așa cum i-am cu
noscut zilele acestea pe aero
portul internațional București- 
Băneasa.

în biroul pilotului-șef al 
„TAROM-ului“ intră, cam din 
zece în zece minute, coman
danții de nave ca să ra
porteze înainte sau după 
zbor. Nimic deosebit pe fețe
le lor bronzate de soarele 
înălțimilor. înainte sau după 
zbor, calmul este caracteris
tica nu numai firească, dar

nostru de a scrie despre „mi
lionarii văzduhului", e pus 
totuși în încurcătură. Pe care 
să ni-i recomande? „TAROM"- 
ul are 30 de piloți „milio
nari", 11 mecanici, 20 telegra- 
fiști și două însoțitoare de 
bord, tot „milionare". Alege, 
dacă mai știi pe care 1

— Să vedem cine-i, acasă, 
zice tovarășul Botez. Ne 
aflăm doar în sezonul 
excursiilor, cînd sute și mii 
de turiști din țară și de peste 
hotare se grăbesc spre soa
rele mării. Avioanele sînt in
tens solicitate.

Consultăm tabelele, orariul 
de zbor.

Ora 15,30. Peste o oră, pi
lotul de linie Dumitru Olaru 
va conduce nava aeriană

ca zburătorilor. (Vorbește la 
plural). Literatura prea ne-a 
făcut romantici. Sîntem oa
meni obișnuiți, ca toți con
structorii socialismului din 
țara noastră.

— Kilometri î Da, mă apro
pii de 2 milioane. De cînd ? 
Din 1952, de cînd lucrez la 
„TAROM". înainte am lucrat 
la aviața sanitară-Oradea. 
Ruta cea mai lungă : Bucu- 
rești-Stockholm. Cea mai 
scurtă : București-Craiova.

I-am urat „drum bun", spre 
Bruxelles și spre cele două 
milioane de kilometri.

Ora 16.
Mecanicul de bord Nicolae 

Păunescu își pregătește încă 
de azi cursa de mîine diml- 
neață de la ora 6,30, spre:

Copenhaga. Are de adus tu
riști danezi spre Mamaia. To
varășul Păunescu este unul 
din „veteranii" de la 
„TAROM" — lucrează aici 
din 1946 — și este unul din
tre cei mai mari „milionari" 
ai văzduhului — se află în
tre 3 și 4 milioane de kilo
metri. Toți îl strigă familiar 
„nea Nicule". Bonom, calm, 
le răspunde la toți.

— Aviația î Meserie fru
moasă, grea, în care n-ai 
voie să greșești, niciodată, 
absolut nimic, sub nici o for
mă. Răspundem doar de vie
țile oamenilor, de prestigiul 
aviației noastre. Prevedem 
totul, pentru a nu ne lovi 
niciodată de neprevăzut.

într-adevăr, fișele de zbor 
arată că aparatele l-au as
cultat întotdeauna pe „nea 
Nicu" fără nici un fel de 
abatere.

în cabină, pe scaunul său 
dintre cei doi piloți, tovară
șul Păunescu aduce elogii 
aparatelor sovietice, aviato
rilor sovietici pe oare îi cu
noaște bine și cu care a co
laborat.

— Examene dau și acum, 
în rînd cu copiii mei. Toată 
familia învață. Cele mai mul
te emoții le are însă nevastă-

ION BRAD
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Prima zi la secerat

Viitorii specialiști, la început de drum
A

 nul acesta, în fa
brică s-a întors pri
mul inginer plecat

din rîndurile noas
tre. A fost o adevă
rată sărbătoare. A- 

delina Nifoiu, cu cinci ani în ur
mă, controlor tehnic la Fabrica 
de rulmenfi din Bîrlad e azi ingi
ner. Tinerii au sărbătorit-o așa 
cum se cuvine. Asemenea eveni
mente vom trăi însă de-acum în
colo, în fiecare an. Numai că de 
fiecare dată în viitor, numărul ti
nerilor sărbătoriți va fi din ce în 
ce mai mare. La anul, de pildă, 
lăcătușul Ion Solomon, controlorul 
tehnic Tudor Berlea, maistrul Coh- 
stantin Bălăijă și mulfi alfi tineri 
plecați dintre noi, vor veni în u- 
zina noastră, sau vor fi trimiși în 
alte uzine, ca ingineri. Dar ei sînt 
numai cîfiva din cei peste 500 de 
tineri care urmează în prezent 
cursurile școlii medii serale și ale 
unor institute de învăfămînt supe
rior, recrufafi dintre cei mai buni 
muncitori, fruntași în producție. 
Și numărul tinerilor muncitori care 
vor să-și ridice necontenit califi
carea profesională pășind cu în
credere pe porjile școlilor medii 
și superioare sporește an 
bucurîndu-se de minunate 
fii de învățătură create de partid.

Anul acesta un număr de 180 
de tineri din fabrica noastră, a- 
dică cu 80 mai mult decît în a- 
nul trecut, au început pregătirile 
pentru clasa a Vlll-a, iar 30 de 
absolvenți ai școlii medii se pre
gătesc intens pentru pasul 
rîtor, intrarea în facultate.

Viitorilor elevi și studenți 
fost create în uzina noastră 
diții din cele mai bune de 
că și de învățătură. Conducerea 
fabricii, comitetul de partid, co-

de an, 
condi-

hoiă-

mitetul sindicatului și comitetul 
U.T.M. caută necontenit forme și 
metode noi pentru a-i ajuta în 
pregătirea lor.

Invățînd din experiența anilor 
trecuți, comitetul U.T.M. a desfă
șurat anul acesta o mai temeini
că muncă politică pentru atrage
rea spre învățătură a cît mai mul
tor tineri muncitori. Cu mult timp 
în urmă în toate organizațiile 
U.T.M. au fost organizate dezba
teri în care a fost analizată acti
vitatea seraliștilor și în care au 
fost făcute recomandările nece
sare celor care și-au manifestat 
dorința să învețe. Comitetul 
U.T.M. s-a preocupat în primul 
rînd de cei mai buni tineri, frun
tași în producție și în activitatea 
obștească, care au dovedit prin 
fapte că nu vor face de rușine 
colectivul de muncă. Totodată, în 
aceste adunări, cei mai buni mun- 
citori-elevi au vorbit despre grija 
permanentă a partidului și statu
lui nostru pentru a le 
diții fot mai bune de 
despre felul în care ei 
împletească în mod 
munca în producție cu

Și anul acesta, pentru viitorii 
elevi și studenți, au fost organi
zate la școala medie serală, care 
funcționează pe lingă fabrică, 
cursuri care se desfășoară sub în
drumarea celor mai buni, profe
sori. Cursanții au prilejul aici să-și 
reîmprospăteze cunoștințele, să a- 
profundeze, unele noțiuni de ma
tematică, fizică, limba romînă și 
altele. Pregătirile lor însă nu se 
limitează numai la atîf. Fiecare 
dormitor de la cămin, ba chiar și 
unele birouri ale diferitelor sec
ții s-au transformat în adevărate 
săli de studiu. Comitetul U.T.M., 
a îndrumat organizațiile de bază

U.T.M. de sector, să 
consultații după orele 
fie, să solicite f 
ajutorul. In pauză, și mai 
după terminarea programului, în 
biroul inginerului Niculae Mihu 
— de ia secția forjă — de pildă, 
se adună ca de obicei mulfi ti
neri. împreună cu tînărul inginer 
ei și-au lămurit multe probleme 
neclare, acesta dovedindu-se a fi 
și un bun profesor. Manea Nicu- 
șor, Dumitru Păscanu sînt numai 
doi dintre tinerii muncitori care

organizez» 
de produc- 

tinerilor ingineri 
i ales

Raidul postului 
de corespondenți 

voluntari ai „Scînteii 
tineretului** de ia 

Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad

crea con- 
învățătură, 
reușesc să 

armonios 
învățătura.

datoresc multe din cunoștințele 
lor, ajutorului efectiv primit aci în 
secție, de la tînărul inginer. Și a- 
cest sistem de întrajutorare nu 
este unicul. El are loc aproape în 
fiecare secție, pe fiecare schimb.

Pentru tinerii care locuiesc în 
cămin s-au luat de asemenea o 
seamă de măsuri deosebit de im
portante. S-au amenajat săli spe
ciale de studiu și întrucît in fie
care cameră locuiesc tineri din 
clase diferite, comitetul U.T.M. 
i-a îndrumat să se ajute între ei, 
pentru rezolvarea cu succes a te
melor. Aproape în toate camerele 
căminului locuiesc tineri munci- 
fori-elevi. Aici ei au asigurate 
condiții optime de studiu, iar 
tinerii ingineri care locuiesc aici 
și-au făcut un program judicios

pentru ajutorarea viitorilor 
și studenți. Tinerii ,ingineri 
Croitoru și Vasile Luis s-au 
dit profesori și pedagogi deose
bit de pricepuji. Dragostea cu 
care îi ajută ei pe tinerii munci
tori la învățătură a devenit cu
noscută in toată uzina.

Nu vom mai vorbi de faptul că 
încă de acum, mulți dintre viito
rii elevi și studenți au fost repar
tizați în schimburi potrivit zileior 
da pregătire de la școală, creln- 
du-!i-se astfel condițiile pentru a 
se putea pregăti cit mai temeinic.

Comiietul U.T.M. urmărește cu 
multă atenție atît participarea ti
nerilor la orele de pregătire, cît 
și felul în care aceștia își în
sușesc materiile predate. Astfel, 
în fiecare clasă, un membru al 
comitetului U.T.M. — elev și el 
— urmărește acest lucru și infor
mează cu regularitate comitetul. 
Atunci cînd se ivesc anumite de
ficiențe, în aceeași zi, cu ajuto
rul comitetului de partid, al con
ducerii fabricii, se iau și măsurile 
corespunzătoare pentru înlătura
rea lor. Cei care sînt în urmă cu 
materia, din cauza absențelor sau 
din alte motive, sînt mobilizați la 
meditații speciale în secție, care 
se fac sub îndrumarea tinerilor 
ingineri și tehnicieni și chiar a e-

elevi 
Lazăr 

dove-

fevilor fruntași din clasele a X-a 
și a Xl-a.

De curînd, comitetul U.T.M., a 
organizat o „joie a tineretului44 
închinată elevilor și studen
ților muncitori. Ea a constituit un 
minunat prilej de răspîndire a 
experienței pozitive dobîndrtă de 
cei mai buni tineri în folosirea 
timpului pentru învățătură, un 
mijloc de a cunoaște forme de 
studiu interesante etc.

Comitetul U.T.M. și-a propus 
sa mai organizeze astfel de înfil- 
niri care s-au dovedit a fi valo
roase.

Controlorul de calitate Octav 
Carabarău, maistrul Amuliu Croi
toru, lăcătușul Pâncescu Karol și 
aiții vor deveni studenți, iar Mir
cea Rața, forjor, Cîș’eanu Socrate 
lăcătuș și alti 180 de tineri vor 
face primii pași în învățămînful 
mediu seral.

Vor trece anii și de la institu
tele de învățămînt superior se vor 
întoarce între tovarășii !or de 
muncă noi ingineri, noi specia
liști, plecați de aici, din fabrica 
de

După un control făcui pe 
cîmp, agronomul lise Iile a 
anunțat zilele trecute condu
cerea gospodăriei agricole 
colective „Gheorghi Dimitrov" 
din Bechet, raionul Corabia, 
că se poate trece la recolta
tul griului.

Consiliul de conducere al 
gospodăriei a hotărit ca cele 
18 hectare cultivate cu un soi 
de giîu timpuriu și de mare 
productivitate și 15 ha. de orz 
să fie recoltate de către bri
gada a doua. Gheorma Ga
briel, membru în comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
s-a sfătuit imediat cu tinerii 
care lucrează în această bri
gadă și și-au luat angaja
mentul ca a doua zi, să fie 
primii la secerai. Așa a și 
fost.

Dls-de-dimineață, în fața 
lanului pîrguit, brigadierul 
Nicola Marin a cerut colecti
viștilor să muncească în așa 
fel, incit să nu lase pe mi
riște nici un spic.

Alături de virstnici, tinerele 
Rădoi Maria, Crăciun Eta, 
CIroșeanu Laurența, Nicolae 
Florica, Șarpe Bădița și altele 
au început cu hărnicie munca. 
S-a organizai o adevărată în
trecere între fete și băieți. La 
început se părea că băieții Ie 
vor Întrece pe feie. Mai apoi 
însă, acestea le-au luat-o îna
inte.

