
Vom îndeplini eu însuflețire
hotârîrile

De pe fiecare hectar, grădini roditoare
producții sporite de cereale

gospo-
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Din vina
cui?

La fabrica „Tehnolemn" din Timișoara
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GH. SMARANDOIU 
secretarul comitetului U.T.M. 
de la Întreprinderea minieră 

Cîmpulung.

Țesătoarea Elena Zirnț de la întreprinderea „Flamura roșie" 
din Capitală se numără printre fruntașele în muncă din între

prindere.

Pe dealurile erodate

Toți membrii gospodăriei 
noastre aolective au primit cu 
deosebit interes raportul pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la recenta ple
nară a C.C. al P.M.R. Este 
firesc să ne bucurăm de mi
nunatele perspective ale agri
culturii noastre socialiste și 
să luptăm cu hotărîre pentru 
înfăptuirea politicii partidului. 
Numai urmând cu încredere 
politica sa înțeleaptă am reu
șit să avem azi o gospodărie 
colectivă bogată. Și datorită 
consolidării continue a 
dariei colective, traiul 
este din ce în ce mai 
șugat.

Sectorul principal al
dariei noastre îl constituie cul
turile cerealiere. Pe baza lui 
dezvoltăm celelalte ramuri. 
De aceea organizația de partid 
și consiliul de conducere au 
pus întotdeauna un accent 
deosebit pe creșterea produc
ției la hectar.

Sub conducerea organizației 
de partid, organizația de bază 
U.T.M. s-a străduit să asigure 
o contribuție mereu mai ac
tivă a tineretului la îndepli
nirea acestui obiectiv: Prin 
munca politică pe care o des
fășurăm am căutat să lămurim 
tuturor tinerilor necesitatea de 
a participa cu regularitate la 
lucru în gospodărie, de a 
aplica cu consecvență cele mai 
înaintate măsuri agrotehnice, 
l-am ajutat să-și îmbogă-

O scurtă consfătuire pe cimp, în lanul de grîu cri colectiviștilor din comuna Băbiciu, raionul
Caracal, in legătură cu posibilitățile de sporire a vitezei zilnice la seceriș.
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Strîngerea recoltei
la timp și fără pierderi!

Secerișul este 
pe terminate

Gospodăriile agricole de stat 
din regiunea Banat au termi
nat recoltarea orzului și au 
strîns recolta de grîu de pe 
mai mult de 70 la sută din 
suprafața cultivată. Pînă la 6 
iulie, 18 gospodării agricole de 
stat printre care Bulgăruș. 
Grabăț, Șandra, Teremia Ma
re. Tomnatic și Variaș au ter
minat recoltarea griului.

Efectuarea în termen scurt 
a recoltărilor de vară se da- 
torește în bună măsură creș
terii mecanizării lucrărilor și 
bunei organizări a muncii. în 
actuala campanie de vară ■ 
G.A.S. din regiunea Banat au 
fost dotate cu încă 250 de 
combine și 300 de tractoare, 
precum și cu un mare număr 
de prese de balotat. paie, re
morci basculante și alte 
șini. Pentru transportul re
coltei gospodăriile au 
dispoziție aproape 1.000 de au
tocamioane.

Paralel cu recoltatul se des
fășoară intens și celelalte lu
crări agricole ca strînsul pa
ielor de pe miriști, arăturile 
de vară, însămînțarea de 
plante furajere, precum și 
transportul producției la ba
zele de recepționare.

(Agerpres)
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„Cu cîntecul și jocul la arie
Așa se intitulează spectaco

lul pregătit de brigada ar
tistică de agitație a cămi
nului cultural din comuna 
Smîrdioasa, raionul Zimnicea, 
regiunea București, pentru 
campania de seceriș și treie- 
riș. Colectivul de creație al 
căminului cultural a urmărit 
să redea în textele spectacolu
lui aspecte din munca plină de 
avînt a colectiviștilor în cam
pania de seceriș și treieriș, 
cîntînd rodul bogat al holde
lor sl viata nouă a colectiviști
lor. Scenetele, cupletele, cînte
cele spectacolului ca : „Satul 
meu are de toate" „Cîntecul 
batozelor”, „Spic înalt cu rod

țească cunoștințele profesiona
le, mobilizîndu-i la cursurile 
agrotehnice de iarnă. Am or
ganizat în fiecare an acțiuni 
de transportare și împrăștie- 
re a îngrășămintelor naturale 
și chimice pe cimp, am con
tribuit la selecționarea și tra
tarea semințelor etc. Cu apro
barea organizației de partid și 
a consiliului de conducere al 
gospodăriei am creat în cadrul 
a trei brigăzi de cîmp cîte o 
echipă 
propus 
sporite, 
deseori 
tribuția 
tarea averii obștești. Putem și 
trebuie să facem însă mai 
mult. Din documentele recen
tei plenare a C.C. al P.M.R. 
am înțeles că ne revin sarcini 
sporite. Pentru ca aportul 
nostru la înfăptuirea acestor 
sarcini să fie pe măsura for
țelor și posibilităților pe care 
le avem, vom intensifica mun
ca politică în rîndul tinere
tului. In primul rină vom 
urmări ca fiecare tînăr să cu
noască bine și să înțeleagă 
importanța îndeplinirii mă
surilor arătate în raportul pre-

organizare
Colectiviștii din satele ș» 

comunele raionului Găiești, re
giunea Argeș, muncesc cu spor 
la recoltat și la întreținerea 
culturilor. In întreg raionul 
s-a recoltat toată suprafața 
cultivată cu orz.

Membrii gospodăriei agri
cole colective „Descătușarea" 
din comuna Slobozia, de pildă, 
au ieșit cu toții la secerat pen
tru a strînge la timp orzul ști
ind că orice întârziere poate 
duce la pierderi mari de re
coltă. Astfel, pregătindu-se din 
vreme, harnicii colectiviști au 
recoltat numai în cîteva zile 
întreaga suprafață cultivată cu 
orz. Mobilizați de organizația 
U.T.M. toți tinerii din gospo
dărie au lucrat fără întreru
pere- In această muncă, s-au 
evidențiat în mod deosebit 
tinerii Eugenia Stoica și 
Ghdorghița Diaconu.

Acum a început seceratul 
griului. In acest scop, au fost 
făcute toate pregătirile. Con
siliul de conducere al gospo
dăriei colective, sub îndru
marea organizației de partid, 
a fixat suprafețele care vor fi 
recoltate manual și cu mașina.

Pentru ca aportul tineretu- 

bogat" și 
tate cu

altele sînt interpre- 
mult talent de 

către tinerii artiști amatori 
din brigada artistică. Specta
colul este îmbogățit cu cîntece 
populare, care vorbesc despre 
colectivă și munca în colec
tivă.

Printre interpreții spectaco
lului se numără tinerii : Flo
rian Mustață, Vasilica Tecșor, 
Damian Pomojnicu, Cornelia 
Roșu, Gh. Marinescu și alții.

Spectacolul se va prezenta 
atît pe aria comunei Smîrdi- 
oasa, cît și pe ariile comune
lor Șoimu și Cervenia.

IONEL TRIFU
profesor

A.

In partea de nord a raionu
lui Bujoru din regiunea 
Galați terenul este vălurif 

dealuri întinse și brăzdat de 
adînci. Lucrate nerațional, în

condițiile agriculturii individuale, 
dealurile, spălate de ploi, cresta
te de ogașe și-au pierdut treptat 
fertilitatea, singura vegetație care 
le mai acoperea fiind mărăcinișu- 
rile.

Cu cîfiva ani în urmă, la în
demnul comitetului raional de 
partid, colectiviștii din satele de 
aici au hotărît să pună în valoare 
aceste terenuri neproductive. 
Planurile de dezvoltare multila
terală în perspectivă a gospodă
riilor colective prevedeau crea
rea a noi ramuri de producție a- 
ducătoare de venituri, printre 
care un loc important îl ocupau 
pomicultura și vificulfura. Dar nu 
era economic ca aceste culturi 
să fie extinse prin resfrîngerea 
suprafețelor destinate cerealelor. 
A pornit atunci o largă acțiune de 
ferasare a dealurilor și de plan
tare a lor cu pomi fructiferi și 
viță de vie. Ca în nenumărate 
alte acțiuni de consolidare eco
nomică a gospodăriilor colective, 
tinerii au fost și de data aceasta 
nelipsiți de la lucru. îndrumate 
de organizațiile de partid, orga
nizațiile de bază U.T.M. au des
fășurat o intensă muncă politică 
în rîndul tinerilor colectiviști. In 
adunări generale deschise li s-a 
explicat acestora importanța acți
unii la care sînt chemați să par
ticipe, li s-a demonstrat că prin 
amenajarea dealurilor și 
plantarea lor cu pomi și vită

fnlui la strîngerea griului 
timpul optim să fie cît mai 
mare, comitetul U.T.M. a pro
pus conducerii gospodăriei ca 
o arie să fia deservită de ti
neri.

Totodată s-au luat măsuri și 
pentru întărirea muncii cultu
rale la arii. Astfel, vor fi or
ganizate pe lingă arii biblio
teci volante, iar brigada artis
tică de agitație va prezenta un 
program artistic 
prinde aspecte 
lectiviștilor la 
coltei.

care va cu- 
din munca co- 
strîngerea re

AUREL COJOCARU
profesor

La G.A.S. comuna lancu
Jianu, raionul Balș se execută 
prăfuitul cu stuf, contra oidiu- 
mului țsfoiag) viei pe cele 113 

ha.
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asigură noi izvoare de venituri 
pentru averea obștească.

De atunci, terasele au cuprins 
suprafețe tot mai mari. Anul tre
cut au fost ferasate 324 hectare. 
Lucrarea era migăloasă, cerea 
multă forță de muncă și multă 
îndemînare. Oamenii însă căpăta
seră experiență. După ce pămîn- 
tul s-a așezat și pantele teraselor 
s-au înierbaf, pe o suprafață de 
60 hectare a fost plantată viță de 
vie, iar pe 80 hectare pomi fruc
tiferi.

Anul acesta acțiunea a luat 
amploare mai mare. Era prevăzut 
să se execute terase pe 370 hec
tare. Colectiviștii s-au angajat 
însă să pună în valoare atît prin 
terasări cît și prin amenajări mai 
simple o suprafață de cel puțin 
1000 de hectare. Organizațiile de 
bază U.T.M. i-au chemat pe ti
neri să participe cu toate forjele 
la îndeplinirea acestui obiectiv. 
Fiecare tînăr și-a stabilit un an
gajament individual. Au fost 
create brigăzi și echipe de tine
ret, au fost stabilite, în perioa
dele dintre campaniile agricole, 
zile și săptămîni speciale pentru 
terasări. Periodic, în ședințe de 
comitet ale organizațiilor de bază 
U.T.M. s-a analizat contribuția ti
nerilor la această acțiune și s-au 
stabilit măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea muncii astfel ca 
randamentul să fie în fiecare zi 
mai mare. Nu rare au fost cazu-

(Continuare in pag. a 3-a)

a concursului „Pentru pîinea 
de cea mai bună calitate

A luat sfîrșit a treia serie 
a concursului pe țară „Pentru 
plinea de cea mai bună cali
tate". în perioada de la 28 iu
nie la 4 iulie, participanții la 
concurs au continuat să pro
ducă pîine neagră și semialbă 
de 1 kg și 2 kg, pîine albă 
de 0,500 kg și de 2 kg. Ei au 
mai realizat experimental un 
număr de 49 de diferite sorti
mente de panificație. Pe sca
ră industrială au fost fabri
cate 11 sorturi noi.