Prima zi la secerat 1 Primii 
snopi din recolta cec

In această primă zi, colec
tiviștii au secerat 8 hectare cu 
grîu. Alături de virstnici, ti
nerii și-au adus din plin con
tribuția. Evidențieri speciale 
se cuvin utemiștilor Soavă 
Didu și Stăvaru Constantin.

noua.

Grădinari vestiți
S

tațiunea experi
mentală legumico
lă din Ișalnița, re
giunea Oltenia și-a 
căpătat în ultimii 
ani un bun renu

me, atît în regiune, cît și în 
multe centre muncitorești din 
țară unde își trimite spre des
facere legumele care se cul
tivă aici.

De curînd, produsele stațiu
nii noastre au devenit cunos
cute și în străinătate. Ba mai 
mult, am avut satisfacția să 
aflăm că la Expoziția interna
țională horticolă de la Erfurt 
în R, D. ,Germană,. exponate
le stațiunii noastre, . fașoleți, 
varza și morcovii s-au bucurat 
de o înaltă apreciere. A fost 
desigur, o mare bucurie pen
tru noi să aflăm că produse
le stațiunii noastre au trezit 
interes în rîndurile vizitato
rilor și că ele au obținut pînă 
în prezent o medalie de aur, 
una de argint și una de bronz.

Majoritatea muncitorilor din 
stațiune sînt tineri. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
dă o mare atenție ridicării ca
lificării lor. Ajutați de specia
liști, tinerii au reușit să capete 
o bogată experiență — unii 
dintre ei devenind ei înșiși a- 
devărați specialiști.

Iată,, de pildă, pe Chirigiu 
Gheorghița. N-are decît 20 de 
ani. Cînd a venit la noi avea 
16- Ea a lucrat un timp în di
ferite sectoare printre care și 
la cel floricol.

Datorită dragostei și price
perii ei, pasiunii pe care o 
punea în tot ce făcea a fost 
repartizată la sectorul „sere" 
unde nu lucrează decît tineri 
care au de acum o înaltă ca
lificare profesională. Intr-un 
timp relativ scurt, Chirigiu 
Gheorghița a reușit să îngri
jească aut de bine răsadurile 
îneît a ajuns ca din totalul de 
răsaduri plantate, nici un fir 
îngrijit de ea să nu se usuce, 
obținînd o prindere de sută la 
sută.

Neacșu Mihai, muncitor ca
lificat în cadrul laboratorului 
de ameliorare, deși n-are mai 
mult de 23 de ani, este cunos
cut ca un adevărat cercetător. 
Preocupat de a da produse cît 
mai frumoase și în același timp 
de calitate, el a reușit, sub 
îndrumarea cercetătorului in
giner Păunei Florența, ca prin 
diferite încrucișări de soiuri 
să îmbunătățească soiul de fa-

sole denumit „Ploaie de aur" 
care a primit la Erfurt cea 
mai înaltă apreciere, „Medalia 
de aur".

Ar mai fi de vorbit despre 
foarte mulți tineri, care în 
fiecare zi contribuie printr-o 
muncă avîntată, în orice ano
timp, de multe ori și-n zilele 
de repaus, la numeroase expe
riențe în răsadnițe sau în 
cîmp. Aș mai aminti doar, 
alături de Iolanda Anzclini, 
Gioncu Gheorghița, Fălcoi Ion, 
pe Tudorița Iovescu care exe
cută lucrări în cadrul expe-

la marginea Birladu'u .
NICOLAE RAINEA 

maistru
GHEORGHE SIMINICA 

forjor

SANDA TĂNASE
învățătoare

Desene de : A. CALISTRAT

riențelor cu adăposturi de 
masă plastică, la culturile din 
cîmp. Masa plastică se croieș
te, se capsează și se fixează 
deasupra plantelor pe niște 
nuiele în formă de tunel. A- 
ceste adăposturi se pun la 
începutul primăverii deasupra 
culturilor pentru a obține roa
de timpurii. Tudorița Iovescu 
deschide aceste adăposturi, su. 
praveghează plantele și le a- 
pără împotriva condițiilor ne
favorabile. Ea intervine cu 
succes la cea mai mică 
schimbare a vremii. Așa se 
face că ea a obținut pînă 

"TU prezent pînă la 1.000 de 
leg de roșii timpurii la 6.000 
m.p„ aproape 500 de kg de 
castraveți la 300 m.p.

Aceștia sînt doar cîțiva ti
neri care ajutați de Pompilian 
Ion, directorul stațiunii, in
ginerii Iulius Păunei, Lemeni 
Vasile, Poli Virgil și alții, au 
dus acum, alături de ceilalți 
muncitori, faima produselor 
stațiunii și peste hotare.

De curînd, s-au expediat la 
Expoziția internațională de la 
Erfurt noi sortimente de vi
nete, castraveți, cartofi, roșii.

La această expoziție perma
nentă (care durează pînă in 
luna octombrie a.c.) noi vom 
mai trimite încă multe pro
duse.

UȘURELU LUCIAN
tehnician

------•------

-
loiî

VIORICA POPESCU, Tg. 
Jiu - ION ALEXANDRU — 
Piatra Neamț.

Absolvenții școlilor medii 
se pot prezenta de trei ori la 
examenul de maturitate în de
curs de patru ani de la ab
solvire. Examenul de matu
ritate are loc de două ori 
pe an.

Absolvenții școlilor medii 
care nu s-au prezentat la exa
menul de maturitate imediat 
după absolvirea ultimei clase 
a școlii medii și care ulterior 
au intrat în cîmpul muncii, 
iar acum se pregătesc pentru 
examenul de maturitate, nu 
se încadrează în dispozițiile 
regulamentului cu privire Ia 
organizarea și funcționarea 
învățămîntului seral.

GHEORGHE CREȚU — 
Brașov.

Pentru curățarea unor tere
nuri de buturugi, de arbori 
rupți de furtună, arbuști și 
lăstăriș au fost construite ma
șini speciale menite să înles
nească munca omului. Bună* 
oară, de curînd, a fost con
struită în Uniunea Sovietică 
o nouă mașină denumită 
„Kup-2", un adevărat „com
binat" universal. De efica
citatea acestei mașini ne dăm 
și mai mult seama dacă avem 
în vedere faptul că este deser
vită de numai 2 tehnicieni și 
înlocuiește 
cavatoare, 
dispozitive 
muncitori.

munca a două ex-
12 tractoare cu 
auxiliare și 25 de

Fier vechi—ojelăriilor
Organizația U.T.M. din cele 

cinci sectoare de exploatare și 
industrializare a lemnului de 
la întreprinderea forestieră 
Rodna din raionul Năsăud 
mobilizează pe tineri la colec
tarea, predarea și expedierea 
către oțelării a fierului vechi.

Și iată că tinerii brigadieri, 
organizați în 17 brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică au 
colectat și predat, numai în 
ultima lună, peste 46.000 de 
kg fier vechi. S-au remarcat 
utemiștii din brigăzile utemis- 
te de muncă patriotică de la 
sectoarele Rodna* Arieș și 
Ilva Mică.

ZAHARIA SlNGIORZAN 
■muncitor

Echipa de tineret
fruntașă

Sub semnul voioșiei
și tinereții
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In ultimele zile paralel cu 
discuțiile legate de examene, 
studenții Institutului politeh
nic București, la fel ca toți 
colegii lor din institutele de 
învățămînt superior din țară, 
vorbesc despre modul cum 
tși vor petrece vacanța de 
vară.

Un număr de 
denți 1 
Șl-Xl -- ----- .
institutul nostru vor merge ia 
odihnă în taberele ce se vor 
organiza la Costinești, Izvo
rul Mureșului, Predeal și la 
casele de odihnă din alte sta
țiuni. Printre studenții de la 
Institutul politehnic București 
care vor pleca la munte sau 
la mare se numără Moraru 
Vasile din anul IV-Facultatea 
de mecanică, fost muncitor la 
Fabrica de țevi de la Roman, 
care în această sesiune a luat 
numai note de 10, studenții 
fruntași la învățătură Crăciun 
Iacob din anul IV-Facultatea 
de metalurgie, Zaharia Ana, 
Isopescu Doina și Georgescu 
Adrian de la Facultatea de 
chimie și alții. De asemenea 
un număr de 127 studenți vor 
fi trimiși în stațiunile balneo
climaterice pentru tratament 
medical.

Pentru studenții politehnicii 
care-și petrec vacanța în 
București, la Casa de cultură 
„Grigore Preoteasa" și la cele 
două cluburi ce se vor des
chide la căminele nr. 1 și 2

_ 448 de stu-
fruntași la învățătură 

si-n activitatea obștească din ’ ... . . . _x._ ■w.Qv.rt/x la

se vor organiza interesante ac
țiuni cultural-educative.

Taberele studențești din cele 
mai minunate stațiuni balneo
climaterice din țară, bazele 
cultural-sportive în care ne 
vom petrece util și plăcut va
canța de vară, alături de la
boratoarele, bibliotecile, noile 
săli de cursuri și cămine mo
derne, etc, ilustrează elocvent 
minunatele condiții de viață 
și învățătură create de partid 
pentru fiii oamenilor muncii.

ARISTICĂ BRÎNZAN
student

Zilele trecute 
desfășurat în 
imuna Bălteni, 
ionul Slatina, 
pa intercomune
a Concursului cul- 
tural-sportiv 
neretului. La 
stă etapă a 
cursului au 
cipat tineri

tiști amatori 
sportivi din 
numele Perieți, 
teni și Schitu.

La întrecerile 
sportive, foarte viu 
disputate, au par
ticipat aproape 60 
de tineri țărani 
muncitori din cele 
trei comune. Cele 
mai bune rezultate 
le-au obținut la să
ritura în lungime 
Marin Antonescu 
din comuna Schitu, 
și Turlui Marin din 
Perieți. De aseme
nea, tînărul Vișoiu 
Gheorghe 
sociația

de la a- 
sportivă

„Recolta’’-Bălteni a 
realizat un timp 
bun la 100 m. plat.

Atît la întrecerile 
de volei, cît și la 
cele de fotbal cei 
mai bine pregătiți 
au tost tinerii spor
tivi din Schitu care 
s-au calificat pen
tru etapa următoa
re a concursului.

Concursul între 
formațiile artis

tice de amatori s-a 
desfășurat la un 
nivel artistic 
cat. Zeci 
de țărani 
lori, tineri 
nici, care 
tat la spectacolele 
acestora, au răs
plătit cu vii aplau
ze pe solistele vo
cale Diaconescu 
Georgeta și Diaco- 
nu Ecaterina din 
Mierlești șl Pe- 
lieți, pe dansatorii 
căminelor culturale 
din Schitu și Lisa,

zidi- 
zeci 

munci
și vîrst- 
au asis-

pe membrii brigă
zii artistice de agi
tație din Bălteni. 
Un succes deose
bit l-a obținut bri
gada artistică de 
agitație de la că
minul cultural din 
Perieți, care dato
rită conținutului 
bogat și concret 
al textului, modu
lui viu al interpre
tării a cules aplau
ze prelungite „la 
scenă deschisă".

Constituind 
minunat prilej 
afirmare a noi
nere talente, etapa 
intercomune a Con
cursului cultural- 
sportiv al tineretu
lui care a avut loc 
la Bălteni, s-a des
fășurat sub semnul 
voioșiei și al tine
reții.

un 
de 
ti-

PETRE 
CAZANGIU 

profesor

Gospodăria agricolă colecti
vă „Progresul" din comuna 
Făcăeni, regiunea București, 
are o suprafață de 34 ha pomi 
fructiferi, 11 ha vie nobilă și 
81 ha vie hibridă. Atît livada, 
cît și via, au adus în fiecare 
an gospodăriei noastre impor
tante venituri bănești și mari 
cantități de fructe și struguri. 
Pentru ca și în anul 1961 
gospodăria noastră colectivă să 
poată obține venituri bănești 
sporite și o producție cât mai 
mare de fructe și struguri, 
conducerea gospodăriei, îndru
mată de organizația de partid 
și sprijinită de organizația 
U.T.M., a organizat o echipă 
de tineret formată din 15 ute- 
miști, fruntași în muncă, ti
neri cu inițiativă care și-au 
manifestat dorința să lucreze 
în această ramură.

îndată după înjghebarea ei, 
echipa a primit sarcina să exe
cute lucrări de întreținere în 
vie și livadă, să contribuie la 
combaterea dăunătorilor.

Pînă în prezent, echipa de 
tineret a executat în livadă 
importante lucrări cum ar fi : 
curățatul pomilor de omizi, 
săpatul printre rândurile de 
pomi, tăiatul de fructificare și 
formarea 
tulpinei 
pentru 
precum
de buruieni prin prașilele car»

s-au aplicat în livadă pe o su
prafață de 34 ha.

în sectorul viticol tinerii au 
muncit cu însuflețire la dez
gropatul, tăiatul, prășitul și 
copcitul viei, la încordatul și 
legatul lăstarilor de două ori. 
Pe suprafața de 11 ha s-a 
executat stropitul de două ori. 
în aceste munci s-au eviden
țiat tinerii Ion Mistie, Grigo- 
rescu D. Stan, Chivu Dobre, 
Chivu Constantin, și alții.

ELENA CÎNDEA 
tehnician pomi-viticol

ELEONORA MATEESCU — 
Baia Mare.

De bună seamă că dactilo- 
grafia se poate învăța și fără 
profesor. Dacă doriți însă să 
vă facețî din aceasta o profe
sie, atunci trebuie să urmați o 
școală de specialitate.

Pentru a deveni o bună dac
tilografă este absolut necesa
ră și absolvirea școlii medii. 
In afară de cunoașterea per
fectă a ortografiei și gramati
cii limbii romîne, dactilogra
ful trebuie să posede și noți
uni de cultură generală. Prin 
urmare noi vă sfătuim ca, pa
ralel cu exercițiile pe care io 
faceți în timpul liber Ia ma
șină, să nu întreruperi stiH 
diile la școala medie serală.

I
■■‘ >-MIHAI DINULESCU ;

Btfctițești.
Școlile de pilotaj cu și fără 

motor funcționează în cadrul 
AVSAP-ului. Informații a- 
mănunțite asupra condițiilor 
necesare pentru a urma o ast
fel de școală le puteți primi 
la Consiliul raional AVSAP.

în ceea ce privește sediul 
[ Centrului experimental de 

aeromodelism acesta se află 
i în Parcul de cultură și odih- 
[ nă „23 August" 

rești.
t Fiind înzestrat 

laboratoare, săli
Centrul experimental 
condiții optime de lucru pen- 

. tru construirea celor mai per
fecționate aeromodele, special 
destinate concursului.

din Eucu-

eu ateliere, 
de proiecte, 

oferă

•—•-

coroanei, 
la pomi, 

combaterea 
și curățirea

văruitul 
stropitul 
omizilor, 
terenului

La cercul tehnic de viticultură
L

a școala de viti
cultură Micăsasa, 
raionul Mediaș, 
regiunea Brașov, 
funcționează 
cerc tehnic 

viticultură la activitatea 
ruia participă un număr 
semnat de elevi, dornici 
a căpăta cît mai multe 
noștințe și deprinderi în

un 
de 
că- 
în- 
de 

cu- 
me- 

seria pe care au îmbrățișat-o. 
Condus cu multă compe

tență de către profesorul de 
specialitate al școlii, cercul și-a 
propus pentru acest an reali
zarea unui plan bogat în acti
vitatea științifică și practică 
menit să ducă, pe de o parte, 
la ridicarea nivelului tehnic- 
profesional ai elevilor, iar pe

de altă parte, să răspundă 
prin cercetările făcute pe te
ren, unor probleme de actuali
tate, ridicate de practica viti
colă din această regiune.

Astfel, conform planului 
stabilit au fost întocmite și 
susținute de către membrii 
cercului două referate privind 
„Producerea materialului sădi- 
tor viticol" și „Introducerea 
tehnologiei moderne în proce
sul de vinificație".

Au fost organizate în plan
tațiile de vie ale' școlii loturi 
experimentale în care se stu
diază efectul unor ierbicide 
to combaterea buruienilor în 
vie și se verifică influen
ța aplicării îngrășămintelor 
bacteriene, simple și combi-.

nate, asupra producției din 
plantațiile viticole.

De asemenea, se studiază 
soiurile de viță valoroase 
pentru regiune, în scopul de
terminării particularităților 
impuse de condițiile locale și 
îmbunătățirii acestora prin lu
crări de selecție.

La lucrările de amplasare, 
delimitare, etichetare, și apli
care a tratamentelor în parce
lele experimentale, au parti
cipat, sub îndrumarea profeso
rului de specialitate, toți 
membrii cercului evidențiin- 
du-se utemiștii Iordan Mircea, 
Atanasiu Emil, Dăringă A- 
drian, Susmaș Aurelia și alții.

ENACHE LUCIAN 
elev.

liMare... 
ș răspVhS

S
ectorul 5 montaj al 
Uzinei „Unio“ Satu 
Mare. Utemistul 
Ghigher Anton, îm
preună cu alți ti
neri lăcătuși lucrea

ză la asamblarea furcilor de 
frînă de la remorcile auto
basculante. Muncesc grăbiți. 
Asamblarea însă se face ane
voios. Ajutorul lui Ghigher îi 
fine sabotul iar el lovește cu 
ciocanul incit p'esa să pă
suiască cu mare precizie in 
lăcașul furcii cu frînă.

—■_ Țipați cam fără spor 
feciori I 20 de furci asambla
te în 8 ore de doi oameni 
este cam puțin, li se adresea
ză meșterul din sector.

— Ce să facem, merge 
greu, răspunde tovarășul lui 
Ghigher.

El însă tace. Nici nu ridică 
ochii spre meșter. Așa-i lăcă
tușul Ghigher Anton. Atunci 
cînd e criticat nu se grăbește 
să dea răspunsul. întîi cîntă- 
rește în minte fiecare cuvînt 
ce i s-a spus apoi înfr-un fîr- 
ziu răspunde încet : ,,Da, e 
drept. Și iată de ce..."

De data asta înșă nu scoa
te o vorbă. Ce ar putea să-i 
spună meșterului ? Să recu
noască că asamblarea furci
lor de frînă merge în ritm de 
melc, n-are nici un rost. Se 
vede și fără vorbele sale.

— Ei, Ghigher, nu zici ni
mic ? N-ai nici un răspuns ?

Tînărul continuă să tacă. 
Meșterul clatină supărat din 
cap și pleacă mai departe 
prin sector.

Cîteva zile în șir tînărul lă
cătuș Ghigher Anton s-a tot 
gîndit la răspunsul ce se cu
venea să-l dea. Tntr-o dimi
neață meșterul l-a găsit pe 
Ghigher în sector cu mult 
înaintea începerii schimbului. 
Nota de zor ceva pe o hîrtie.

— Ce Taci, de ce nu-ți în
tocmești scrisorile acasă pe 
îndelete ?

— Fiindcă aceasta nu-i 
scrisoare ci... răspunsul pe 
care vi-l datorez, a spus tînă
rul înmînîndu-i cu emoție o 
hîrtie.

Meșterul a cercetat-o cu 
mare atenție. Apoi a zîmbit. 
Era un desen simplu al unui 
dispozitiv ingenios și ușor de 
realizat pentru asamblarea 
furcilor de frînă. De la în
ceput, meșterul a înțeles efi
ciența economică a inovației 
propuse de Ghigher Anton. 
Dispozitivul propus de el crea 
posibilitatea, ca operațiile de 
asamblare a furcii să fie făcute 
de un singur om. Deci doi 
oameni cîți lucrau pînă atunci 
la aceste operații puteau efec
tua de acum înainte în 8 ore, 
40 de asamblări ale axului 
furcilor de frînă ceea ce în
semna sporirea cu sufă la sută 
a productivității muncii.

Iar acesta nu-i singurul răs
puns pe care utemistul Ghi
gher Anton, l-a dat în acest 
an problemelor tehnice pe 
care le ridică zi de zi proce
sul de producție din sectorul 
5 montaj.

Cele trei inovații realizate 
de Ghigher Anton în ultime e 
5 luni, inovații ce aduc uzi
nei importante econom ? -
contribuie totodată la I—c.-..— 
tățirea calității unor produs»* 
sînt mărturiile cău'â- or neo
bosite ale unui e-z
cai de partid îș 
rezerve întreaga sa :r>*c-re 
și forță de nrtncâ eaacaâ 
desăvirșirii aiataț* 
cialiste în pa - a -oerră.

VASILE AKICEANT 
secretarul ,

U.TJf. el Uzxaa JMM 
S::_ Jfr-t /



întrecerile finalelor concursului republican de ceromodelism 
dotat cu Cupa „Aurel Vlaicu“ au început ieri de dimineață pe 
aeroportul Băneasa. Cei aproape 70 de finaliști au dovedit încă 
din primele lansări o bună pregătire. Ei au prezentat modele 
de o construcție calitativ superioară.

In fotografia noastră vă prezentăm pe unul din finaliști, 
elevul dujan Petre Turanitz.

Foto: VAL BRĂDULEȚ

Sesiunea Comisiei mixte 
romîno-iugoslave de colaborare 

tehnico științifică
La 23 iunie 1961 s-au în

cheiat la București lucrările 
sesiunii a IlI-a a Comisiei 
mixte romîno-iugoslave de co
laborare tehnico-științifică în
tre R. P. Romînă și R. P. F. Iu
goslavia.

La sesiune a fost adoptat 
programul de colaborare teh
nico-științifică între cele două 
țări pentru perioada urmă
toare.

A fost semnat un Protocol 
potrivit căruia organizațiile e- 
conomice și instituțiile romîne 
și iugoslave vor face schimb 
de specialiști și documentație 
tehnică pentru transmiterea

(Urmare din pag. I-a)
la o carte beletristică. O trea
bă serioasă. Și am început 
să-l citesc și pe Axenov. Gro
zavă carte are ! Spune tet 
despre turnătorie. Are multe 
lucruri noi care se pot aplica 
fi aici. S-o citești și tu.

Dumitriu Alexandru a zîm* 
bit și a dat din cap. El citise 
cartea. De o seamă cu Ma- 
nolache, a învățat în aceeași 
clasă, a venit odată în secție, 
dar drumul lui este mai lim
pede ; este astăzi responsabil 
de brigadă și membru în bi
roul organizației de bază 
U.T.M. Dumitriu se trage din- 
tr-o familie de muncitori. La 
școală a primit o educație să
nătoasă. Cu toate acestea dacă 
ar fi fost lăsat singur, dacă 
secretarul organizației U.T.M. 
și comunistul Costea Con
stantin nu l-ar fi ajutat 
ar fi crescut mai greu. 
Dumitriu, venind în secție a 
început să se înstrăineze de 
colegii săi, să abordeze un 
aer de superioritate. Gîndea 
că absolvirea școlii cu cea 
mai mare medie dintre cele 
cîteva sute de elevi, îi dă 
acest drept.

- Ba nu - i-a spus Costea. 
N-ai nici un drept să te porți 
așa. Cei care învață mai 
greu trebuie ajutați, și tocmai 
tu poți face aceasta, priete
nește, sincer.

Sarcinile date de orga" 
nizația U.T.M. i-au întărit 
simțul răspunderii, spiritul de 
întrajutorare. A început să-și 
ajute mai mult foștii colegi* 
i-a chemat să se înscrie cu 
toții la școala serală. Pe unul 
dintre ei, pe nume Gheorghe 
Stănescu, l-a ajutat să-și 
schimbe atitudinea netovără
șească ce o avea în afara a- 
telierului. Acestui băiat, bun 
în producție, îi plăceau lucru
rile stridente, ieșite din co
mun și de prost gust. își fă
cuse prieteni pe cîțiva tineri 
care n-aveau nici un rost pre
cis, fugeau de muncă. _ îm
preună cu aceștia în timpul

!--------•--------1

Pescarul amator
Foto : AGERPRES

reciprocă a experienței în pro
ducție și a realizărilor tehni- 
co-științifice în domeniul in
dustriei carbonifere, construc
țiilor navale, al metalurgiei 
neferoase, al industriei petro
lului și chimiei, al industriei 
alimentare și ușoare, al agri
culturii și silviculturii.

Din partea romînă Protoco
lul a fost semnat de ing. Ră- 
ducan Cioroiu, adjunct al mi
nistrului Industriei Petrolului 
și Chimiei, iar din partea iu
goslavă de ing. Spasoje Veli- 
mirovici, adjunct al secretaru
lui de stat al Vece: Executiva 
Federale.

școala
liber se țineau de tot felul da 
grosolănii față de cei cy care 
veneau în contact. Odată Du
mitriu l-a văzut legîndu-sepe 
stradă de trecători.

— Pentru asta nu vii tu la 
acțiunile noastre, ca să ai 
timp să te legi de oameni pe 
stradă ?