Printre noile sortimente 
realizate se numără : cornuri 
„Olimpia", împletituri cu unt 
și lapte, ruladă cu mac și nuci, 
franzeluță pentru sanvișuri, 
franzelă turist, cozonaci îm
pletiți, pîine dietetică cu ger
mene de grâu, covrigi „Dobro
geni” vanilați, covrigi pentru 
ceai etc. Produsele fabricate 
în această serie a concursului 
sînt calitativ mai bune decît 
cele realizate în seriile ante
rioare. Noile sortimente se ca
racterizează printr-o valoare 
nutritivă ridicată în special 
datorită adausurilor de zahăr, 
unt, ouă. lapte, nuci, mac, su
san etc.

în această serie s-au eviden
țiat echipele din regiunile Ba
nat, Ploiești, precum și cea 
din București la pîinea nea
gră de 1 kg și 2 kg coaptă în 
cuptor încălzit cu aburi și e- 
chipele din regiunile Galați și 
Mureș-Autonomă Maghiară la 
pîinea neagră de 2 kg coaptă 
în cuptor de pămînt. La pîi
nea semi-albă coaptă în cup
tor încălzit cu aburi rezultate 
foarte bune au obținut echi
pele din regiunea Ploiești și 
cele din orașul București.

Rezultate bune au obținut 
și participanții la concurs din 
regiunea Banat la pîinea albă 
de 2 kg coaptă în cuptor de 
pămînt, iar la pîinea albă de 
500 gr coaptă în cuptor meca
nic s-a evidențiat echipa din 
regiunea Cluj.

S-au remarcat de asemenea 
procedeele de fabricație folo
site de gospodinele din regiu
nile Suceava și Mureș-Auto
nomă Maghiară la pîinea albă 
și semi-albă.

Colectivele de ingineri și 
tehnicieni, de economiști și 
normatori au urmărit în con
tinuare procesele tehnologice 
de fabricație, înregistrând re
țetele și procedeele de lucru 
folosite, consumurile de ma
terii prime și auxiliare reali-

A

I N
acanfa de vară, mai 
mulț ca oricare altă 

i pe 
la

Vi mult ca oricare 
jțjj vacanță, invită 

elevi și școlari 
drumeție, în excursii 
pentru odihnă, pen

tru cunoașterea patriei, a frumu
seților naturii, a realizărilor regi
mului democrat-popular.

Pregătirea și organizarea excur
siilor a constituit o preocupare 
însemnată a comitetelor raionale 
U.T.M. și a secțiilor de învățămînt 
și cultură ale sfaturilor populare 
din Capitală.

Itinerarii
Regiuni a căror sărăcie, în tre

cut, în anii regimului burghezo- 
moșieresc era renumită, atrag as
tăzi prin noutatea uriașelor obiec
tive construite, mereu mai mulți 
excursioniști.

Bătrîna Moldovă a întinerit azi, 
odată cu ridicarea Săvineștiului, 
Oneștiului, Bieazului, Borzeștiulul 
fi i altor mari obiective indus-

cinteia
tinerelului

Muncitor
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Intense pregătiri 
pentru Forum

(Corespondențe telefonice 
pentru „Scînteia Tineretu- 

zate de concurenți, modul de 
organizare a muncii.

S-a continuat acțiunea de 
consultare a consumatorilor 
care, ca și în seriile prece
dente, manifestă un interes 
sporit pentru produsele rea
lizate de concurenți. Consu
matorii care iau masa la can
tinele ce primesc pîine din 
concurs au apreciat în propor
ție de 60 la sută calitatea pli
nii negre ca foarte bună, 34 

,1a sută ca bună și 6 la sută 
ca satisfăcătoare.

Consumatorii consultați la 
centrele de desfacere au apre
ciat în proporție de 61 la sută 
calitatea pîinii negre ca foar
te bună, 26 la sută ca bună și 
13 la sută ca satisfăcătoare. 
La pîinea albă, s-a apreciat 
calitatea ca foarte bună de 66 
la sută, bună de 25 la sută și 
satisfăcătoare de 9 la sută din 
consumatori.

Faza finală a concursului 
începe în ziua de 8 iulie.

(Agerpres)

Popa* io timpul excursiei

D R U M E T
care s-a odihnit și a urmat trata
ment la una din stațiunile da 

odihnă puse la dispoziția oameni
lor muncii. In locul ciulinilor, un
duiesc lanurile mănoase ale gos
podăriilor colective și de stat. 
Perlele construite pe litoralul mă
rii au căpătat renume mondial.

triale și social-culfurale constru
ite. Dacă la Lacul Roșu, Piatra 
Neamț sau Vatra Dornei excursio
niștii vor admira frumusețile natu
rii, la Bicaz vor cunoaște gigan
tica hidrocentrală. Pe aici, elevii 
excursioniști din raionul Lenin vor 
petrece 10 zile, prin aceste locuri 

Excursiile elevilor din Capitală în timpul 
vacantei de vară

raionul 23

excursio- 
urmă în

vor răsuna cîntecele pionierilor 
din raionul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ale celor din 
August.

Ce putea vedea un 
nisf cu 20 de ani în 
Dobrogea ? Ciulinii duși de vînf, 
bordeie sărăcăcioase ale pesca
rilor sau cîfiva ghiftuifi și plicti
siți de viață, întinși la soare.

Despre noua Dobroge, îți vor
bește astăzi cu înflăcărare, și nu 
fără mîndrie, orice pionier întors 
de g« litoral, HM srlct YÎrsfnlc

A intrat în exploatare 
o nouă hală

La Fabrica „Teh
nolemn" din Timi
șoara a intrat în ex
ploatare o nouă ha
lă industrială în
zestrată cu utilaje 
moderne. Prin con
struirea ei, capaci
tatea anuală de 
producție a fabricii 
a crescut cu 2.000 
garnituri de mobilă.

din 
dovedesc

Pe aceste locuri, pentru a le cu
noaște mai bine, se află acum 
excursioniști din raioanele Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și Stalin, iar 
elevii școlilor medii din raionul 
Lenin îi vor urma curînd.

Noile cetăți ale oțelului 
Reșița și Hunedoara, 
astăzi vrednicia și iscusința po
porului liber, stăpîn pe soarta sa. 
De aceste locuri, pentru a le cu
noaște, au fost atrași excursioniștii 
raioanelor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej fi Stalln. Din hărnicia fl

Totodată s-a asigu- , tizare și dezvoltare 
a Fabricii „Tehno
lemn". Tot aici au 
mai fost construite 
în ultimul timp, o 
centrală termică și 
instalații pentru a- 
limentarea între
prinderii cu apă 
industrială.

rat un mai bun 
flux al procesului 
de fabricație pe în
treaga întreprinde
re ceea ce va per
mite sporirea pro
ductivității muncii.

Noua hală face 
parte din cadrul lu
crărilor de sistema- (Agerpres)

I
entuziasmul oțelarilor 
excursioniști vor avea mult 
învățat.

pionierii
de

Pregătiri
a-

de 
isto- 
pio-

Încă înainte de închiderea .. 
nului școlar, majoritatea comitete
lor raionale U.T.M., în colaborare 
cu secțiile de învățămînt și cultu
ră s-au întîlnit cu comisiile de 
organizare a vacanței de vară și 
au stabilit programe concrete de 
pregătire și desfășurare a excur
siilor. însoțitorii — ghizii 
excursioniștilor sînt profesori 
geografie, științele naturale, 
rie, instructori superiori de 
nieri, activiști ai raioanelor U.T.M. 
Obiectivele unde se vor opri în 
mod deosebit excursioniștii au 
fost minuțios studiate pentru a le 
oferi acestora posibilități să cu
noască cît mai multe lucruri noi.

MARIA FLOREA 
ILARIA CHIȚIMIA

(Continuare in pag. a 4-a)

Joi după amiază a sosit în 
Capitală Piero Pieralli, pre
ședintele Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat care 
va face o vizită de prietenie 
în țara noastră. La aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de tov. Virgil Trofin, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.M., de membri ai Birou
lui și activiști ai C.C. al 
U.T.M., de către tineri din 
Capitală.

Pentru timpul liber 
al minerilor

De curînd, la întreprinde
rea minieră Cîmpulung, raio
nul Mușcel, a fost inaugurat 
un nou club pentru mineri, 
în noul club minerii pot să-și 
petreacă timpul liber în mod 
plăcut și educativ. La cabine
tul tehnic care este amena
jat în cadrul clubului, minerii 
pot primi oricînd consultații 
calificate asupra problemelor 
tehnice care-i interesează, pot 
citi și discuta diferite proble
me întîlnite în cărțile pe care 
le-au citit în cadrul bibliotecii 
tehnice.

Noul club este de asemenea 
înzestrat cu o bogată bibliote
că care prin varietatea și di
versitatea cărților pe care le 
are poate să satisfacă gustu
rile și preferințele tuturor mi
nerilor.

în afară de bibliotecă, noul 
club oferă minerilor posibili
tatea de a juca șah, tehnis de 
masă etc. fiind înzestrat cu 
materialul sportiv necesar.

Tsroul nostru se numește 
Pj Monsaupay. El îndepli

nește funcția înaltă de 
secretar general al Asociației 
franceze a întreprinderilor 
industriei de confecții. Cine 
și-l închipuie baricadat in
tr-un birou cu uși capitonate, 
semnînd și contrasemnînd hâr
tii, nu are o imagine completă 
despre activitatea înaltului 
funcționar. Mr. Monsaupay 
face deseori declarații în 
presă. Și, fără îndoială, mai 
ales acestui fapt îi datorează 
dînsul faima câștigată de 
„campion al luptei pentru e- 
leganță". Într-una din recente
le sale declarații, Monsaupay 
constată alarmat: „E ușor de 
văzut că în ultimul deceniu 
francezii nu-și mai mențin re- 
nwmele de eleganți". Și se în
treabă mîmînd cea mai pro
fundă îngrijorare : „Cum să-i 
convingem oare să nu mai 
poarte hainele pînă s-au tos de 
tot ?“.

Despre care francezi este 
vorba aici, monsieur Monsau
pay ? Bănuim că înalții func
ționari ai Asociației franceze 

a întreprinderilor de confecții 
nu poartă haine roase în coa
te. Bănuim de asemenea că 
nici membrii familiilor Rots- 
child, Hottinguer, Mirabaud și 
ai celorlalte clanuri de mari 
monopoliști din Franța nu um
blă jerpeliți. Am aflat, de pil
dă, din rubrica mondenă a 
unui ziar parizian că într-una 
din săptămînile trecute doam
na Helene de Vogue, soția mi
liardarului Melchior de Vogue, 
a fost văzută la operă „într-o 
superbă toaletă valorînd cel 
puțin 15.000 de franci", adică 
valorînd exact atît cît statisti
cile oficiale franceze indică 
drept minimum de trai pentru 
o persoană pe timp de un an 
și jumătate.