-*■ Și ce vă pasă vouă ? Mun
cesc, îmi fee norma șj gata, 
în timpul liber mă privește...

— Tu crezi că ești muncitor? 
a intervenit în discuție și 
Neacșu, secretarul organizației 
U.T.M. Așa se comportă oare 
muncitorii ? Pe care ceferist 
l-ai văzut tu că plecînd de 
la lucru spre casă se oprește 
să înjure trecătorii ? Dacă iei 
peste picior un om de pe 
stradă și acesta tace din gură 
și trece mai departe crezi 
oare că l-ai biruit prin inte
ligența ta ? Omul n-a mai 
deschis gura de silă. Prea te-a 
văzut neajutorat la minte.

Stănescu a înțeles el ceva 
dar la invitația de a participa 
la viața obștească a rămas 
tot mut. într-o după-amiază 
Dumitriu a făcut însă o 
mare descoperire: lui Stăne
scu îi place sportul. L-a in
vitat într-o doară pe terenul 
sportiv, acesta a venit tot așa 
într-o doară, dar acolo, printre 
tinerii aceea sănătoși și îmbu
jorați Ja față s-a simțit bine. 
Nu semănau deloc cu foștii 
lui „prieteni" veșnic cu mîi- 
nile în buzunar gata să se 
certe cu oricine. Așa că 
a venit pe terenul de sport a 
doua oară și a treia oară și

muncii

Interviul nostru a început 
în liniștea unei camere 
de odihnă, a continuat 

în goana automobilului și a 
avut, în cele din urmă, drept 
fundal noile construcții bucu- 
reștene. Interlocutorii noștri 
erau membrii delegației tine
retului finlandez care ne-au 
vizitat țara la invitația 
U.T.M. și U.A.S.R. Pentru prima 
oară pe meleagurile noastre, 
acești tineri de cele mai fe
lurite convingeri politice au 
luat contact cu realitatea u- 
nei țări ce pășește pe dru
mul socialismului, cu viața și 
preocupările generației noas
tre tinere. După o călătorie 
ce s-a desfășurat de-a lungul 
multor sute de kilometri, oa
speții noștri și-au depănat 
impresiile.

DI. OIVA VALTONEN, însăr
cinat cu problemele tineretu
lui și sportului pe lîngă Mi
nisterul învățămîntului, con
ducătorul delegației, ne-a ex
primat îneîntarea pe care a 
resimțit-o în fața frumuseților 
țării noastre. Oaspetele fin
landez a evocat cu multă plă
cere zilele petrecute la poa
lele Carpaților ca și pe țăr
mul Mării Negre.

— Dar cea mai puternică 
impresie — ne-a declarat dl. 
Valtonen — este grija deose
bită ce se acordă tineretului 
in țara dumneavoastră. Tine
retul romin are cele mai larg! 
posibilități de invățămint șt

Lucrările agricole
ln Întreaga țară lucrările 

agricole de vară se desfășoară 
tot mai intens. Se continuă 
treierișul rapiței, de pe supra
fețe tot mai mari, se recoltea
ză orzul de toamnă in regiuni
le din sudul $i sud-vestul 
țării, iar in regiunile Oltenia, 
București, Banat și altele a 
început de cîteva zile secerișul 
griului. Continuă intens în
grijirea culturilor și celelalte 
munci agricole de vară.

Din datele primite de Mi
nisterul Agriculturii reiese că 
pînă la 22 iunie s-au prășit a 
doua oară 71 la sută din cul
turile de porumb pentru boabe 
și siloz și 87—96 la sută din 
culturile de sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui și cartofi. Pră
șită a IlI-a a fost executată 
pe suprafețe mai mari indeo-

---•--- ----
Spectacolul Ansamblului 
de sfat polonez „Slask"

Sîmbătă seara Ansamblul 
de stat polonez JSlask” a pre
zentat la Arenele Libertății 
ultimul său specatcdl în Bucu
rești. Bogatul folclor polonez 
interpretat cu măiestrie de 
solii artei cin țara prietenă 
a fost și de această dată înde
lung aplaudat de un numeros 
public. în continuarea turneu
lui ansamblul va prezenta 
spectacole in stațiunile de pe 
litoral.

♦
Ministerul învățămlntului șl 

Culturii a oferit sîmbătă di
mineața un cocteil cu ocazia 
turneului în țara noastră a 
Ansamblului de stat de cinte- 
ce și dansuri „Slask* din R.P. 
Polonă

(Agerpres)

INFORMAȚIE

La invitația grupului națio
nal romin din Uniunea inter
parlamentară sîmbătă au so
sit în Capitală intr-o vizită de 
prietenie, deputății Wilbert 
Salas Rodriguiez Jose și Willa- 
lobos Aguirre Oscar- membri 
ai Parlamentului Republicii 
Peru.

*
în cursul aceleiași zile de

putății perusieni au fort pri
miți de președintele comitetu
lui de conducere al grupului 
național romin din Uniunea 
interparlamentară acad. M. 
Ralea

Au fost de față deputății 
acad. Șt. S. Nicolau, prof. 
Stanciu Sto-.an și C. Paraschi- 
▼escu-Bălăceanu-

(Agerpresi

așa mai departe. Totodată 
Neacșu a intervenit pentru 
el să fie primit în echipa de 
teatru de la club.

Stănescu a început apoi să 
vină la joile tineretului, la 
acțiunile de muncă patriotică 
iar în secție acum nu mai 
trăiește izolat A început să 
răspundă alături de ceilalți de 
îndeplinirea sarcinilor ob
ștești.

★
în orice secție a Atelierelor 

C.F.R. „Grivița Roșie" ti
nerii nou veniți în între
prindere sînt înconjurați 
cu dragoste de tovarășii de 
muncă, de muncitorii vîrstnici, 
de comuniști. încadrîndu-i în 
brigăzile de producție, che- 
mîndu-î la învățămîntul po
litic, încredințîndu-le sarcini 
de organizație, ajutîndu-i să-și 
ridice nivelul cunoștințelor 
generale, să-și dezvolte apti
tudinile, îndemnîndu-i să. facă 
sport și să se distreze în mod 
plăcut, comitetul U.T.M., or
ganizațiile de bază din secții 
îi atrag în acțiuni menite să 
le dezvolte spiritul de răspun
dere, disciplina, spiritul de 
întrajutorare tovărășesc, dra
gostea față de muncă. Spre 
însușirea acestor trăsături 
morale întregul colectiv aju
tă, îi sprijină pe tinerii nou 
veniți. Influența aceasta a 
colectivului, acțiunile organi
zației U.T.M. fee ca noul to
varăș de muncă să capete 
personalitate, să se dezvolte 
ca muncitor înaintat de care 
patria are nevoie.

„Tineretul romin are cele mai 
posibilități de dezvoltare"

— De vorbă cu membrii delegației tineretului finlandez —de dezvoltare. Generația tt- 
nără a Romîniei este prezen
tă în marea operă construc
tivă pe care o întreprindeți. 
Ne-a impresionat dragostea 
de pace și prietenie a tine
retului romin, năzuința sa de 
a colabora cu tinerii din alte 
țări. Tineretul romin este 
prietenos, inteligent, vădește 
trăsături morale sănătoase. 
Nu pot să nu fac o compara
ție cu tineretul din o serie de 
țări occidentale pe care le-am 
vizitat — Suedia, S.UA., Ger
mania federală etc. Vandalis
mul, delicventa, fenomenele 
de descompunere morală fac 
ravagii în rindurile acestor 
tineri. Cit de deosebit îmi a- 
pare tineretul romin cu preo
cupările sale de muncă și în
vățătură—

KYMENSALO PENTTI, pre
ședinte al Tineretului Social 
Democrat, își relatează și el 
impresiile :

— In țara voastră există o 
atenție cu total specială pen
tru tineret Este limpede că 
se prețuiește cum se cuvine 
această comoară pe care o 
reprezintă generația tînără. 
Este foarte bine. La voi tine
rii care vor să învețe și să 
muncească au toate posibili
tățile pentru aceasta. 

sebi in regiunile sudice. La 
porumb această lucrare a fost 
efectuată in proporție de 71 la 
sută in regiunea București și 
de 42 la sută in regiunea Do- 
brogea, la floarea-soarelui de 
91 la sută în regiunea Bucu
rești și de 59—61 la sută în re
giunile Argeș și Oltenia, iar 
la sfecla de zahăr în proporție 
de 88—99 la sută în regiunile 
București, Crișana, Oltenia, 
Dobrogea, Banat. La cartofi 
prașila a IlI-a a fost terminată 
în regiunea București și efec
tuată pe 80—90 Ia sută din 
suprafețele cultivate în regiu
nile Banat și Dobrogea.

In cursul ultimei săptămini 
s-a terminat prima coasă la 
trifoliene și a început cea de-a 
doua.

în unele regiuni, lucrările 
de îngrijire a culturilor, ca și 
cele de recoltare a finurilor și 
mai ales transportul și depo
zitarea acestora, nu s-au des
fășurat potrivit posibilităților 
existente și ritmului impus 
de vegetația culturilor. Cultu
rile de porumb sînt neprășite 
a doua oară pe suprafețe mai 
mari în regiunile Hunedoara, 
Cluj, Brașov, Bacău, Iași, cele 
de floarea-soarelui și de sfeclă 
de zahăr în regiunile Iași. 
Cluj, iar de cartofi în regiu
nile Mureș-Autonomă Maghia
ră, Cluj, Argeș și Suceava.

Pentru buna desfășurare a

„Milionarii văzduhului"
(Urmare din pag. I-a) 

mea. Pregătiți-vă, ne zice, să 
nu mă faceți de ris“.

„Nea Nicu" dă examenele 
obișnuite, din 6 în 6 luni, ale 
aviatorilor, iar cei patru copii 
au examene, ca toți studenții 
și școlarii la fiecare sfîrșit de 
semestru sau trimestru.

Toți zboară foarte bine.
Ora 16,30.
Tovarășul Botez ne-o pre

zintă in acest stil pe inseți- 
toarea de bord Huțanu Vio
rica : „Și acum să cunoașteți 
enciclopedia noastră zbură
toare. A parcurs aproape 
două milioane de kilometri*.

Puțin obosită, încă după o 
noapte de călătorie de la 
Helsinki la București, tovară
șa Huțanu adaugă :

— Nouă, însoțitoarelor, ni 
se mai spune și „ambasa- 
doarele aerului". Firește, de
numirile au și un sens glu
meț dar și ceva adevărat In 
timpul zborurilor mai hingi, 
călătorii încep prin a cere an 
ceai și continuă prin a pune 
cele mai diverse întrebări. 
Ca să răspunzi, trebuie să 
cunoști nu numai limbile stră
ine respective, dar și geo
grafie, istorie, artă, literatură, 
etc. Unii călători nu cunosc 
aproape de loc țara noastră 
și noi trebuie eă le conducem 
primii pași, fiind la inălțime, 
și la propriu și la figurat. La 
întoarcerea acestor străini 
din țara noastră ne este mai 
ușor. Frumusețile patriei, rea
lizările poporului nostru vor" 
besc de la sine, profund con"

Stropirea cu „Detox“ a cartofilor pentru combaterea gîndaculul de Colorado, la G.A.G 
„Al. loan Cuza“ din comuna Izvoarele, raionul Vînju Mare, regiunea Oltenia, va asigura o 

recoltă bogată.

HILDEN HARRY, reprezen
tant al „Uniunii centrale pen
tru activitate creștin-socială", 
completează :

— înainte de a veni aci, ti
veam o imagine inexactă des
pre Romînia. îmi imaginam 
orașe cu căsuțe mici, vechi. 
Dar iată că de la primii pași 
străbătuți prin București, iar 
apoi și in provincie, am fost 
uimit de frumusețea construc
țiilor voastre, de liniile lor 
ultramoderne, de eleganța 
plăcută. Vreau să amintesc 
îndeosebi construcțiile de la 
Mamaia care mi-au plăcut 
deosebit de mult. In ceea ce 
privește tineretul romin am 
constatat că el are posibilități 
din cele mai bune pentru dez
voltarea sa.

— Statul romin acordă o a- 
tenție deosebită problemelor 
tineretului, lucru care se re
flectă in viața ceior tineri — 
spune TAAVETTI ESKO, mem
bru al conducerii Tineretului 
Agrarian, redactor al ziarului 
„Liitto" din Oulu. Tinerii pe 
care l-am intilnit dovedesc 
un larg orizont cultural, mul
tă sensibilitate, dragoste față 
de artă. Aveți un tineret plin 
de voioșie și entuziasm.

de vară
lucrărilor agricole de vară, 
Ministerul Agriculturii reco
mandă să se intensifice re
coltarea in pirgă a orzului de 
toamnă pentru consum in re
giunile din sud și sud-vest și 
să se controleze permanent la
nurile de griu in vederea sta
bilirii momentului optim de 
recoltare și începerea de în
dată a secerișului. Este nece
sar ca toate ariile să fie ame
najate la vreme.

Să se continue cu toate for
țele lucrările de îngrijire a 
culturilor, astfel ca in regiu
nile din nord să se termine 
in cîteva zile prașila a H-a Ia 
porumb, iar în cele din sud și 
sud-vest prașila a IlI-a la po
rumb, sfeclă de zahăr și 
cartofi. în toate regiunile să 
se intensifice cositul culturi
lor furajere anuale și a finu
rilor naturale, asigurindu-se 
transportul și buna lor depo
zitare, precum și însilozarea 
unor cantități cit mai mari 
de nutrețuri.

Să se acorde o grijă deose
bită lucrărilor de îngrijire in 
vii și livezi, precum și celor 
din grădinile de legume.

în săptămina viitoare să se 
termine pregătirea mijloace
lor pentru transportul recol
tei și a spațiului necesar bu
nei depozitări a producției 
agricole a acestui an.

(Agerpres)

vingător. Poate că ar fi bine 
dacă O.N.T. Carpați ar tipări 
și mai multe albume dedica
te acestor frumuseți ale na
turii, dar și ale muncii oame
nilor noștri, pentru ca frumu
sețea lor să ajungă, cu zborul 
nostru, cit mai departe.

Ora 17.
Stăm față în față cu viito

rii piloți milionari, tinerii Ma
rius Moroianu și Eugen Ni- 
chita. Primul a sosit dintr-o 
cursă București-Viena și îna
poi, iar al doilea de la Deva. 
Acum patru zile și-a inaugu
rat și el zborurile internațio
nale, ducind o încărcătură 
de zmeură la Bratislava. Din 
1957, de cînd au termin rrt 
școala de zbor de la Popești- 
Leordeni, pînă a ajunge pi
loți secunzi la „TAROM* 
au zburat fiecare pe avioane 
utilitare, adică in agricultură.

— A fost a doua noastră 
școală 1

— Și acum ? întreb eu.
— învățăm în continuare 

tainele și răspunderea zboru
lui. în plus, continuă Nichita, 
sîntem pasionați pentru geo
grafie și astronomie. Vrem să 
ne înscriem la facultate.

Le-am urat succes la zbor. 
In drumul de milioane de ki
lometri care-i așteaptă ta 
față.

Ora 17,30.
Am rămas din nou numai 

cu tovarășul Marcel Botez. 
Ca pilot vechi și încercat, mi
lionar și el, îmi spune privind 
in urma celor tineri:

— I-am avut elevi și oare
cum li am și acum, deși în

PONTISKOSKI HEIKKI, pre
ședinte al Uniunii Tineretului 
Școlar, a remarcat legăturile 
strinse, frățești dintre tinerii 
muncitori și studenți, acțiuni
le lor comune pentru înflori
rea patriei.

— Mi-am format părerea, 
spune oaspetele finlandez, că

studenții romini învață cu sir- 
guință și au o pregătire te
meinică. Muiți din ei cunosc 
limbi străine. în discuțiile a- 
v ie, au vădit o înțelegere a 
rolului pe care-1 au în socie
tate. Tineretul romin are mul
tă încredere in viitorul său. 
Mi-am dat seama că poporul 
romin este mulțumit de viața 
sa și face totul pentru înflo
rirea țârii sale atît de fru
moase.

— Plecăm din țara voastră 
cu Impresii de neuitat — spu
ne SJOMAN OSSI, vicepreșe
dinte al Uniunii Tineretului 
Democrat. Am văzut un popor 
liber șl fericit care a obținut 
admirabile rezultate în con-

Tinătrul Aexe lo.n, cjustor la
Ir.treorinde'eo oe poduri meta- I 
lice și prefabricate ala beton- ■ 

! Pitești, este fruntaș in rruncă. Ei • 
j iș: depășește lunar pionul cu 
i 10-15 la sută.

Foto : I. BODEA

aviație profesorul e și el un 
elev permanent. Aparate noi, 
tehnică nouă, mereu sint atî- 
tea de invățat Ne străduim 
cu toții să învățăm cit mai 
bine.

După 20 de ani de zbor, a- 
cest pilot pune pe primul 
plan tot învățătura. Se vede 
că a înțeles bine secretul 
măiestriei.

înainte de-a încheia con
vorbirea noastră, mult mai 
îndelungată și plină de a- 
mănunte, am făcut Împreună 
o operație aritmetică, ale că
rei rezultate le notăm aici, în 
atenția cititorilor.

Un milion de kilometri în 
văzduh înseamnă circa 
4000 de ore de zbor. Adică 
pentru un program normal de 
6 ore pe zi, acestea sint ega
le cu peste 560 de zile obiș
nuite, în aer. Deci aproape 
doi ani compacți. Ca zile ca
lendaristice, de 24 de ore, un 
milion de kilometri înseam
nă 170 de zile. Adică o ju
mătate de an, fără întrerupe
re, în atmosferă.

Calculele pot fi continuate 
de fiecare dintre noi. Miliona
rii văzduhului, oarecum spre 
surprinderea mea, nu le-au 
făcut singuri. Sint oameni 
modești, se socotesc oameni 
obișnuiți. Așa au fost educați 
de partidul nostru.

Zburătorii, milionarii văzdu
hului.

Munca lor, obișnuită și to
tuși neobișnuită, e o școală 
și un exemplu de curaj, calm, 
perseverență — o expresie a 
dragostei de patrie, de înăl
țimi.

(Foto : AGERPRES)

strucția socialistă. Deși am 
petrecut doar două săptămini 
in frumoasa voastră țară, 
sîntem plini de impresii din 
cele mai puternice. Vom po
vesti tineretului nostru des
pre minunata Rominie și des
pre harnicul ei popor.

Discutăm cu oaspeții fin
landezi despre problemele 
colaborării generației tinere 
din țări cu sisteme sociale 
deosebite, colaborare înteme
iată pe platforma luptei co
mune pentru pace.

— Tinerii trebuie să se cu
noască, să se întilnească și 
să se înțeleagă. Aceasta este 
opinia mea — ne spune dl. 
OIVA VALTONEN. Legăturile 
intre tineri sint de natură să 
favorizeze succesele ideii de 
pace și prietenie. Cunoaște
rea reciprocă are un rol deo
sebit de important deoarece 
apropie pe tineri, popoarele 
lor.

KYMENSALO PENTTI subli
niază :

— Existența a diierite sis
teme sociale obligă la cu
noașterea reciprocă. Epoca 
noastră este epoca unei iur- 
tunoase dezvoltări, iar popoa
rele au absolută nevoie de

Printre studenții 
bucureșteni

Vizitele prin Capitală 
ale participafiților la Seminarul 

internațional «Statutul femeii 
în dreptul familiei*

Participanții la seminarul 
internațional cu tema 
„Statutul femeii în drep

tul familiei” și-au petrecut di
mineața zilei de ieri vizitînd 
o seamă de obiective social- 
culturale, institute de învăță- 
mînt superior, construcții cul
turale și noi cartiere de locuit 
din Capitală.

în primele ore ale zilei,- 
oaspeții s-au îndreptat spre 
Facultatea de științe juridice 
și noul complex social al stu
denților din incinta acestei 
facultăți. Oaspeții au fost 
întimpinați de profesorul Con
stantin Rabega. prorectorul U* 
niversității „C. I. Parhon"» 
care i-a condus apoi în vizită 
prin noul și modernul com
plex social al studenților. Atît 
în spațioasa sală de mese, cît 
și în bucătăria modern uti
lată, adevărat laborator, oas
peții au rămas îndelung. Ei 
s-au interesat îndeaproape de 
numărul studenților care ser
vesc masa la această cantină* 
de costul ei. Vizitînd comple
xul social, stînd de vorbă cu 
studenții care se aflau în a- 
cele ore în cămin, cu profe
sorii, oaspeții constată că cei 
1.000 de locatari ai căminului, 
toți studenți bursieri, se simt 
aici ca într-o mare familie: 
aici locuiesc, aici iau masa, 
aici au săli de lectură și bi
blioteci — condiții optime de 
viață și învățătură.

în dormitoare, oaspeții au 
avut posibilitatea să discute 
cu studenții. La etajul I, în 
camera 101, trei participante 
la seminar rămîn îndelung de 
vorbă cu locatarele, studente 
ale Facultății de chimie. Dis
cuția se poartă în jurul pro
blemelor de viață și de studiu 
ale tinerelor studente. între
bările oaspeților sînt diverse t 
vor să afle despre materiile

Elogiu Nicolinei
(Urmare din pag. I-a) 

democrat-popular a săvîrșit-o 
aici. Drept în inima cartieru
lui acestuia aflat in plină 
construcție socialistă, își des
fășoară laborioasa ei activi
tate „Casa de cultură a sin
dicatelor". Inaugurat ln urmă 
cu numai vreo șase luni de 
zile, acest prestigios edificiu 
de cultură, zidit prin grija 
partidului, a devenit și devi
ne treptat o adevărată uni
versitate populară pusă ia 
slujba desăvîrșirii construc
ției socialiste și a educării in 
spirit comunist a oamenilor 
muncii. Din cite aflăm de la 
fosta muncitoare Coca Luță, 
in prezent absolventă a Uni
versității ieșene și directoare 
a Casei de cultură, ne în
credințăm că în încăpătoarea 
sală a acestui așezămînt, 
care dispune de peste 1000 
de locuri, rulează zilnic filme 
artistice și documentare, se 
țin conferințe cu caracter po
litic, științific și tehnic, șeză
tori literare, se desfășoară 
programe cultural-artistice 
susținute de echipe de ama
tori, se prezintă spectacole 
teatrale etc. La rîndul ei, bi- 
bliotecara-șefă Adriana Bo
tez, fiica unor muncitori șl 
care a terminat anul trecut 
facultatea de filologie, ne dă 
lămuriri suplimentare vorbind 
despre faptul că în cadrul 
Casei de cultură au prins să 
funcționeze un cerc de croi
torie, unul de pictură, altul 
de fotografi amatori, un cerc 
de acordeoniștl șl unul de 
balet.

Muncitoare textiliste cum 
sînt Mariana Carp și Maria 
Cocoș, sau simple gospodine 
ca Elena Leahu, Adela Aga
pe ș. a. au învățat sau în
vață să coasă la mașină, după 
cum tineri ca elevul D. Bîrlă- 
deanu a deprins îndemînarea 
acordeonului. Acesta din

largi

pace. Ideile preconcepute tre
buie eliminate. Noi trebuie să 
ne cunoaștem mai bine. în a- 
ceastă ordine de idei socot 
Forumul de Ia Moscova im
portant. Problemele ce vor ii 
discutate la Forum sînt deo
sebit de actuale pentru pace 
— dezarmarea, coexistența 
pașnică. La fel sint actuale și 
problemele privind viața ti
neretului muncitoresc, țără
nesc și studios. Sint probleme 
asupra cărora tinerii trebuie 
să stea de vorbă. De aceea, 
Tineretul Social Democrat din 
Finlanda va trimite o delega
ție compusă din cîteva per
soane ca observatori Ia Fo
rumul de la Moscova.

Șl ceilalți membri ai dele
gației socotesc necesar să 
sublinieze părerea că este 
absolut necesar să se dez
volte colaborarea tinerei ge
nerații în lupta pentru pace, 
împotriva primejdiei de răz
boi. SJOMAN OSSI arată :

— O mare importanță o au 
maniiestările internaționale 
ale generației tinere ce slu
jesc cauza cunoașterii reci
proce, ce favorizează unirea 
forțelor tineretului in lupta 
pentru pace. Ne bucură fap
tul că anul viitor tineri din 
toate țările lumii se vor intîi- 

de studiu din primii ani, des
pre specializare, despre felul 
în care studentele își petrec 
timpul liber etc. Locatarele 
camerei 101 le vorbesc despre 
pasiunea lor pentru cultură. 
Din discuții, oaspetele află că 
studentele de la această făcui* 
tate învață să stăpînească te
meinic legile chimiei, iar în 
timpul lor liber citesc cu ne
saț Shakespeare și Gorki, Bal
zac și Șolohov, se străduiesa 
să pătrundă tainele simfonia 
ilor lui Beethoven, și să-i în
țeleagă pe Rembrandt și Re* 
pin.