Atunci despre care francezi 
vorbește dl. Monsaupay ? Des
pre oamenii muncii ? Așa da, 
aveți dreptate domnule secre
tar general al Asociației fran
ceze a întreprinderilor indus
triei de confecții! Oamenii 
muncii din Franța n-au avut 
posibilitatea să fie eleganți, 
nici înainte de „ultimul dece
niu" și n-au această posibili
tate nici astăzi.

Desigur, dl. Monsaupay nu 
prea se arată înclinat să lim
pezească lucrurile 
nea „eleganței"
Dimpotrivă, el se 
după cit se pare, 
datele problemei și să-i pros
tească pe oameni. El afirmă

in chestiu- 
francezilor. 
străduiește, 
să încurce

EM. RUCAR
(Continuare în pag. a VI-a)



Chirurgia de restaurare
devine realitate

p

importante în

oamenilor de

Obiectivul: o producție loc

sporită. de cocs

Lucrări de metalurgie Dr. E. RĂCHITĂ

ar 
fe
țe-

Din cronica realizărilor cercetătorilor de la 
Institutul de energetică al Academiei R. P. R.

a-

Problema fabricării cocsului 
metalurgic din cărbuni ener
getici constituie una din preo
cupările de frunte ale cercetă
torilor de specialitate din țara 
noastră. Congresul al III-lea 
al Partidului a subliniat a- 
ceasta ca una din cele mai im
portante sarcini ale cercetam 
in domeniul științelor tehnice.

O latură esențială a proble
mei o constituie, fără îndoia
lă, desulfurarea cărbunilor. 
Un colectiv de cercetători de 
la Institutul de energetică, al 
Academiei R. P. Romane 
[prof. I. Blum, ing. V. Cindea 
fi I. Nistor) a obținut, m 
ceasta direcție o serie de re
zultate foarte interesante. Du
pă cum se știe, specialiștii so
vietici s-au ocupat intens de 
problema desulfurărîi cărbu
nilor și au obținut rezultate 
deosebite în acest domeniu. 
Pe de altă parte, cunoscutul 
orn de știință sovietic, prof, 
dr. A. Z. Jurovski, a apreciat 
că „lucrările efectuate în R. P. 
Română asupra desulfurărîi 
cărbunelui în strat fluidizat 
cu agent aer-abur au o mare 
importanță științifică și prac
tică".

Am adresat inginerului Vic
tor Cîndea, cercetător princi
pal la Institutul de energetica, 
rugămintea de a răspunde la 
cîteva întrebări cu privire la 
rezultatele obținute în legătu
ră cu desulfurarea cărbunilor 
romînești.

— Cum ați obținut aceste 
rezultate ?

— Pornind de la datele ofe
rite de literatura sovietică de 
specialitate, în 1958 au fost 
inițiate la Institutul de ener
getică cercetări cu privire la 
desulfurarea cărbunilor și coc
sului cu agent aer-abur. Sar
cina noastră era aceea de a 
găsi cele mai potrivite meto
de pentru a îndepărta sulful 
pe care-1 conțin cărbunele și 
cocsul și care constituie un e- 
lement dăunător.

La început am făcut încer
cări cu probe fixe de cărbune. 
Primele rezultate au fost 
încurajatoare și ne-au îndem
nat să trecem la un procedeu 
tehnic mai perfecționat și mai 
eficace: desulfurarea cărbu
nelui in strat fluidizat. Cu 
alte cuvinte, cărbunele pulve
rizat aflat într-un cilindru 
este în permanență spulberat 
de un curent de abur și aer la o 
temperatură de 380—550 gra
de C. Prin acest procedeu am 
reprodus rezultatele 
însă am reușit 
rata operației 
de la o oră la 
Procedeul este 
pentru cărbunii 
Important este faptul că el se 
adaptează la procedeul — ela
borat la Institutul nostru de 
energetică — pentru fabricarea 
cocsului metalurgic din căr
buni neaglutinanți, cu alte 
cuvinte cărbuni necocsificabili. 
Se știe că din cărbunii desul- 
furați se putea obține numai 
combustibil și nu cocs. Acum, 
din cărbuni neaglutinanți 
desulfurați se poate fabrica 
cocsul metalurgic.

— Cum s-a manifestat în a- 
ceastă direcție colaborarea cu 
oamenii de știință sovietici?

— Primele lucrări în dome-

inițiale 
să scurtăm du
de desulfurare 
15—20 secunde, 
foarte indicat 

romînești.

desulfurarea

este lesne de 
mai puțin în 

Ia micșorarea con- 
de cocs

nîul desulfurărîi cărbunilor 
aparțin colectivului profesoru
lui jurovski de la Institutul 
de combustibili fosili al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. 
Cu rezultatele pe care le-am 
obținut la București, am ple
cat ia Moscova pentru a între
prinde împreună cu specialiș
tii sovietici noi experiențe și 
a discuta căile de viitor in di
recția cercetărilor și aplicații
lor. Cu această ocazie s-au 
studiat cîteva posibilități noi 
pentru obținerea cit mai 
avantajoasă a desulfurărîi căr
bunilor.

— Vă rugăm să explicați ci
titorilor noștri de ce este atît 
de importantă 
cărbunilor ?

— Răspunsul 
dat : 0,1% sulf 
cocs duce 
sumului de cocs cu 2—2,5% 
precum și Ia mărirea produc
tivității furnalului cam cu a- 
celași procent. Fonta care se 
obține este curată ceea ce 
ușurează elaborarea oțelurilor 
în cuptoarele Siemens-Martin. 
Considerăm că prin procedeul 
propus de colectivul nostru, o 
uzină cocso-chimieă mare 
poate obține o creștere a valo
rii tehnologice a producției în 
proporție de 20—25 la sută.

Cercetările noastre în direc
ția desulfurărîi cărbunilor 
continuă și nu ne îndoim că 
vom reuși să obținem rezulta
te și mai bune. Sintem con
vinși că la aceasta vor contri
bui și experimentările pe care 
urmează să le facem la scară 
semi-industrială.

A. COSTA

------------
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AMPLIFICATOR 
PENTRU RAZE X

întreprinderea cehoslovacă 
„Chirana" a realizat recent patru 
prototipuri de aparate pentru 
amplificarea intensității razelor X. 
Prin folosirea acestor aparate se 
reduce cti mult pericolul la care 
sînt expuși medicii și tehnicienii 
care lucrează cu raze X, deoarece 
pentru examinarea unui bolnav 
este nevoie de numai o optime 
din cantitatea de radiații necesară 
pînă acum.

CARDIOTACHOMETRU

Un alt instrument produs la 
întreprinderea cehoslovacă ,,Chi
rana" este un cardiatachometru 
portabil cu transistori, care cîn- 
tărețfe doar ceva mai mult de 

Tineri cercetători de To Insti
tutul de mecanică aplicată 
„Troian Vuia" al Academiei 
R.P.R. au venit în mijlocul 
muncitorilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu" din 
Capitală - în hala de auto
buze și troleibuze — și dez
bat probleme de rezistență 

la autobuze și troleibuze.

roblema cultivării 
țesuturilor vii în 
condiții artificiale 
și a folosirii lor 
pentru înlocuirea 
organelor distruse

sau degenerate este, în pre
zent. din nou la ordinea zilei 
în medicină și biologie.

Progresele recente ale biolo
giei și în special ale citologiei 
- știința care se ocupă cu stu
dierea celulei vii - au permis 
pentru prima oară realizarea 
unor succese
domeniul cultivării țesutului 
viu. In mod special, au stirnit 
un viu interes în întreaga 
lume lucrările savantului so
vietic prof. dr. A. N. Studitski 
și ale colaboratorilor săi pre
zentate la cel de-al X-lea Con
gres internațional de citologie 
experimentală care a avut 
de curînd la Paris,

Oricit de paradoxal 
părea, dar pentru ca un 
sut să manifeste din nou
nomene de creștere el trebuie 
să fie mai întii într-un anumit 
sens „distrus", descompus. Stu
ditski numește această stare,

Ca urmare a marii dezvoltări 
pe care a luat-o în jara noastră 
industria metalurgică, cercetarea 
științifică în domeniul mefalurgiei, 
în ultimii ani au apărut numeroa
se articole de specialitate, pre
cum și o serie de cărți cu profil 
tehnico-științific, menite să sinte
tizeze unele domenii și să reflec
teze totodată unele rezultate ob
ținute în industria noastră side
rurgică sau în laboratoare.

Merită citată în acest sens car
tea profesorului Al. Rău intitulată 
„Elaborarea oțelurilor" care pe 
lingă tratarea unor probleme 
strict tehnologice, dă cititorilor și 
idei aprofundate asupra bazelor 
științifice ale procedeelor de to
pire a oțelurilor, multe din ele 
furnizate de lucrări ale unor au
tori sovietici.

De asemenea, cartea „Fonta cu 
grafit nodular", scrisă de profe
sorul K. I. Vașenco din Kiev îm
preună cu tînărul specialist L. So- 
froni de la Centrul de Cercetări 
metalurgice al Academiei R.P.R. 
Lucrarea redă într-un mod con
centrat atît bogata experiență a 
turnătoriilor sovietice de fontă 
precum și rezultatele unei serii 
lucrări experimentale originale 
fectuate de al doilea autor 
cursul aspiranturii și continuate 
terior.

în aceeași ordine de idei, 
mai putea fi citată lucrarea 
C, Ștefănescu „îndreptarul pen
tru turnători", sau cea a lui I. 
Barbu, I. Milinovici și N. Teodo- 
rescu „Cocsul metalurgic" etc.
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1 kg și care este destinat folosi
rii pe scară largă în practica me
dicală. Instrumentul înregistrează 
bătăile inimii pacientului pe un 
cadran, iar dacă medicul nu poa
te urmări cadranul, bătăile sînt 
reproduse prin sunete.

CLIMA TROPICALĂ...
LA COMANDA

Pe baza unui proiect elabo
rat de un grup de ingineri ar
meni, se construiește Ia Ere
van o instalație heliotehnică 
în care se va crea în mod ar
tificial o climă tropicală. In
stalația este destinată încercă
rii materialelor de protecție și 
organelor de mașini care vor 
funcționa in condițiile tropice
lor.

U.R.S.S. exportă diverse

„stare plastică". Cercetările 
au arătat de asemenea mijloa
cele prin care celulele muscu
lare pot fi puse în stare plas
tică, devenind astfel „materia 
primă" necesară construcției 
organului muscular.

Este suficient pentru aceas
ta, de a secționa tendoanele 
și a întrerupe legăturile ner
voase ale mușchiului. Un ast
fel de mușchi oricît ar fi de 
traumatizat se află în stare 
plastică suportînd ușor lipsa 
de oxigen pe care un mușchi 
normal nu o tolerează. Trans
plantat în locul altui organ 
muscular, mușchiul „plastic" 
ia forma „gazdei" înlocuindu-i 
pe deplin toate funcțiunile.

Experiențele 
știință sovietici efectuate pe 
animale au arătat că se pot 
reconstitui pe această cale 
părți importante ale sistemu
lui muscular.

Deosebit de spectaculoase 
au fost de asemenea studiile 
experimentale asupra inimii. 
Pină in ultimul timp se cre
dea că țesutul cardiac, care este 
de fapt un țesut muscular, nu 
ar avea proprietatea de a se 
regenera.