Întreținîndu-se în aula Fa
cultății de științe juridice cu 
profesori, cu studenți, oaspeții 
se interesează de procesul de 
învățămînt. Condițiile mate* 
riale ale studenților, numărul 
fetelor în comparație cu băie
ții (60 la sută din totalul stu
denților acestei universități 
îl formează fetele), îi impre
sionează. Participanții la se
minarul internațional vor să 
cunoască amănunte despre 
sistemul de acordare a burse
lor profesionale, despre pro* 
centul de studenți promovați 
în această sesiune, despre per
spectivele pe care le au stu
denții după terminarea făcui" 
tății și posibilitatea de a-și ri
dica în continuare calificarea 
profesională etc.

Lucrurile văzute i-au im
presionat mult pe oaspeți.

în continuare oaspeții au 
vizitat construcțiile noi din 
Piața Palatului, noua sală a 
Palatului R.P.R., complexele 
moderne de locuințe de la 
Gara de Nord și din Flo- 
reasca, sala sporturilor, ca și 
noul complex școlar din Flo- 
reasca.

FLORICA POPA

uimă e de altfel și unul din 
cei mai lăudați cititori ai bi
blioteci de aici care însu
mează, laolaltă cu biblioteci
le volante, circa 15.000 de vo
lume. In spațioasa și elegan
ta sală de lectură situată la 
etajul clădirii, l-am cunoscut 
și pe țesătorul Gheorghe 
Crînjan. Instalat comod in
tr-un fotoliu tapisat cu vini
lin, acesta, elev în clasa opta 
la cursurile serale ale uneia 
din școlile medii din cartier, 
sta la masa pe caro sș pro
iecta odihnitoare lumina albă, 
de zi, a coloanelor de neon 
și citea cu nesaț o nuvelă' 
a lui Maupassant, după ce 
citise de asemenea o sume
denie de alte opere ale scrii
torilor noștri și ale clasicilor 
universali. M-am uitat la el, 
am privit apoi și la alți citi
tori din cei care cu sutele și 
sutele frecventează cu regu
laritate biblioteca, plecînd 
după aceea acasă cu cîte-un 
braț de cărți la subțioară. La 
ieșire am privit îndelung la 
puhoiul de lume care se 
grăbea să intre să prindă loc 
înăuntru, la un spectacol de 
teatru. Erau tineri și vîrstnici 
din cartierul eroicei Nicoline, 
îmbrăoați cu haine de sărbă
toare, bine dispuși și ve
seli, unii molipsitor de ve
seli, dar păstrînd cuviință în 
gesturi și cuvinte și cu toții 
îmi întăreau convingerea că 
sînt niște oameni simpli care, 
pentru rîvna lor pentru cul
tură, au dreptul la elogiul 
nostru unanim. Pentru că e- 
rau, intr-adevăr, unii din cei 
care, la fel ca milioanele de 
constructori ai socialismului 
din țara noastră, traduc în 
viață prin faptele lor, ma
teriale, cotidiene și prin gri
ja pentru formația lor spiri
tuală, binefacerile revoluțio
nare pe care ni le acordă, 
tuturor celor ce muncim.- 
partidul.

ni la Helsinki, Sosirea In țara 
noastră a mii de tineri de pe 
toate continentele va întări in 
concepția popoarelor ideea 
despre dragostea de pace a 
finlandezilor și despre Finlan
da ca loc unde tinerii care 
vin din Răsărit șl din Occi
dent se pot Intîln! în totală în
țelegere. Desigur, in țara 
noastră mai există forțe care 
se opun dezvoltării colaboră
rii internaționale a tineretului. 
Dar aceasta nu ne demobili
zează. încă de pe acum 
membrii organizației noastre 
se pregătesc pentru Festival 
care va ii o mare sărbătoare 
a păcii șl prieteniei tinerilor, 
lndiierent de concepțiile lor 
politice, filozofice sau reli
gioase. Avem convingerea că 
in vara viitoare tineretul fin
landez va consolida și mal 
mult relațiile sale prietenești 
cu tineretul celorlalte țări, și 
bineînțeles și cu tineretul ro
min.

Ideea dezvoltării relațiilor 
dintre tineretul romin și fin
landez a relevat-o și TAAVET
TI ESKO ;

— Vizita noastră în țara 
dumneavoastră va contribui 
fără îndoială la lărgirea cola
borării prietenești dintre tine
rii romini și finlandezi. Am 
discutat problema colaborării 
noastre viitoare și sîntem con
vinși că în ciuda depărtărilor, 
relațiile noastre vor fi din ce 
în ce mai strinse. Tineretul 
romin dorește să colaboreze 
cu cel finlandez. Aceeași do
rință ne animă șl pe noi.

M. RAMURA

S.UA


„linia generală a politicii externe 
a U.R.S.S. este linia coexistenței pașnice"

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov la Alma-Ata
ALMA-ATA 24 (Agerpres). — TASS transmite : La 24 iunie 

a avut loc la Alma-Ata adunarea festivă consacrată celei de-a 
40-a aniversări a proclamării R.S.S. Kazahe și a întemeierii 
Partidului Comunist din Kazahstan.

La adunare au participat N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
precum și delegați din toate republicile unionale și din unele 
republici autonome ale țării.

Dinmuhamed Kunaev, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Kazahstan a prezentat ra
portul subliniind dezvoltarea 
impetuoasă a Kazahstanulul 
care, dintr-o provincie perife
rică înapoiată a imperiului ța
rist s-a transformat în anii 
puterii sovietice într-o repu
blică cu o industrie puterni
că, o agricultură mare și un 
înalt nivel de cultură.

In Kazahstan sînt în func
țiune peste 5000 de centrale 
electrice, printre care puter
nica hidrocentrală de la Ust 
Kamenogorsk pe Irtîș, și se 
construiesc noi termocentrale. 
Producția de energie electrică 
a republicii pe cap de locuitor 
este mai mare decît în Italia 
și egală cu cea din Japonia.

în primii doi ani ai septena- 
lului (1959—1960), a spus 
Kunaev, în Kazahstan s-au 
construit 230 întreprinderi și 
secții.

în trecut un ținut de gospo
dării nomade primitive, Ka- 
zahstanul de astăzi a devenit 
un mare producător de cerea
le și produse animaliere. în 
Kazahstan au fost valorificata 
25 milioane hectare de pămân
turi înțelenite, a spus Kunaev,

Luînd cuvîntul la adunare, 
N. S. Hrușciov a arătat că Re
voluția din Octombrie 1917 a 
eliberat popoarele Uniunii So
vietice, și printre ele și poporul 
kazah de sub jugul și exploa
tarea de veacuri. Datorită 
sprijinului regiunilor mai dez
voltate din punct de vedere 
economic ale Uniunii Sovieti
ce și ajutorului dezinteresat al 
clasei muncitoare ruse, indus
tria acestei republici a început 
să se dezvolte rapid, iar în 
locuri altădată pustii au apă
rut mari centre industriale.

N. S. Hrușciov a amintit că' 
presa va publica în curînd 
proiectul noului program și 
cel al noului Statut al Parti-

Continuă manifestațiile 
țăranilor francezi

PARIS 24 Corespondentul 
Agerpres transmite: In cursul 
zilei de vineri și simbătă 
manifestațiile țărănești care 
s-au extins in ultimele zile 
aproape în întreaga Franță, au 
continuat cu aceeași am
ploare.

Reprezentanții federațiilor 
sindicale ale țărănimii din mai 
multe departamente, reafir- 
mîndu-și voința de a continua 
lupta, au hotărît să declare 
zilele de 27, 28 și 29 iunie 
drept zile naționale de luptă 
ale țărănimii pentru îm
bunătățirea situației ei e- 
conomice. în declarația fede
rației sindicale a muncitori
lor agricoli din departamen
tul Puy-de-Dome se arată că 
toți primarii acestui departa
ment, solidari cu lupta țără
nimii, au hotărît în unanimi
tate să închidă în ziua de
27 iunie toate primăriile. La
28 iunie la Clermondt- Ferr
and va avea loc un mare mi
ting organizat în comun de 
federațiile sindicale ale mun
citorilor și țăranilor.

în comentariile lor, ziarele 
pariziene subliniază hotărîrea 
țărănimii de a continua lupta

0 chemare 
adresată conștiinței 

popoarelor
fenfia opiniei publice mon

diale este reținută de im
portanta cuvînfare pe care 

tovarășul N. S. Hrușciov a rostit-o 
cu prilejul adunării consacrate îm
plinirii a 20 de ani de la înce
perea Marelui Război pentru A- 
pararea Patriei. Conducătorul gu
vernului sovietic a făcut în cuvîn
tarea sa o profundă analiză nu 
numai a împrejurărilor ce au per
mis dezlănțuirea celui de-al doi
lea război mondial, ci și o expu
nere amănunțită, clară, argumen
tată a poziției U.R.S.S. în cele 
mai acute probleme actuale ale 
vieții internaționale. Ziarul italian 
„IL PAESE“ caracteriza cuvintele 
lui N. S. Hrușciov drept „un apel 
ia bunul simț". Ziarul sublinia că 
„ele sînt adresate conștiinței po
poarelor, felul lor este de a con
tribui la evitarea unui rău pentru 
omenire1’.

Document de o excepțională 
importanță, cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov a stîrnit un puternic in
teres fiind obiectul a numeroase 
comentarii. Oamenii de bună cre
dință au salutat cele spuse de 
conducătorul sovietic ca o nouă 
dovadă a eforturilor U.R.S.S. pen
tru preîntâmpinarea primejdiei u- 
nui nou război. Au existat însă și 
unele cercuri — din păcate, chiar 
oficiale — care nu au ezitat să 
denatureze faptele și să prezinte 
înfr-o lumină falsă propunerile so
vietice ce se disting prinfr-o de

dului Comunist al Uniunii So
vietice.

Cînd va fi publicat proiec
tul noului program, a arătat 
N. S. Hrușciov, datele cu pri
vire la perspectivele dezvol
tării economice a Uniunii So
vietice vor entuziasma și în
sufleți pe toți prietenii noștri. 
EI a adăugat că întreaga lume 
se va convinge încă o dată că 
noi nu-i amenințăm cu răz
boiul pe adversarii comunis
mului.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că dezvoltarea vertiginoasă a 
economiei în U.R.S.S. repre
zintă cea mai puternică armă 
în mîinile Uniunii Sovietice 
pentru atragerea de partea 
ideilor comunismului a noi 
milioane de oameni din țările 
capitaliste.

„Se prevede o creștere verti
ginoasă a tuturor ramurilor 
economiei naționale. Paralel 
cu industria grea industria u- 
șoară și alimentară vor cu
noaște o dezvoltare impetuoa
să", a declarat N. S. Hrușciov.

Atît situația internă cit și 
situația internațională a Uniu
nii Sovietice, a spus vorbito
rul, dau oamenilor sovietici 
un sentiment de mare satisfac
ție. Pe calea construcției so
cialiste merg cu încredere o 
serie întreagă de state din 
Europa și Asia ale căror po
poare, cucerindu-și libertatea 
și unindu-se sub steagul mar- 
xism-leninismului, obțin noi și 
noi victorii.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că LINIA GENERALĂ A PO
LITICII EXTERNE A U.R.S.S. 
ESTE LINIA COEXISTENȚEI 
PAȘNICE, STABILIRII UNOR 
RELAȚII DE PRIETENIE 
ÎNTRE TOATE POPOARELE. 
,,Pentru aceasta am luptat și 
vom lupta", a spus N. S. 
Hrușciov.

în primul rind, a adăugat 
vorbitorul, vom lupta pentru 
rezolvarea celei mai impor
tante probleme a contempora
neității — problema dezarmă- 

și scot în evidență greutățile 
pe care le întimpină aceasta 
în desfacerea produselor, ea 
urmare a reducerii puterii de 
cumpărare a oamenilor mun
cii, a creșterii impozitelor, a 
diferenței mari între prețu
rile produselor industriale și 
cele agricole.

MARTINICA: Persecutarea unor 
conducători ai Partidului Comunist
PARIS 24 (Agerpres). - în 

Martinica, posesiune de peste 
mări a Franței, s-a încheiat 
zilele acestea înscenarea ju
diciară împotriva conducători
lor Partidului Comunist din 
această insulă — Camille Syl
vestre, secretar general al 
Partidului Comunist și Ar
mand Nicolas, secretar al 
partidului.

După cum relatează ziarul 
„L’Humanite", Tribunalul din 
orașul Fort de France i-a con
damnat pe cei doi conducători 
politici din'Martinica la un 
an închisoare, cu suspendă

plină claritate. Chiar secretarul 
de sfat al S.U.A., Rusk, a acțio
nat astfel. Ziarele ultra-reacfionare 
și-au unit vocile într-un cor al pe
simiștilor încercînd să alimenteze 
psihoza războinică atît de dragă 
beneficiarilor cursei înarmărilor. 
N-au lipsit zăngăniforii de arme, 
capetele înfterbînfafe dornice să 
aprindă planeta noastră. In ciuda 
vacarmului pe care apologeții 
războiului rece îl provoacă, în Oc
cident răsună numeroase voci ce 
îndeamnă la luciditate, realism și 
bun simț. Ziarul „DAILY HERALD" 
scria, referindu-se la problema 
germană și a Berlinului apusean, 
că „oamenii lucizi din Occident 
se pronunță pentru o reglemen
tare pe calea tratativelor11. Se în
mulțesc opiniile potrivit cărora 
Occidentul trebuie să-și reexami
neze politica, îndeosebi în ceea 
ce privește problema germană și 
Berlinul occidental, deoarece ac
tuala situație nu poate fi perma
nentizată fără reale primejdii. 
Ultimul număr al săptămânalului 
britanic „ECONOMIST" cerea să 
nu se facă un secret din necesi
tatea revizuirii politicii duse de 
occidentali în problema Berlinu
lui. în caz contrar — relevă zia
rul — s-ar putea crea o situație 
extrem de periculoasă. „ECONO
MIST11 recomanda puterilor occi
dentale „să recunoască cel puțin 
de facto Germania răsăriteană 
și caracterul definitiv al frontiere
lor occidentale ale Poloniei".

Problema încheierii tratatului de 
pace cu Germania nu mai poate 
fi amînafă. Deoarece Occidentul 
se sustrage de la rezolvarea aces
tei probleme, țările socialiste sînt 
silite să ia măsurile necesare. To- 

rii, pentru încheierea în cit 
mai scurt timp a Tratatului de 
pace cu Germania cu scopul 
de a închide capitolul celui 
de-al doilea război mondial și 
a rezolva pe această bază pro
blema Berlinului occidental.

„Vom merge înainte spre 
înfăptuirea măsurilor de poli
tică externă prevăzută de noi, 
conștienți că ele corespund in
tereselor vitale ale poporului 
sovietic, intereselor întăririi 
păcii în întreaga lume", a 
spus el.

Șeful guvernului sovietic a 
dat o înaltă apreciere succe
selor obținute de oamenii 
muncii din Kazahstan in înde
plinirea sarcinilor planului 
septenal (1959—1965).

N. S. Hrușciov a relevat că 
în primii doi ani și jumătate 
ai septenalului în Uniunea So
vietică s-au fabricat produse 
industriale a căror valoare 
este cu 15 miliarde ruble mai 
mare decît prevedea planul 
septenal pentru această pe
rioadă. El a arătat că în acest 
timp s-au fabricat tot atîtea 
produse industriale cit s-au 
obținut în tot cursul celui 
de-al 5-lea cincinal (1951— 
1955).

în cuvîntarea sa, N. S. 
Hrușciov s-a oprit în amănun
țime asupra valorificării părui
turilor înțelenite din Kazah
stan. El a amintit că în Uniu
nea Sovietică au fost valori
ficate în total 41 milioane 
hectare, iar în Kazahstan — 
peste 25 milioane hectare de 
pămînturi înțelenite. Ca urma
re a valorificării pămînturilor 
înțelenite, în U.R.S.S. a fost 
creată o nouă și mare bază 
pentru producția cerealelor 
marfă.

N. S. Hrușciov a arătat că 
una din importantele sarcini 
ale agriculturii este creșterea 
productivității la hectar a tu
turor culturilor agricole.

In încheierea cuvântării sale, 
N. S. Hrușciov a dat citire 
textului salutului adresat oa
menilor muncii din Kazahstan 
de C.C. al P.C.U.S., de Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. șl 
de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Au rostit apoi cuvîntări de 
salut conducătorii delegațiilor 
republicilor unionale și ai o- 
rașelor Moscova și Leningrad, 
precum și reprezentanți ai ță
rilor socialiste frățești: Țola * 
Dragoiceva, președintele Co
mitetului Național pentru prie
tenia bulgaro-sovietică, acad. 
Vasile Mîrza, președintele Fi
lialei din Iași a Academiei Re
publicii Populare Romîne, Cl- 
midțeren. ministrul Agricultu
rii al R. P- Mongole.

rea pedepsei, la o amendă de 
1.500.000 franci vechi și la 
ridicarea pe viață a drepturi
lor civile și politice pe moti
vul că s-au pronunțat pentru 
acordarea autonomiei insulei.

De fapt autoritățile fran
ceze au pronunțat această 
condamnare pentru a reprima 
pe conducătorii P.C. din Mar
tinica care se pronunță în 
apărarea intereselor maselor 
muncitoare din această țară 
dominată de colonialismul 
francez.

varășul Hrușciov sublinia că I» 
sfîrșiful acestui an va fi semnal 
tratatul de pace cu Republica De
mocrată Germană. Aceasta va fi o 
importantă contribuție la securita
tea europeană, la cauza păcii în 
general. Uniunea Sovietică se do
vedește hotărîfă să facă fot ceea 
ce depinde de ea pentru apăra
rea păcii. Occidentul manifestă 
însă permanent o poziție obstruc
ționistă. Am asistat săptămîna a- 
ceasta la prima etapă a schim
bului de păreri sovieto-american 
cu privire la problema dezarmă
rii generale și totale. Reiese însă 
clar, chiar din primele zile de 
convorbiri, că reprezentanții^ ame
ricani încearcă să ocolească fon
dul problemei și să limiteze fo
tul la aspectele de procedură. 
Washingtonul dorește să se cree
ze încă un comitet lipsit de efica
citate ce să servească drept pa
ravan pentru lipsa unei sincere 
dorințe a S.U.A. de a acționa 
concret în direcția dezarmării ge
nerale și totale. Tratativele de 
dezarmare nu pot fi prelungite la 
nesfîrșif. Totuși, la ora actuală. 
Occidentul nu este încă dispus să 
treacă la rezolvarea practică a 
acestei probleme cardinale a zi
lelor noastre.

O personalitate de prestigiul 
cunoscutului filozof englez Ber
trand Russel afirma într-o scrisoa
re adresată lui Kennedy : „Am 
fost nevoiți să ajungem la con
cluzia că Occidentul nu a fost 
sincer în ceea ce privește dezar
marea și nu a făcut decît propu
neri pe care știa că Răsăritul le 
va respinge11. Russell continuă : 
„Sovieticii propun dezarmarea e-
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Vizita 
tov. Al. Moghioroș 

în S. U. A.
NEW YORK 24 (Agerpres). 

— Corespondență specială : La 
22 iunie, delegația romînă 
condusă de tovarășul Alexan
dru Moghioroș, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
a sosit la Memphis, statul 
Tennessee. La sosire, delegația 
a fost întîmpinată de Jack 
Criswell, vicepreședinte al „A- 
merican Ammonia Institute".

La 23 iunie delegația a vi
zitat Institutul menționat, a a- 
vut discuții cu reprezentanți 
ai Institutului, care au expli
cat procesul de producție și 
de folosire a amoniacului in 
agricultură. în aceeași zi, de
legația a făcut o vizită prima
rului orașului Memphis, Henry 
Loeb. Acesta a urat bun-venit 
membrilor delegației, i-a asi
gurat de tot sprijinul în 
timpul șederii lor în oraș și a 
dăruit tovarășului Alexandru 
Moghioroș o cheie a orașului.

Delegația este însoțită de 
domnii Keith și KeUy de la 
„Hydrocarbon Research".

-----•------

Conferința O.i.M.

Cuvîntul reprezentantului
R. P. Romîne

GENEVA 24 (Ăgcrpres). — 
Corespondență specială: La 
Geneva continuă lucrările 
Conferinței O.I.M. în cadrul 
dezbaterilor pe marginea ra
portului prezentat de directo
rul general al O.I.M. a luat 
cuvîntul delegatul romîn 
I. Marinescu, directorul Uzi
nei de anvelope Popești-Leor- 
deni.

tomică universală cu măsuri adec
vate de inspecție. Ei sînt de «- 
cord să accepte coexistența. Oc
cidentul preferă să inventeze și 
să întocmească cu grijă planuri 
științifice aducătoare de catas
trofe".

Adevărul își croiește drum In 
ciuda denaturărilor la care se 
dedă propaganda occidentală. A- 
depților „războiului rece11 le vine 
tot mai greu să-și apere pozițiile 
falimentare. Este un fapt incontes
tabil. >

Globke din nou 
demascat

T
emerea Bonnului s-a do
vedit întemeiată. Cu 
tot complotul tăcerii or

ganizat de către avocatul 
trimis de către Bonn cu 

concursul guvernului de la 
Tel Aviv, Eichmann, călcînd, 
pare-se indicațiile primite a 
confirmat participarea direc
tă a Iui Globke la crimele hit- 
leriste. La Bonn știrea a pro
dus panică. Deși fuseseră 
luate toate măsurile de pre
cauție, numele celui mai im
portant colaborator al lui 
Adenauer a fost rostit în sala 
procesului de la Ierusalim. 
Luată oarecum prin surprin
dere, presa oficială vest ger
mană încearcă să-l contra
zică pe Eichmann. Zadarnic 
însă : faptele sînt de mult 
cunoscute, documentele de
mascatoare au o largă circu
lație mondială iar acuzatul 
de la Ierusalim nu a făcut 
decît să le confirme. înfrun- 
tînd ridicolul, Globke afir
mă că „nu știe nimic". Crimi
nalul de război nr. 101 nu 
poate face uitat trecutul său. 
Memoria popoarelor nu poate 
fi ștearsă cu buretele, chiar 
dacă buretele este fabricai

Imagine din Phenianul xenăs out

ZIUA TINERETULUI SOVIETIC

F
ericită este țara cu un 
asemenea tineret", 
spunea cu mulți ani 

In urmă Romain Rolland 
în timpul unei vizite prin 

Uniunea Sovietică. Și in
tr-adevăr Uniunea Sovieti
că se poate mindri cu tâ
năra ei generație. Ordinele 
„Lenin" care împodobesc 
steagul Comsomolului au 
fost acordate pentru munca 
uriașă depusă pe șantierele 
primului cincinal, pentru 
eroismul dovedit in Războ
iul pentru Apărarea Patriei, 
pentru avîntul și entuzias
mul cu care tineretul și-a 
reconstruit țara.

Tinerii sovietici patro
nează sute de construcții 
industriale, formează marea 
majoritate a populației nou
lui ținut din Kazahstan, Ți
nutul pămînturilor desțele
nite. Din milioane de frun
tași ai muncii comuniste 
mulți poartă insigna de 
comsomolist.

Peste 230.009 de tineri 
din întreprinderile Mosco
vei și-au luat angajamen
tul de a întimpină cel de-al 
XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. cu noi realizări

HONDURAS:
a

Federația stu
denților din 
Honduras a 

declarat o grevă de 
48 de ore în semn 
de solidaritate cu 
studenții Facultății 
de medicină care 
se află de mai mult 
timp în grevă.

tații de medicină 
au declarat grevă 
în semn de protest 
împotriva refuzului 
autorităților de a-1 
concedia pe direc
torul spitalului ge
neral din capitala 
țării care a săvârșit 
numeroase abuzuri

după patentele lui Allen Du
lles. Autorul legilor pe baza 
cărora au fost uciși milioane 
de oameni este un personaj 
odios a cărui prezență într-o 
funcție conducătoare în Ger
mania occidentală aruncă o 
lumină convingătoare asu
pra realităților din statul lui 
Adenauer.

De la Bonn, de pe Koblenz 
Strasse 139—141, dintr-o aripă 
dosnică a cancelariatului fe
deral, Globke își exercită in
fluența asupra tuturor dome
niilor vieții vest germane. El 
— un om care are pe conști
ința sa milioane de victime. 
Mai trebuie oare vreo dovadă 
suplimentară a ceea ce este 
astăzi Germania occidentală ?