Prof. Sinițin, chirurg din 
Gorki, a descoperit însă o me
todă care provoacă regenera-

20 piese pe centimetru cub

tuburilor 
familiare 
că apare 
utilizează

Zehnica actuală cere piese 
cit mai ușoare, mai mici 
și mai sigure în func

ționare. Această tendință se 
manifestă și în electronică 
unde se desfășoară actual
mente o competiție foarte in
teresantă între tuburile elec
tronice și semiconductor!. 
Printr-un proces relativ lent, 
care a durat decenii, s-a ajuns 
la forma actuală a 
electronice, atît de 
tuturor. Dar iată 
tranzistorul, care 
principii cu totul noi. De la 
început el se impune prin 
performanțele, sale excepționa
le care îl fac net superior tu
burilor electronice, în multe 
aplicații. El e de o mie de ori 
mai mic ca volum, de o sută 
de ori mai ușor și consumă de 
zece ori mai puțină energie de 
cit un tub electronic echiva
lent-

Tranzistorul, prin dimensiu
nile sale mici, permite o serie 
de studii imposibil de realizai 
cu tuburile clasice. Astfel, 
exemplu, cu tranzistorii 
realizează mici emițători 
dimensiunile unei capsule 
care o înghit bolnavii de sto
mac. Acest mic aparat conține ’ 
două elemente esențiale: un 
aparat care măsoară contrac- 
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mașini în multe țări afroasia- 
tice. Toate aceste mecanisme 
sînt supuse unei prelucrări 
speciale care asigură funcțio
narea lor ireproșabilă în con
dițiile climei tropicale. Insta
lația construită de oamenii de 
știință armeni va înlesni con
siderabil încercările mașinilor

mașina care Înlocuiește 
MUNCA A 75 DE MUNCITORI

Bulgaria exportă mari can
tități de semințe de dovleac. 
Cu curățirea lor, care se face 
manual, se pierde foarte mult 
timp și muncă.

Recent, la Russe a fost 
construită o nouă mașină care 
înlocuiește munca a 75 de 
muncitori. Ea este deservită 

rea cordului. El implantează 
în „pereții" inimii fîșii de 
piele sau chiar de material 
plastic (capron etc). Țesutul 
conjunctiv „invadează" piesa 
grefată apoi țesutul muscular 
cardiac îl înlocuiește in între
gime.

Dar țesutul muscular nu 
este singurul în stare să re
nască astfel.

Recent, o tinără savantă 
din Moscova și alta din S.U.A., 
au reușit să cultive în medii 
de cultură artificiale, celule 
nervoase ale unor organisme 
adulte. Celulele cultivate în 
condiții favorabile au trăit și 
au crescut un timp îndelun
gat (pină la 6 luni).

*

„Sintem pe deplin convinși — 
scrie prof. A. N. Studițki în 
ultimul număr al revistei 
„Kultura i Jizni" — că va veni 
timpul cind știința va cunoaș
te proprietățile de creștere ale 
țesuturilor vii cu aceeași exac
titate cu care un inginer își 
cunoaște materialele de con
strucție. Atunci se va putea 
trece de la faza experimentală 
la reconstituirea dirijată a or
ganelor pierdute".

prof. univ. Edmond Nicoiou
ția stomacului și intestinului 
și un emițător de radio. Cu 
un receptor din exterior se 
determină astfel contracția 
de-a lungul aparatului diges
tiv, putîndu-se face ușor diag
nosticul diferitelor maladii.

Dar astăzi in afară de tran- 
zistori au apărut alte elemen
te noi, cu mult mai mici. Pe 
de o parte este vorba de tu
buri subminiatură, care sînt 
aproximativ de dimensiunile 
unor tranzistori, pe de alta de

0 O competiție tehnică ® Caracteristicile 
unui tranzistor • O singură piesă în locul 
unui ansamblu de piese o Ce sînt filtrele ceramice?

e Căi noi în tehnica contemporană

așa numitele elemente inte
grate.

Tuburile subminiatură sînt 
în fond tuburi principial la fel 
cu tuburile clasice, dar la care 
toate dimensiunile sînt reduse 
la scară microscopică, tuburile 
montindu-se la microscop.

Mult mai interesante sînt 
însă elementele integrate. Aci 
este vorba de un mic cristal 
semiconductor care in diferi
tele sale părți are funcțiuni 
diferite. Studiile teoretice au 
arătat că in procesele care au 
loc într-un tranzistor nu in
tervin toate porțiunile sale. 
S-a ajuns atunci la ideea de 
a utiliza cristalele în scopuri 
multiple. Să considerăm de 
exemplu un redresor. Este 
vorba de un aparat care 
transformă curentul electric 
alternativ în curent continuu.

Un redresor clasic este for
mat din mai multe piese: un 
transformator, un tub redresor 
și un filtru ce conține o bobi
nă și doi condensatori electro
litici. Noul circuit integrat 
care îl înlocuiește este format 
dintr-un cristal care într-o 
primă regiune este tratat 
spre a se comporta ca o re
zistență. Supus la curent, 
cristalul se încălzește în re
giunea respectivă. Această 

. căldură acționează o serie de 
termocuple realizate tot din 
acel cristal și care produc di
rect curentul continuu nece
sar. S-au eliminat astfel o se-

La Institutul de studii și cer
cetări hidrotehnice din Bucu- 
ști. In fotografia noastră : 
modelul debitării apei din 
Șiret ; o tehniciană măsoară 

nivelul apei din rezervor.

Experimentarea redresoare- 
lor de înaltă tensiune în la
boratorul unional de elec
trotehnică „V. I. Lenin" 

de două persoane și curăță 
200 de kg de semințe pe oră.
PLANIMETRU FOTOELECTRIC 

PENTRU CONSTRUCȚII 
NAVALE

La Institutul de construcții 
navale din Rostock a fost con
struit un planimetru fotoelec- 
tric. Acest aparat de măsurat 
indică gradul de folosire al 
tablei pentru nave in timpul 
tăierii fotooptice cu gaze. 
Pînă acum au fost necesare 
îndelungate calcule cu dispo
zitive mecanice. Prin noua 
metodă se realizează în medie 
o economie de 105 minute, în 
felul acesta, atunci cind apa
ratul indică un grad scăzut de 
folosire, desenele pentru mași
nile de tăiere cu gaze pot fi 
modificate în mod rațional.

rie întreagă de piese, simpli- 
ficindu-se mult și procesul 
tehnologic de fabricare al re
dresorilor. Mergîndu-se pe a- 
ceastă linie se fabrică ampli
ficatori de televiziune avind 
dimensiunea unor mărci poș
tale și amplificatori muzicali 
destinați sălilor de spectacole, 
cu dimensiunea unei monede 
de 50 de bani. E interesant ca 
în această direcție să compa
răm un bloc de telemăsură a 
luminii, bloc realizat prin di

verse procedee. Cu tuburi e- 
lectronice el are dimensiunile 
unui volum, obișnuit de tipul 
aceluia în care se tipăresc 
„Clasicii literaturii universa
le", Cu tranzistori dimensiuni
le se reduc la cele ale unui 
volum din colecția „Biblioteca 
pentru toți“. Cu un circuit 
integrat, dimensiunile scad la 
cele ale unei treimi de băț de 
chibrit.

O altă direcție interesantă 
în care se fac cercetări 
este aceea a micromo- 

dulelor- Este vorba pe de o 
parte de o fabricație de piese 
mici și care se dispun după 
un principiu cu totul nou. In 
tehnica micromodulelor fie
care piesă — rezistență, con
densator, transformator — se 
realizează sub forma unei 
mici plăcuțe ceramice avind 
dimensiunile de 8 X 8 mm. și 
grosimea de 0,25 mm. Aceste 
elemente se asamblează prin 
suprapunere, conexiunile fă- 
cîndu-se prin șanțuri laterale. 
Cu această tehnică se poate 
ajunge la o densitate de 20 de 
piese pe cmc. Un receptor de 
radio realizat cu micromodule 
poate ajunge la dimensiunile 
unei bucățele de zahăr!

O noutate în această direc
ție o constituie circuitele de
numite T.I.M.M., ceea ce în
seamnă circuite Term Ionice 
cu Micro Module. Este vorba 
de o serie de inele ceramice 
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care alternează cu inele de me
tal. Toate sînt asamblate și 
din ele se evacuează aerul 
spre a permite trecerea elec
tronilor. Aceste elemente în
locuiesc grilele, anozii și ca- 
tozii tuburilor clasice, dar și 
celelalte elemente de circuit 
ca rezistențe, capacități și bo
bine. Experiențele de pînă a- 
cum arată că într-un cilin
dru avind o înălțime de circa 
7 cm și un diametru de 0.7 
cm, pot fi dispuse elemente 
care sînt echivalente cu 44 de 
componente clasice, mai exact 
care sînt echivalente cu : 10 
diode. 14 triode, 14 rezistențe 
și 6 condensatori.

Este interesant de văzut că 
acest gen de elemente permite 
o densitate foarte mare de 
componente în unitatea de vo
lum. Această densitate poate 
ajunge la valori foarte înalte : 
astfel într-un cub cu latura 
de 10 cm pot încăpea citeva 
mii de circuite basculante.

n afară de aceste pro
grese remarcabile în 
domeniul elementelor 

active de circuit, adică al tu
burilor electronice și al tran- 
zistorilor, progrese de seamă 
s-au realizat și în ceea ce 
privește elementele pasive, 
cum ar fi rezistențele, bobi
nele și condensatorii. Tendin
ța actuală este de a se realiza 
dispozitive electronice simple, 
care să înlocuiască printr-o 
singură piesă un întreg an
samblu de piese clasice. Un 
succes remarcabil în această 
privință îl constituie filtrele 
ceramice.

Adeseori în tehnică avem 
nevoie de filtre. De exemplu 
la fiecare receptor de radio 
există o serie întreagă de fil
tre. Unele din ele servesc la 
selectarea emisiunii unui post 
din multitudinea de semnale 
ce ajung la receptorul nostru. 
Aceste filtre sînt constituite 
dintr-un număr de bobine și 
condensatori.

Recent s-a putut trece la 
realizarea unor filtre bazate 
pe un principiu cu totul nou. 
Anume, întregul filtru se re
duce la o mică placă realizată 
dintr-un material ceramic spe
cial. Placa are depuse pe ea 
două straturi subțiri de ar
gint- La atît se reduce între
gul filtru. Evident, dimensiu
nile sale sînt foarte mici, de 
ordinul milimetrilor.
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Descărcarea unei părți a 
uriașei turbine de aburi care 
va deservi termocentrala e- 
ilectrică de la Cere pets k 
(U.R.S.S.), termocentrală în 

curs de construcție.

științifici des 
de populari-

unei alte no- 
astronauticei :

Continuăm în pagina de astăzi 
să dăm amănunte în legătură cu 
o serie de termeni 
folosiți in articolele 
zare a științei.

Ne oprim asupra 
țiuni din domeniul 
RACHETOPLANUL.

Așa cum îl arată și numele, ra- 
chetoplanul este o rachetă cu 
planuri, adică cu aripi, foarte a- 
semănătoare cu un avion cu reac
ție. Rachetoplanul se mai numește 
și planor cosmic. El servește pen
tru reîntoarcerea din Cosmos . în 
condiții cît mai bune.

Datorită vitezei toarte mari a 
sateliților în orbită (8 km/s în a- 
propierea Pămîntului) sau a na
velor cosmice pe traiectoriile de 
revenire spre Pămînt (11,2 km/s), 
există pericolul ca aceste aparate 
de zbor cosmic să ia foc din cau
za frecării cu aerul din atmosferă 
la revenirea din Cosmos. De a- 
ceea, satelitul sau nava cosmică 
trebuie să coboare cu viteză re
dusă spre straturile dense de aer 
și, dacă se poate, chiar să pla
neze pe deasupra acestor straturi. 
De aici, necesitatea ca ele să aibă 
formă de planor.

Dacă rachetoplanul ar avea a- 
ripile desfăcute complet în tot 
timpul zborului nu s-ar mai pu
tea reduce treptat viteza sa de 
coborîre. Din acest motiv, aripile 
planorului se pot desface și strîn- 
ge mai mult sau mai puțin, în 
lungul corpului alungit al apara
tului de zbor, după cum rezisten
ța pe care i-o opune -aerul este 
mai mare sau mai mică.

In scopul scoaterii sale din or
bită, cînd zboară în jurul Pămîn
tului, rachetoplanul este prevăzut 
cu un mofor-rachetă contrar, așe
zat în partea sa din față. Prin 
punerea în funcțiune a acestui 
motor, rachetoplanul își micșo
rează viteza și începe să coboare. 
După ce s-a consumat rezerva de 
combustibil care asigura lucrul 
motorului de frînare, întreaga in
stalație ieșită din funcțiune, poate 
fi desprinsă de restul construcției.

Rachetoplanul își desface acum 
larg aripile și continuă să-și frî- 
neze coborîrea folosind forța de 
rezistență a aerului. în apropierea 
Pămîntului, el se transformă în
tr-un avion, prin punerea în func
țiune a motorului său cu reacție. 
Folosind acest motor, rachetopla
nul aterizează în bune condițiuni, 
pe o suprafață nu prea întinsă de 
teren.

Sticla solubila 
consolidează 

pămîntul
Un nou procedeu de conso

lidare a pământului în con
strucții subterane a fost ela
borat de specialiștii unguri și 
a dat rezultate bune. Acolo 
unde se constată că pămîntul 
este prea slab pentru a supor
ta o construcție, cu ajutorul 
curentului eleictric, prin elec
trozi tubulari se introduce în 
pămînt sticlă solubilă care ul
terior se întărește cu ajutorul 
unor substanțe chimice, con- 
solidînd astfel stratul de pă
mînt. Cu noua metodă a fost 
salvat un monument istoric 
din Șopron și tot cu ajutorul 
acestei metode a fost evitată 
prăbușirea unei hale la o în
treprindere de prefabricate.

Zilele acestea metoda a fost 
aplicată la o mare construcție 
industrială.



Undeva, într-o schelă...0 nouă policlinică 
sătească

este bine utilată și 
de numeroase cadre 

Aceasta se adaugă 
sanitare create în

Sute de oameni ai muncii își 
petrec plăcut concediul de 
odihnă în frumoasa stațiune 

Slănic-Moldova.

Primele zile de practică ale studenților

și îndrumareontrol

La Strehaia, regiunea Olte
nia a fost dată în folosință o 
nouă policlinică. Noua unitate 
sanitară 
deservită 
medicale, 
unităților 
satele noastre în anii puterii 
plopulare. La sate, unde în 
trecut bolile secerau mii de 
vieți omenești, au fost create 
case de naștere care au o ca
pacitate de peste 8.000 de pa
turi. Pentru îngrijirea copiilor 
bolnavi au luat ființă stațio
nare pe lîngă dispensarele 
rurale, secții de pediatrie în 
spitale cuprinzînd peste 3.000 
de paturi.

Dacă în trecut o circum
scripție sanitară rurală se în
tindea pe cîte 15—20 km de
servind pînă la 20.000 de lo
cuitori, în prezent, datorită 
înființării unui mare număr 
de circumscripții sanitare noi, 
revin tn medie cîte 5.000 de 
locuitori pe circumscripție.

D intr-o baracă de 
telefon 
între 
pruni. 
Berea, 

flăcău gol pînă la brîu, 
pielea arămie. Aruncă o pri
vire spre mica mașină care 
staționase în drum la numai 
cîțiva pași, apoi își făcu 
palmele pîlnie și strigă spre 
sonda cea mal apropiată. Era 
în scurta pauză din timpul 
lucrului și oamenii se lungi
seră pe iarbă la umbra 
deasă.

— Hei, Iordache, la telefonl 
—- dădu el glas.

Dintre oameni s-a ridicat un 
tînăr scund cu o față alun
gită, cu ochi albaștri mari.

— Iaca, viu.
Și porni încet, ca omul care 

n-are nici o grabă.
■— Asta trăiește o mie de 

ani — observă șoferul. Arde 
casa și el n-o stinge, se în
călzește la flăcări.

Flăcăul de la baracă îl în
fruntă.

— N-ai lovit-o, 
el domol, dar are 
toare. Pe 
dă de la 
vezi.

— Ce

așezată 
sonde, sub 

în schela 
ieși un 

cu

pe 
cei 

ei

de 
care

iarnă a 
erupție.

vere. Este 
inimă siznți- 
oprit o son- 
Uite, cum îl

La școala producției

din 
de 
din 

la
La Uzinele „Tehnofrig" 

Cluj, fac practică 40 
studenți ai politehnicii 

Iscalitafe și 17 studenți de 
Facultatea a'e fizico-mafemafici.
Se poate spune că, de acum stu
denții sînt vechi în uzină — de o 
săptămîns. La turnătorie, spre e- 
xemplu, cei 14 studenți din anul 
I vor forma și modela singuri pes
te pufine zile. Acum, abia învață. 
Dar învață lucrind. Cele două
fete Liliana Ferședi și Mariana
Cîr/ig, fruntașele grupei — au nu
mai 9 și 10 la examene — ne 
spuneau, mîhnife că au avut 
prea pufine lădițe pentru forma
re. Aveau însă o promisiune de 
la șeful sectorului : curînd se vor 
confecționa mai multe lădițe și 
vor putea lucra din plin. Nici u- 
nul din studenți nu se lasă mai 
prejos. S-a stabilit încă din prima 
zi ca nici un student să nu piar
dă nici o clipă din timpul de 
practică. Hofărîrea aceasta gene
rează grijă din partea fiecăruia 
pentru respectarea programului, 
exigenta față de fiecare student.

în ziua cînd i-am vizitat la uzi
nă, cei 14 studenți lucrau alături 
de muncitori. Lîngă maistrul 
Gali Alexandru erau vreo 4 
studenți. II ajutau. Maistrul le ex
plica pe îndelete fiecare operație. 
Nimic nu scapă studenților. ,,Așa 
ucenici — îmi spunea maistrul — 
aș vrea să am mereu. Tot timpul 
stau lingă mine, îmi urmăresc fie
care mișcare, aproape că nu mă 
lasă să lucrez, vor să facă ei to
tul în locul meu. Eu îi las, știu 
că așa se învață astăzi ingineria, 
începînd să execuți operații pe 
care le execută muncitorul. O să 
ne pare rău cînd vor pleca stu
denții". Aceste cuvinte sînt pri
ma notă bună pentru studenții din 
secția turnătorie.

-Ar
La forjă, cei 10 studenți se cam 

plictisesc privind, Mai ajută ei la 
unele treburi, dar prea puțin, 
încă se acomodează cu secția, cu 
treburile de aici. E drept, condi
țiile specifice din această secție 
nu permit ca fiecare student să 
lucreze singur efectiv. Totuși, cu 
mai multă grijă din partea con
ducerii secției, s-ar fi reușit ca și 
acești studenți să nu aibă o pe
rioadă așa de lungă de acomo
dare. Această săptămînă pe care 
o. mai petrec la secția forjă, tre
buie bine organizată, să se poată 
recupera timpul și îndeplini în
tocmai programul de practică.

★
Trei studente de la Facultatea 

de matematică și fizică a univer
sității clujene au fost puse 
în discuția colectivului gru
pei de practică în fața comitetu
lui U.T.M. al universității. Motivul: 
în prima zi de practică au săvîr- 
șif un act de indisciplină, și-au 
pierdut vremea In timp ce tre
buiau să lucreze. Aparent fap
tul este mărunt, s-a petrecut doar 
in prima zi de practică. lotuși n-a 
fost trecut cu vederea și n-a fost 
socotit fapt mărunt. S-a pus mare 
accent pe disciplina la practică și 
orice abatere, cît de mică, tre
buia aspru judecată, cu exigență, 
deci faptul semnalat a devenit 
„un caz" și a fost pus în discu
ția colectivului.

L. ILIEȘ

La numai trei zile după ve
nirea lor, cei 170 de studenți 
timișoreni și bucureșteni care 
fac practică la Uzinele Meca
nice din Timișoara au primit, 
la locurile lor de muncă din 
secțiile uzinei, vizita unor 
oaspeți : primul secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Timișoara, un activist al . cen
trului universitar și secreta
rul comitetului U.T.M. din u- 
zină. O zi întreagă au fost 
străbătute toate cele 12 locuri 
de muncă în care își efectuea
ză studenții practica, s-a stat 
de vorbă cu aproape fiecare 
student, au fost studiate îm
preună cu asistenții conducă
tori de practică și inginerii 
șefi de secții, programele de 
practică, au fost sesizate unele 
deficiențe în organizarea prac
ticii.

Această acțiune se încadrea
ză în preocuparea pe care o 
are, îndeosebi în zilele 
tea, 
U.T.M. 
buna 
studențiilor din institutele de 
învățămînt superior din 
Timișoara și din celelalte cen
tre universitare care fac prac
tica în întreprinderile și in
stituțiile timișorene. Pentru 
buna desfășurare a practicii 
au fost luate din timp toate 
măsurile. După cum este știut* 
în perioada de practică 
denții se integrează în

de producție din uzină, 
în viața de organizație

*

Intreprinde’ea „Electrobanat"- 
Timișoara a realizat noi proto
tipuri de corpuri de iluminat 
pentru interioarele locuințelor, 
lată-l in fotografie Pe tinărul 
Ion Varga lucrind la montarea 

unui nou tip de lampă de 
plafon.

aces-
Comitetul orășenesc 

Timișoara pentru 
desfășurare a practicii

stu-
pro-

Nu mai sînt
O parte din s

cultății de
Fa-O parte din studenții

cultății de mecanică de 
la Institutul politehnic 

din București fac practică la 
Uzinele „1 Mai" din Ploiești. 
Ei și-au început practica în 
secția modelărie. După cîteva 
zile de practică, pe la contro
lul tehnic al secției au trecut 
primele modele și cutii de 
miez pentru piese simple lu
crate de studenți. Primele re
zultate ale muncii lor alături 
de muncitori, primele rezulta
te ale practicii- Acest lucru a 
bucurat în aceeași măsură 
atît pe studenți cît și pe mun
citorii secției. Mai mult, a- 
cest lucru dovedește că stu
denții anului I mecanică au 
înțeles de la început care este 
•scopul practicii, s-au încadrat 
în ritmul de muncă din uzină, 

îndrumată de organizația 
de partid, sprijinită de comi
tetul U.T.M., comisia de prac
tică din uzină, împreună cu 
responsabilii practicii din 
partea institutului, au repar
tizat studenții din prima zi 
practică pe lîngă echipe 
muncitori.