într-un discurs recent Ade
nauer încerca să-și autoa- 
corde certificate de democra
tism, să convingă pe auditori 
că regimul lui a rupt cu na
zismul. Inutile eforturi. Cînd 
Eichmann a rostit în sala 
procesului numele lui Globke, 
s-a destrămat planul minuțios 
croit de a ocroti pe naziștii 
deveniți conducători în Ger
mania occidentală, plan pus 
la punct la începutul lui apri
lie la o conferință secretă la 
care au luat parte o seamă 
de foști ocoliți ai lui Hitler. 
Planul era în deplină sincro
nizare cu acțiunile întreprinse 
de Bonn cu sprijinul activ al 
guvernului israelian.

Noua demascare a lui 
Globke subliniază odată în 
plus un fapt bine cunoscut : 
rolul pe care îl au în cadrul 
regimului lui Adenauer odi
oșii criminali naziști. Ceea 
ce explică poziția provoca
toare a Bonnului în viața 
internațională, politica sa re
vanșardă, copie prea puțin 
modificată a politicii lipsite 
de glorie a lui Hitler.

EUGENIU OBREA 

care vor fi înscrise în Car
tea de Aur a Moscovei.

Duminică 25 iunie, în
treaga Uniunea Sovietică 
sărbătorește tradiționala 
Zi a tineretului sovietic. La 
Moscova se vor desfășura 
numeroase festivități. In 
cursul dimineții, reprezen
tanți ai tineretului din ca
pitala Uniunii Sovietice vor 
depune coroane de flori la 
Mausoleu, apoi se vor în
drepta spre marele stadion 
„Lenin".

încă de astăzi uriașul 
centru sportiv al Moscovei 
s-a îmbrăcat in haine de 
sărbătoare. Aici va avea 
loc mitingul tineretului 
moscovit, se vor desfășura 
intîlniri între echipele 
sportive fruntașe. In parcu
rile de cultură din Mosco
va vor avea loc spectacole 
ale artiștilor profesioniști 
și amatori, intîlniri cu com- 
somoliștii anilor 20, confe
rințe despre marea întilni- 
re a tineretului — Forumul 
mondial al tineretului lu
mii, care se va desfășura în 
curînd Ia Moscova, precum 
și mari serbări populare.

Grevă de solidaritate 
studenților
Studenții făcui și samavolnicii.’ De 

asemenea, ’ studenții 
greviști cer repri
mirea imediată la 
cursuri a studenți
lor exmatriculați 
pentru că au pre
zentat autorităților 
cererile legitime ale 
tuturor studenților 
facultății.

în tabăra Internațională din 
munții Tatra, pionierii cehi și 
prietenii lor africani privesc 
un panou cu imagini din 

Ghana.

NEW YOAK. — într-o 
declarație pentru presă Gus 
Hali, secretarul general al 
P. C. din S.U.A., a apre
ciat drept „o concesie impor
tantă" făcută opiniei publice 
hotărîrea luată la 23 iunie de 
Frankfurter, judecător la 
Curtea Supremă a S.U.A., cu 
privire la amînarea pînă la 
toamnă a aplicării hotărîrii 
Curții, în legătură cu înregis
trarea activiștilor și membri
lor partidului comunist. Hali 
a subliniat că acum este ex
trem de important să se obți
nă ca în toamnă, Curtea Su
premă să anuleze hotărîrea sa 
inițială, care pune de fapt 
partidul comunist în afara le
gii.

VARȘOVIA. - Teatrul de 
Stat de Operetă din București 
și-a încheiat turneul în R. P. 
Polonă, care s-a bucurat de un 
deplin succes.

LONDRA. — In timp ce gu
vernul britanic a trimis trei 
miniștri în țările Common- 
wealth-ului pentru a se „con
sulta11 cu guvernele țărilor 
respective în ceea ce privește 
consecințele unei „eventuale” 
aderări a Angliei la piața co
mună, primul ministru 
Macmillan a„hotărît”, după 
cum relatează agenția Asso
ciated Press, includerea Marii 
Britanii în piața comună și în
ceperea în întreaga țară a li
nei campanii propagandistice 
în sprijinul acestei hotăriri11.

Autoritățile vest-germane 
au împiedicat o intilnire 

internațională 
a tineretului 

împotriva fascismului

O
pinia publică vest-ger- 
mană își exprimă in
dignarea fală de ac

țiunile autorităților landu
lui Bavaria, care au si

lit uniunea organizațiilor de 
tineret din Bavaria „Bayeris- 
cher Jugendring" să renunțe 
de a mai organiza la Dachau 
și Miinchen o Intilnire interna
țională a tineretului cu luptă
torii din rezistență împotriva 
fascismului. Unele organe de 
presă dintre cele mai reac
ționare din R. F. Germană 
încearcă să acuze In mod 
calomnios această uniune a 
tineretului că ea ar intenționa 
„să pună Ia dispoziție o tri
bună pentru propaganda co
munistă".

Uniunea persoanelor perse
cutate de naziști a protestat 
Împotriva zădărnicirii intilni- 
rii de la Dachau. In declara
ția dată publicității de aceas
tă uniune, se spune printre, 
altele că „toți luptătorii din 
rezistență șl victimele nazis
mului consideră aceste acți
uni... drept o ofensă Josnică".

Școala serala de... 
calomnie

în amalgamul o- 
bișnuit al recla
melor, publica
te în ziarele a-
mericane, ne-a 
«tras atenția, răs

foind cîfeva publicații, un a- 
nunț strident chiar și pentru 
țipătoarele reclame publicate 
de presa de peste ocean.

In mijlocul anunțului e 'de
senat un drapel american am
plu desfășurat din faldurile 
căruia răsare statuia libertății, 
emblemă folosită de atîtea ori 
ca să ascundă călcarea în pi
cioare a unor elementare li
bertăți.

Așadar un steag și o statuie. 
Iar dedesubt cîfeva rînduri, 
așa cum se poate vedea în î- 
maginea alăturată. Cîfeva rîn
duri uluitoare. Cetățenii sînt 
invitați să urmeze aceste 
cursuri. Nu de alfabetizare, 
necesare cîforva milioane de 
americani, nu profesionale de 
care ar avea atîta nevoie mi
lioane de tineri.

Nu; aceste cursuri sînt de 
„anticomunism". Se dau lec
ții de ură, se prescriu rețete, 
totdeauna ineficace și folosite 
pentru a băga bete în roata 
istoriei. Se revarsă de pe im
provizatele catedre venin, ca
lomnii, injurii la adresa tutu
ror oamenilor care încearcă 
să găsească o fericire ce nu 
poartă pecetea modului de 
viață american.

Anunțul spune răspicat t 
„Școala de anticomunism a 
regiunii Orange... Reuniuni 
de zi și de seară... Hote
lul „Disneyland Anaheim Ca
lifornia11,

După ce isprăvești lectura a- 
nunțului se desprind cîfeva în
trebări firești : cine are nevoie 
de ele și cine le finanțează, 
cine urmează cursurile și cine 
predă lecțiile l

Este limpede că școala a- 
ceasta e proiectată pe funda
lul falimentarului anticomu
nism fluturat peste ocean 
de suficiente persoane cu 
trecere. Este limpede că 
inițiatorii școlii provin din rîn
durile celor mai înverșunați și 
încăpăfînați dușmani ai uma
nității, din rîndul celor ce 
neagă evidența și desconside
ră realitatea istorică. Finanța
torii școlii sînt ușor de depis
tat. Ei fac parte dintre cei mai 
obtuzi reprezentanți ai mare
lui capital cramponați de co
rabia ce se scufundă în mod 
vizibil. N-am putea cita numă
rul de susținători și donatori. 
Dar faptul că această școală 
se află în California, că acolo 
au apărut niște emuli ai lui 
McCarthy — furibunzi vîslași 
pe corabia ce ia apă — bine 
finanțați de sfăpînii petrolului 
și ai industriei textile din Ca
lifornia și Carolina de Sus, în
dreptățesc părerea că manua
lele „cursanților" anticomuniști 
miros a petrol, mai precis a 
bani oferiți de „Standard Oii" 
și de grupurile bancare și indus

Cauza dreaptă 
a poporului 

coreean

L
a 25 iunie se împlinesc 

11 ani de cînd a fost 
dezlănțuită agresiunea 

imperialistă împotriva R.P.D. 
Coreene.

Agresiunea americană, ca
muflată sub steagul dezono
rat al O.N.U., a fost înfrîntă. 
Imperialiștii, deși au aruncat 
în lupte uriașe efective mi
litare și imense cantități da 
armament, nu au putut Infrin
ge un popor hotărît să-și a- 
pere libertatea.

Rănile lăsate de război au 
fost grele. Dar poporul R.P.D. 
Coreene nu și-a precupețit 
strădaniile, și cu ajutorul în- 
tregului lagăr socialist a le
cuit aceste răni. R.P.D. Co
reeană obține importante suc
cese în dezvoltarea econo
mică, industria și agricultura 
sa cunoscînd un ritm rapid de
creștere.

Victoriile obținute de R.P.D. 
Coreeană în anii postbelici 
se datoresc muncii pline de 
însuflețire a poporului co
reean condus de Partidul 
Muncii.

Cu totul alta este situația 
în Coreea de sud. Inflație, 
șomaj, foamete, mizerie, a- 
tît la sate cit și la 
orașe, acesta este tabloul 
sumbru al crizei în care se 
zbate poporul Coreei de sud. 
Neputînd înăbuși lupta po
porului din Coreea de sud, 
marionetele imperialiste sa 
dedau Ia o teroare cumplită.

Dar exemplul oferit da 
R.P.D. Coreeană face ca în 
rîndurile maselor largi din 
Coreea de sud să se dez
volte conștiința necesității 
reunificării țării. Dovadă sînt 
puternicele manifestații care 
au avut loc în pofida valu
lui de arestări

Poporul coreean cere re
tragerea imediată a trupe
lor americane de ocupație 
din Coreea de sud.

Poporul coreean dorește 
reunificarea patriei sale, dez
membrată datorită politicii 
imperialiștilor americani și a 
lacheilor lor. Această năzuin
ță de reunificare își găsește 
expresia în politica guvernu
lui R.P.D. Coreene, în acțiu
nile sale pașnice ce găsesc 
un sprijin tot mai larg pe 
plan internațional. Din pă
cate, în calea reunificării ță
rii imperialiștii pun piedici 
tot mai mari. Dar poporul 
coreean continuă lupta, con
vins fiind că va triumfa cauza 
sa dreaptă.

GH. CHIDU

tria e legate de el. Exis’ă pre
cedente doar I Același miros 
se degajă din foițele citite de 
studenții de la Colegiul Har
ding (Arkansas) în cadrul „Pro
gramului învăfămîntului națio
nal" nume sub care se ascun
de o asociație anticomunistă,
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Californie

Prin urmare nu pot ti dubii 
— școala cu pricină există și 
rezistă cu fonduri date de ma
rile monopoluri interesate în 
exporturi de contrarevoluții, în 
acțiuni împotriva intereselor, 
popoarelor. Rămîne să răspun
dem la alte două întrebări : 
cine predă lecțiile și cine la 
ascultă. Și aici sîntem tot în 
domeniul supozițiilor... realis
te. Profesorii sînt probabil re
crutați din scursoarea politică 
de renegați și transfugi colec
ționați cu grijă de întreprin
derea condusă de Allen Dul
les și chiar dintre funcționarii 
acestei întreprinderi. Cine as
cultă aceste lecții î Fără în
doială indivizi din aceeași ca
tegorie, viitori agenți, spioni, 
mercenari ai debarcărilor e- 
șuafe ca cea din Cuba și din 
cînd in cind vreun secretar ori 
membru al Camerei Reprezen
tanților care vrea să-și reîm
prospăteze bagajul de expre
sii anticomuniste și de calom
nii.

Finalul anunțului umbrește 
în mod vizibil eficacitatea șco
lii unde se țin aceste cursuri.

La Hotelul Disneyland. Deci 
înfr-o cameră de hotel. Prin 
urmare amatorii de anticomu
nism nu se înghesuie. O ca
meră de hotel poate găzdui o 
mină de indivizi. Așadar, cu 
toată reclama, cu toate ispite
le ce se citesc printre rîndu
rile anunțului (servicii de spio
naj, stipendii pentru persoane 
strămutate, angajamente pen
tru agresiuni și lovituri de 
stat) „elevii11 nu prea dau nă
vală. O școală îngrămădită în
fr-o cameră de hotel echiva
lează cu recunoașterea u'ei 
înfrîngeri. A unei infringe- 1 - 
rești în condițiile iste- ce re 
astăzi, o înfrîngere c - care 
încăpăținafii vinătari de kooe- 
re nu vor frage *-ere -. tu
rn inf ele.
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