De fapt și programul 
desfășurare a practicii in u

de
de

<5«

a cîteva zile după 
ce în ziarul „Scîn- 
teia tineretului" 
(nr. 3659) a a- 
părut articolul

«„Dacă" nu aduce tinerii l® 
concurs", comitetul U.T.M. 
din comuna Podari, din re
giunea Oltenia a convocat o 
adunare generală a utemiști- 
lor în care s-a discutat felul 
cum se desfășoară în comună 
concursul „Iubiți cartea", Re
feratul prezentat de bibliote
cara Paula Trandafir, mem
bră în comisia concursului 
„Iubiți cartea", s-a oprit mai 
mult asupra lipsurilor consta
tate de articol. Atît referatul, 
cît și discuțiile ce au urmat, 
au arătat atît justețea criticii 
făcute de ziar (activitatea co
misiei concursului „Iubiți 
cartea" era sporadică ; din 
biblioteca comunală lipseau 
multe cărți prevăzute în bi
bliografia concursului; orga
nizația U.T.M. acorda prea 
puțină atenție muncii cu car
tea), cît și — mai cu seamă 
- cum anume va trebui ac
ționat în viitor, pentru ca a- 
ceste lipsuri să. poată fi înlă
turate.

Trăgînd concluziile nece
sare, comitetul U.T.M. a tre
cut în zilele următoare la or
ganizarea comisiei concursu
lui „Iubiți cartea" care era

cesul 
ca și 
de aici. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Timișoara a instruit 
în acest scop atît pe secreta
rii U.T.M. din întreprinderi 
cît și cadrele U.T.M. din fa
cultăți. înainte de a pleca în 
practică, odată cu instruirea 
profesională, utemiștilor li s-a 
vorbit despre 
de organizație 
cii în uzină.

Colaborarea 
zația U.T.M. 
practicanți de la Institutul 
politehnic și organizația U.T.M. 
a Uzinelor Mecanice din Ti
mișoara, locul unde își des
fășoară practica cel mai mare 
număr de studenți, a început 
încă din prima zi de practică. 
Alcătuirea planului de muncă 
comun a fost îndrumată în
deaproape de către comitetul 
orășenesc U. T. M. Astfel 
planul a reușit să fie intere
sant și cuprinzător. Printre al
tele au fost cuprinse în el o- 
biective importante ca mun
ca în brigăzile de producție 
ale tineretului, populariza
rea cărții tehnice și altele la 
îndeplinirea cărora vor lucra 
împreună atît tinerii munci
tori cît și studenții practi
canți. Studenții vor contribui 
la redactarea unor articole, 
caricaturi, epigrame la postul 
utemist de control, iar gazeta

îndatoririle lor 
în timpul mun-

dintre organi- 
a studenților

„începătoril«
zină a fost întocmit tot tn a- 
cest sens. Pe toată perioada 
practicii s-a prevăzut pentru 
fiecare grupă pe lîngă care e- 
echipă de muncitori va lucra, 
în ce secție. Acest lucru a per
mis ca inginerii, șefii de sec
ție care răspund de practica 
studenților să discute din vre
me cu muncitorii din secții și 
ateliere, cu șefii de echipă, să 
le arate în ce constă 
munca lor cu studenții.

De aceea, cînd s-au prezen
tat în secții, la locul de mun
că respectiv, studenții au fost 
priviți cu încredere, au fost 
considerați ca un ajutor de 
nădejde. Chiar dacă la început, 
în primele zile, au lucrat cu 
stîngăcie, nu s-au putut, fi
rește, descurca cu ușurință, lu- 
crîhd în echipele din uzină 
au fost ajutați de muncitori 
cu răbdare și dragoste pînă 
cînd au prins firul muncii. A- 
cum studenții care fac prac
tică la secția modelărie și la 
secția turnătorie oțel-fontă, nu 
mai pot fi considerați începă
tori. Elaborează o serie de pie. 
se mici,' miezuri etc. Și pînă 
acum toate aceste piese au 
fost bune.

M. MIRON

descompletată. Astfel, în co
misie, au fost cooptați : Floa
rea Irimescu, noua directoare 
a căminului cultural din co
mună, Șușerea Stoian, profe
sor, și Sima Constantin, in
structor de pionieri, care, ală
turi de ceilalți membri ai 
comisiei au organizat unele 
acțiuni interesante, mobiliza
toare, pentru atragerea cît 
mai multor tineri la concursul 
„Iubiți cartea".

Organizația U.T.M. a îndru
mat comisia concursului „Iu
biți cartea" să desfășoare o

de perete va avea în perma
nență, pe tot timpul verii, o 
rubrică intitulată „Practican
tul" în cadrul căreia vor lua 
cuvîntul studenții. Pe timpul 
practicii au fost organizate și 
foarte multe acțiuni cultural- 
sportive comune, joi ale tine
retului, competiții sportive 
precum și un interesant con
curs de „Cine știe, cîștigă" pe 
două teme de producție. 
Studenții vor participa și la 
adunările generale U.T.M. din 
secțiile în care lucrează.

Preocuparea Comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Timișoara 
pentru practica studenților 
nu s-a limitat numai la viața 
de organizație a studenților 
ci și la problemele de conți
nut ale practicii în producție. 
Astfel cu ocazia vizitei pe 
care am amintit-o la început, 
atît activiștii comitetului oră
șenesc cît și conducătorii de 
practică au constatat anumi
te deficiențe în organizarea 
grupelor de practică și în 
schimbarea prea rapidă a lo
cului de muncă. După ce s-a 
cerut sfatul comitetului de 
partid din uzină, organizația 
U.T.M. a arătat inginerului 
șef și conducerii uzinei con
cluziile sale și a fălcut propu
neri concrete, foarte judicioa
se, pentru îmbunătățirea or
ganizării practicii în produc-

AL. I. VLADIMIR

vorbești î 1 — făcu 
mirat șoferul, iar noi ceilalți, 
ne-am tras mai aproape.

...Se întîmplase în urma 
unei intervenții. Avusese loo 
o reparație la sondă. Urma 
să se monteze capul de pom
pare, cînd sonda începu să 
arunce cu țiței din sus de 
platforma podarului.

în jurul sondei se aflau nu
mai muncitori tineri. Afară de 
mecanicul de schimb, om în 
vîrstă, deprins cu sbuciumul 
sondelor. lordache nu mai vă
zuse pînă atunci o sondă în 
erupție. Se desmetici totuși 
cel dinții. porni spre sondă cu 
pasul lui încet, părînd șovă
ielnic, dar nu se opri, ci in- 
ră de-a dreptul, cu mîna 
ridicată la ochii de parcă s-ar

fi apărat de soare. S-a mistuit 
în negura de țiței. După el a 
svîcnit Gheorghe Radu, prie
ten bun, coleg de școală odi
nioară la profesională și a- 
cum la școala serală, tova
răși în aceeași organizație 
U.T.M.

Era iarnă, țițeiul aruncat se 
congela. La gura sondei se 
formase un con de gelatină, 
neagră. Ea se strecura 
după guler, pe mînecă, și 
doi simțeau prelingerea 
lipicioasă șl rece.

La gura puțului au dat 
mecanicul de schimb
mormăi printre dinții strînși: 
„Curaj, flăcăi. încă puțin șl 
ieșim de aici ca tartorul în 
persoană."

...Au montat oala de gaze a 
capului de pompare, ventilul 
captubing. Jerba neagră și-a 
slăbit puterea pierzînd mereu 
din înălțime pînă s-a liniștit 
de tot. Cînd au venit cei din 
conducerea schelei, cu mașini 
și cu oameni, au văzut ieșind 
din sondă trei oameni scoși 
parcă dintr-o baie de țiței.

— Măi, frate — se opri 
Radu îngrozit — dacă scăpăra 
vreun bolovan azvîrlit ?

Iordache răspunse moale.
— Mă gîndii și eu. Da' n-a 

scăpărat. De ce era musai să 
scapere ?

I-au dus cu mașina să se 
curețe și să se frece la baie 
două ore, să bea vin fiert și 
să se odihnească. Iar fapta 
lor a făcut ocolul schelei. A- 
poi, apărură articole la ga
zetele de perete și stația de 
radioficaie, spre cinstea și 
lauda celor doi utemiști.

...Iordache ieșise din bara
ca de telefon și se așezase 
pe iarbă. Maistrul principal 
de întreținere, Aurică Iancu, 
care ni se alăturase între 
timp, reluă firul discuției.

— Toată lauda pentru amîn- 
doi, începu el. Cînd e la greu 
la ei mă duc. Acum o dumi
nică în urmă, era festival la 
club. Mă reped acolo. „Băieți,

la un parc din Pîcle s-a stri
cat o pompă. Am venit cu mo
tocicleta după voi". Și-au lă
sat fetele, unul s-a urcat în 
spate, altul în ataș, și mină 
vere pe coclauri. La puțină 
vreme, pompa mergea. Radu 
și Iordache au mai avut timp 
și de serbare.

Sînt pretutindeni amîndoi. 
Dacă este cineva care nu 
crede în legea atragerii con
trastelor — spune maistrul, 
mulțumit, se vede, de obser
vația lui — are aici un prilej 
de verificare. Iordache e mo- 
luț, liniștit-, încet. Pe cînd Radu 
— spirt, motor sub presiune, 
seînteie. Sînt împreună la co
lectarea fierului vechi din 
schelă, scot din pămînt con
ductele vechi, nefolosite. Le 
încarcă la mașini și le aduc 
la bază. Sînt cunoscuți frun
tași în producție de vreme în
delungată, dar ei nu-și „bat 
monedă" din meritele pe care 
le au, ci muncesc cu modes
tie, așa cum șade bine omu
lui, și tînărului cu deosebire.

Flăcăul cu pielea arămie, 
sculîndu-se de pe piatra pe 
care șezuse, a întors capul 
spre Iordache, zicîndu-i:

— Ioane, uite, dînșii vor să 
te cunoască. Le-am povestit 
cînd cu sonda...

Iordache se mișcă ușor în 
loc. Și-a întors spre noi ochii 
lui albaștri, mari, și a spus cu 
cel mai

— Am 
mă...

pentru muncitorii
forestieri

de 
ra- 
un

PRIETENII BIBLIOTECII
Nu e încă ora 8. 

La biblioteca popu
lară nr. 1 „Vasile 
Roaită" din raionul 
Grivița Roșie, cele 
două bibliotecare 
așteaptă oaspeți ca
re nu întîrzie nici
odată. Zilnic vin 
aici mulți citi
tori să împrumute 
cărți. Printre ei se 
află mulți tineri 
muncitori, elevi, 
studenți. Formele 
multiple șl variate 
de popularizare a 
cărții; fondul de 
18.000 volume exis
tent aici, au fă" 
cut ca cititorii 
să îndrăgească a- 
ceastă bibliotecă. In 
sala de lectură a 
bibliotecii tinerii 
găsesc fișe cu re
comandări biblio* 
grafice și alte ma
teriale despre cele 
mal noi cărți apă
rute. Dacă vrei să 
citești cărți pe o 
anumită temă vei

găsi ușor, consul- 
tînd aceste fișe bi
bliografice.

De o largă popu
laritate s-au bucu
rat recenziile ținu
te la cărțile „Stră
inul” de Titus Po- 
povici, 
de Ion 
te” și 
beznă" 
Vaida.
rare și simpozioa
nele organizate pe 
diferite teme au 
trezit la numeroși 
tineri interesul pen
tru lectură. Cele 
două vitrine dau 
posibilitatea citito
rului să fie la cu
rent cu ultimele 
noutăți literare, a- 
părute în librării.

Tinerele bibliote
care Elvira Rață
și Aurora Iancu 
dau dovadă de
multă conștiinciozi
tate în munca cu 
cartea, 
simte 
împartă

„Lanțuri" 
Pas, „Cloco- 
„Scîntei în 
de A. G. 

Serile lite-

Cititorul 
nevoia să 

părerile

lui despre cartea ci
tită și nu rare sînt 
cazurile cînd se 
ivesc adevărate 
discuții pe margi
nea unor cărți. Sînt 
și tineri 
neori nu știu ce 
carte să-șj 
Atunci 
rele îi ajută ținînd 
seama de preferin
țe și mai ales, de 
gradul lor de pre
gătire.

Munca susținută 
pentru populariza
rea cărții în rîn
dul cititorilor a fă
cut ca numărul lor 
să crească neconte
nit. In primele 
două trimestre ale 
acestui an, numă
rul celor care au 
împrumutat cărți 
de la bibliotecă 
este de 2.450, a- 
proape egal cu nu
mărul de cititori 
din întreg anul 
1960.

care u-

aleagă. 
biblioteca-

M. TRANCA

bun, dar insuficient
cătreau rămasEminescu", care 

multă vreme în amintirea ti
nerilor din comună.

Articolul mai critica și fap
tul că bibliotecara Paula 
Trandafir nu s-a îngrijit ca 
în bibliotecă să existe un nu
măr suficient din cărțile pre
văzute în bibliografia con
cursului. Cerînd sprijinul bi
bliotecii ‘regionale din Craio
va, biblioteca a fost comple
tată. Astfel în ultima vreme 
au fost împrumutate cititori
lor cărți care mai înainte lip-

acestea de comisie. To- 
numărul purtătorilor in- 

„Prieten al cărții"

Iele 
tuși 
signei de 
raportat la cei 300 de țineri 
din comună continuă să fie 
încă mic.

Este de necontestat faptul 
că în desfășurarea concursu
lui „Iubiți cartea" în urma a- 
pariției articolului sus amin
tit, s-a petrecut o îmbunătă
țire simțitoare. Cu toate ace
stea organizația U.T.M. nu 
acordă încă ajutorul cuvenit 
în ceea ce privește desfășura
rea concursului. Mai sînt

Pe urmele materialelor publicate
largă acțiune de popularizare 
a cărții în rîndul tinerilor, să 
se intereseze îndeaproape de 
felul cum aprofundează ei 
cele citite.

Astfel, 
lecturi colective urmate 
discuții, recenzii, 
rate, la care au 
alături de tinerii 
concurs, și mulți 
din comună.

Deosebit de instructive au 
fost serile literare : „Pagini 
despre Lenin" ; „George Coș- 
buc“ ; „Viața și opera lui

au fost organizate 
de 

seri lite- 
participat, 
înscriși la 
alți tineri

seau, sau existau doar într-un 
singur exemplar.

Ca o urmare firească a ace
stor activități un număr de 
25 tineri din comună sînt acum 
pregătiți pentru a se prezenta 
în fața comisiei de examinare.

Cercetînd fișele de la biblio
tecă, se constată că cei mai 
perseverenti cititori sînt tine
rii întovărășiți Nicole Cătă- 
nescu, Nicolae Doicaru. secre
tarul organizației U.T.M. din 
satul Podari, Gheorghe Dinuț, 
Dumitru Negrea, Dumitrea 
Spînu și alții care se pregă
tesc pentru a fi examinați zl-

foarte mulți tineri cititori (și 
fișele de la biblioteca comu
nală atestă acest lucru) ca de 
pildă Naghy Vasile, Constan
ța Gheorghița, Comeliu Pre
da, Traian Ristoiu și alții 
care, deși citesc foarte multe 
cărți, nu sînt îndrumați spre 
o lectură organizată, spre căr
țile prevăzute în bibliografia 
concursului. Mai sînt de ase
menea unii tineri care citesc 
puțin sau chiar de loc, nei'o- 
losindu-se toate formele exis
tente pentru a le dezvolta a- 
cestor tineri gustul de citit.

pentru atragerea 
bibliotecă.

în comună, șl mai cu seamă 
la bibliotecă, nu sînt amena
jate colțuri 
concursului, 
coperți de cărți, nu sînt pre
zentate listele cu bibliografia 
concursului.

Cu toate că s-a prevăzut 
desfășurarea unui concurs 
„Cine știe, răspunde" despre 
anumite cărți prevăzute în 
concurs precum și o seară 
culturală „Să dansăm cu eroii 
cărții" ele au fost date uitării. 
Unii tineri s-au înscris de 
foarte multă vreme la con
curs, dar comisia concursului 
„Iubiți cartea" precum și co
mitetul U.T.M. n-au urmărit 
modul cum s-au pregătit ace
știa, mulțumindu-se doar să-l 
considere viitori participant 
la concurs. Comitetul U.T.M. 
(secretar : Dumitru Bușcă) tre
buie să acorde atenția cuve
nită muncii de antrenare a 
cît mai mulți tineri la con
cursul „Iubiți cartea", să 
sprijine mai mult activitatea 
comisiei și a bibliotecii. în 
acest fel, începutul bun va fi 
continuat și dezvoltat, se vor 
obține rezultate aoncrete în 
munca cu cartea.

și vitrine ale 
nu sînt afișate

1 ISAIIA

De curînd, la Fabrica 
cherestea din Ilva Mică, 
ionul Năsăud, s-a deschis 
club pentru muncitorii fores
tieri. Noul club este înzestrat 
cu o bibliotecă de peste 4.000 
de volume, în limbile romînă, 
maghiară și rusă, 13 mese de 
șah, un aparat de radio cu 
pic-up, masă de tenis. Instru
mente muzicale etc. Aici, la 
club, poți să întîlnești seară 
de seară pe tinerii muncitori 
din fabrică, care își petrec 
în mod plăcut șl instructiv 
timpul liber. Conducerea clu
bului organizează în mod 
permanent conferințe pe teme 
de cultură generală, tehnice, 
audiții muzicale, șezători lite
rare care se bucură de mult 
succes. De asemenea, con
cursurile organizate pe tema 
„Viața nouă a muncitorilor 
forestier" atrag un număr 
mare de participant!.

potolit glas posibil : 
atunci o spai- ZAHARIA SINGEORZAN

muncitorT. ZIDĂRITA

La gospodăria agricolă de stat din comuna Breasto, 
Craiova, ie recoltează caisele.-

Foto : AGERPRES

D® pe fiecare hectar, 
producții sporite de cereale

(Urmare din pag, I-a)

sentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Ne vom ocupa 
apoi de răspîndirea experien
ței înaintate în cultura cerea
lelor în rîndul tuturor tineri
lor noștri colectiviști. Avem 
asemenea experiență în gos
podăria noastră. Brigada con
dusă de comunistul Marin 
Badea, unde lucrează și o e- 
chipă de tineret, a obținut 
anul trecut o producție medie 
de grîu de 2700 kg la hectar 
— cu aproape 900 kg la hectar 
mai mult decît media pe gos
podărie — și 2700 kg porumb 
boabe 
kg la 
media 
ceasta
Obținerea acestor producții a 
fost posibilă datorită faptului 
că griul a fost însămânțat la 
vreme, plivit de buruieni, iar 
terenul a fost îngrășat cu 
mraniță; iar la porumb, prin 
participarea zilnică la lucru a 
tuturor membrilor brigăzii, 
s-au putut efectua toate prași- 
lele la timp, asigurîndu-se tot
odată și o densitate corespun
zătoare a plantelor.

Experiența aceasta o vom 
răspîndi în rîndul tuturor ti
nerilor colectiviști. La o adu
nare generală deschisă a or-

la hectar, adică cu 300 
hectar mai mult decît 
pe gospodărie; și a- 
în condiții de secetă.

ganizației de bază U.T.M. îl 
vom invita pe brigadierul 
Marin Badea și cîțiva tineri 
fruntași din brigada lui care 
să vorbească despre experien
ța lor. Tot în legătură cu a- 
ceasta vom face grafice și pa
nouri comparative din care să 
reiasă măsurile agrotehnice 
prin care se asigură obținerea 
unor recolte bogate. Pentru a 
îmbogăți bagajul de cunoș
tințe al tinerilor colectiviști 
cu privire la cultura porum
bului dublu hibrid, am cerut 
conducerii gospodăriei să ne 
ajute să organizăm o vizită 
la Institutul de cercetări pen
tru cultura porumbului de la 
Fundulea. Vom organiza apoi, 
cu concursul tovarășei inginer 
agronom, seri de întrebări, și 
răspunsuri pe terna celor mai 
înaintate metode agrotehnice 
recomandate pentru principa
lele culturi din gospodăria 
noastră. In iarnă, la cursurile 
agrotehnice îi vom mobiliza 
pe toți tinerii colectiviști. Tot 
atunci vom transporta pe 
cîmp peste 2000 tone îngrășă
minte naturale și 160 tone în
grășăminte chimice.

Ne vom strădui ca aportul 
nostru la obținerea unor re
colte sporite, la înfăptuirea 
prevederilor Directivelor celui 
de al III-lea Congres al parti
dului să fie cit mai mare.

Pe dealurile erodate 
roditoaregrădini

(Urmare din pag. I-a)

rile cînd organizațiile de partid, 
consiliile de conducere ale gos
podăriilor colective, colectiviștii 
vîrstnici au făcut aprecieri pozi
tive cu privire la contribuția ti
neretului la acțiunea de terasare 
a dealurilor.

Un bilanț făcut recent arată că 
rezultatele obținute pînă acum au 
întrecut așteptările. De la începu
tul anului au fost executate lu
crări de amenajare a dealurilor 
neproductive pe o suprafață de 
peste 600 hectare pe care se va 
planta viță și pomi. In toamnă 
lucrările vor continua.

Convinși de importanța deose
bită și de justețea măsurilor sta
bilite de plenara din 30 iunie — 
1 iulie a.c. a C.C. al P.M.R., co
lectiviștii din raionul Bujoru sînt 
hotărîji să-și depășească angaja
mentele, să redea circuitului a- 
gricol suprafețe mai mari de te-

ren. Ei știu că prin munca lor 
vor face ca flecare hectar de ps 
coastele erodate ale dealurilor, 
care acum aduce un venit anual 
de 500—600 lei, în viitorii ani, 
cînd viile și pomii plantafi aici 
vor da rod, va aduce un venit de 
8.000—10.000 lei anual. Va creș
te astfel și pe această cale ave
rea obștească, va crește bunăsla- 
rea colectiviștilor. Totodată co
lectiviștii sînt conștienji că ferasa- 
rea dealurilor erodate constituie 
unul din obiectivele importante 
ale acțiunii largi ce se desfășoa
ră în țara noastră din îndemnul 
și sub conducerea partidului, 
pentru valorificarea și folosirea 
rațională a fiecărui petec de pă- 
mînt. Ea are o deosebită însemnă
tate pentru economia națională, 
fiind una din căile creșterii pro
ducției agricole, de Creștere a ni» 
velului de trai al oamenilor mun» 
cii.



tot

ca

or-

mobilizat toate brigăzile ute-

la 60.000

O adevărată prietenie

s-a orga- 
fotbal in- 
sectoarele

Clipe de destindere".
Foto ! GR. PREPELIȚA

a . ..
miște de muncă patriotică la mo
dernizarea stadionului ,,7 Noiem
brie". Economiile realizate cu a- 
cest prilej s-au ridicat 
de lei.

In cadrul concursului 
nizat un campionat de 
tre cele 8 echipe din 
uzinei, campionat la care au par- 

aproape 100 de tineri 
?• 
a- 
la 
?•

calificare 
mai bună
schelei

SPORTIVII UZINEI
Printre multiplele preocupări 

ale muncitorilor de la Li
zina „Unio“ din Satu Mare 

se numără șl cele sportive. Bucu- 
rîndu-ne de condițiile bune cre
ate de partid și de statul nostru 
democrat-popular pentru dezvol
tarea mișcării sportive în țara 
noastră, o bună parte din munci
torii, inginerii, tehnicienii și func
ționarii Uzinei „Unio", își petrec 
timpul liber practicînd diverse dis
cipline sportive. Stadionul „7 No
iembrie", baza nautică amenaja
tă pe rîul Someș, sălile de șah, 
scrimă, lupte, dotate cu aparatu
ră și echipament modern, ne asi
gură posibilitatea materială 
după orele de producție să ne 
ofelim trupurile, să ne călim vo
ința, dîrzenia, să ne întrecem în 
pasionante compefiții sportive.

în cele 8 secții ale asociației 
sportive a Uzinei activează un 
număr de peste 1000 tineri spor
tivi. Unii dintre ei cum sînt ma
eștrii sportului luliu Szabo — șah, 
Ferenfy Elena-Samsudeanu scrimă, 
precum și Atilă Balogh — cam
pion al R.P.R. pe anul 1960 la 
iupte libere categoria A, Teo
dor Francisc — care în cam
pionatul R.P.R. la floretă-juniori 
pe anul 1960 a ocupat locul II și 
alții — prin recordurile și perfor
manțele obținute au devenit cu- 
noscuți și apreciați în întreaga 
țară.

De asemenea, echipele de scri
mă, lupte, popice, canotaj, șah, 
tenis de cîmp și de masă din ca
drul asociației noastre sportive au 
reușit să obțină rezultate valo
roase. Astfel, echipa de floretă 
juniori a ocupat locul doi în cam
pionatul R.P.R. pe anul trecut, iar 
echipa de spadă-seniori a ocu
pat, în același campionat, locul 
patru. Aceste rezultate bune se 
datoresc activității comune depu
să, sub îndrumarea organizației 
de partid, de comitetul U.T.M. și 
de consiliul asociației sportive 
pentru atragerea în activitatea 
sportivă de masă a tinerilor din 
uzina noastră. Această strînsă co
laborare s-a concretizat în ulti-

ma vreme în buna organizare a 
primei faze a concursului culfural- 
sporfiv al tineretului. încă de la 
început, comifeful U.T.M. a luat 
măsurile politice necesare unei 
largi popularizări a concursului 
culfural-sporiiv, mobilizării masei 
largi de tineri la această compe
tiție sportivă de masă. In orga
nizațiile de bază U.T.M. s-a dis
cutat regulamentul concursului, 
sportivii fruntași au vorbit tineri
lor și despre frumusețea sportu
lui, despre importanța lui în dez
voltarea armonioasă a organismu
lui, în întărirea sănătății. Au fost 
afișate lozinci și panouri ce che
mau pe tineri să participe la con
cursul cultural-sporfiv. Tot în pe
rioada de pregătire a concursului, 
comitetul U.T.M. al Uzinei „Unio"

ducție, iar acum fruntași și în 
sport.

Consiliul asociației sportive și 
comitetul U.T.M. al Uzinei ,,Unio", 
analizînd în comun modul în care 
s-a desfășurat prima etapă a con
cursului, au luat măsuri pentru a- 
sigurarea continuității în activita
tea sportivă de masă. Astfel, au 
fost organizate noi competiții în
tre echipele sectoarelor uzinei, cit 
și întreceri cu echipe de la în
treprinderile „Mondiala", „1 Sep
tembrie" și altele din localitate 
sau din regiune.

Colaborarea dintre consiliul a- 
sociației sportive și comitetul 
U.T.M. s-a dovedit fructuoasă și 
în ceea ce privește educarea ti
nerilor sportivi. Comitetul U.T.M. 
a sprijinit inițiativa de a se

Raid al postului de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii tineretului41 
de la Uzina „Unio44 Sa tu Mare

ficipat
muncitori, ingineri, tehnicieni 
funcționari. De asemenea, au 
vut loc campionate pe uzină 
șah, popice, tenis de cîmp 
masă, baschet, canotaj, lupte, scri
mă și volei. întrecerile primei e- 
tape au dat loc unor dispute spor
tive dîrze, la care au participat 
aproximativ 1000 de tineri. In 
timpul desfășurării primei faze a 
concursului cultural-sporfiv în u- 
zina noastră s-au afirmat noi ta
lente cum sînt tinerii Toma losif
— lăcătuș (lupte), Todor Sorin — 
inginer (baschet), Stanciu Ștefan
— electrician (canotaj) și mulți 
alții, mulți dintre ei fruntași în pro-

ganiza periodic, pe secțiile spor
tive, discuții pe teme de educa
ție cum sînt : realizările regimu
lui democrat-popular pentru dez
voltarea mișcării sportive în țara 
noastră, îngrijirea materialelor 
sportive, etica sportivului de tip 
nou, importanța desfășurării unui 
joc colectiv etc.

Desigur, rezultatele bune care 
au fost obținute ne bucură, dar 
bilanțul activității sportive putea 
fi și mai bogat.

Consiliul asociației sportive s-a 
îngrijit ca fiecare din secțiile a- 
sociației—scrimă, lupte, șah, cano
taj, tenis de cîmp, baschet, te
nis de masă și fotbal — să aibă 
o activitate bogată. Nu aceeași 
atenție a acordat-o însă înființă
rii unor noi secții — de atletism, 
turism, gimnastică, oină, fir și al
te discipline sportive de masă 
ce își au mulți iubitori între mem
brii colectivului de muncă al 
nei. In urmă cu puțin timp, 
grup de tineri muncitori au

pus înființarea unei echipe 
oină. Ei s-au angajat să procure 
o parte din materialele sportive 
ele care aveau nevoie și să ame
najeze, prin muncă voluntară, un 
teren de oină. Inițiativa lor, inte
resantă, s-a lovit însă de o inex
plicabilă indiferență din partea 
consiliului asociației sportive, fapt 
ce a făcut ca echipa de oină să 
nu se înființeze nici pînă în 
zent.

Este cunoscută atracția pe 
o exercită atletismul asupra 
rilor. La Uzina „Unio“ sînt nume
roși tineri dornici să îmbrățișeze 
această frumoasă disciplină spor
tivă. Există și condițiile materiale 
necesare. Stadionul „7 Noiem
brie" are o frumoasă pistă de at
letism. Era oare afîf de greu ca 
această pistă să devină locul de 
întîlnire a zeci de tineri meta- 
lurgiști de la „Unio“, dornici de 
a practica atletismul ?

Este cazul ca față de cele sem
nalate mai sus Consiliul asociației 
sportive să ia grabnic măsurile 
cuvenite. In felul acesta, din uzi
na noastră se vor ridica noi tineri 
sportivi care în viitorul apropiat 
vor reprezenta cu cinste culorile 
asociației noastre sportive atît în 
întrecerile locale cit și în compe
tițiile ce se vor organiza în re
giune sau în alte orașe din țară.

I. BILANICI
lăcătuș

V. CIULEA 
lăcătuș 

E. FEIER 
tehnician

Jocurile internaționale 
de atletism 

ale Finlandei

uzi- 
un 

pro-

din

Tradiția cere și preocupare...
Majoritatea muncitorilor de 

la Șantierul Naval Maritim 
Constanța sînt tineri. Am so
cotit c-ar fi interesant să a- 
flăm ce fac acești tineri mun
citori în orele lor libere, care 
le sînt preocupările ?

Un grup de tinere fete au 
astăzi repetiție la corul care 
se pregătește pentru faza oră
șenească a concursului artis
tic de amatori. O bună parte 
dintre tineri, cu servietele 
sub braț, se transformă în 

: școlari ai orelor de seară. Sînt 
mulți care iau drumul școlii, 
peste 300. Mircea Dindelegan, 
Murat Murat, Ion Gheja, Ni- 
colae Vîlsan sînt numai cîți- 
va dintre tinerii aceștia.

Un grup gălăgios discută, 
firește, despre sport, despre 
colegii lor de muncă, tinerii 
fotbaliști ai șantierului, care 
în acest an au terminat cu 
bine jocurile din campionatul 
categoriei B (seria I-a) unde 
au activat.

Nu a fost deloc greu să aflu 
că tinerii muncitori, construc
tori de nave sînt prieteni 
foarte apropiați ai sportului, 
în timpul Spartachiadei 
iarnă a tineretului echipa 
gimnastică a șantierului a 
cerit primul loc la faza 
oraș. Numele unor sportivi 
cunuscuți ca Petre Maier-me- 
canic, Memet Nejdet-mecanic. 
Gheorghe Ciocan — mecanic, 
ing. Stoian Velicu, Nicolae 
Viciu au adus /armă activită
ții sportive din șantier. La în
trecerile de cros au luat parte 
aproape 400 de tineri munci
tori și cel mai bun, mecani
cul Vasile Crăciun s-a clasat 
apoi, la faza pe oraș, pe locul 
șase, ceea ce este, desigur, un 
rezultat merituos. Toate aces
tea sînt lăudabile, reflectînd 
pasiunea tinerilor muncitori 
pentru activitatea sportivă or
ganizată. Cum se preocupă 
însă organizația U.T.M.. aso
ciația sportivă pentru a asigu
ra tinerilor o activitate sporti
vă permanentă ? Nu se poate 
spune că în preocupările Co
mitetului U.T.M. nu a existat

și problema sportivă. La înce
putul lunii mai, la una din șe
dințele cu secretarii organiza
țiilor U.T.M. de secție s-a dis
cutat despre concursul cultu- 
ral-sportiv. Important de se
sizat nu este că de abia în luna 
mai se discuta despre începu
tul acestei mari competiții 
sportive de masă ci faptul că 
nici pînă în prezent nu s-a dat 
semnalul de începere. Care 
sînt cauzele acestei serioase 
rămîneri în urmă ?Lăsînd la 
o parte alte activități sportive 
cu caracter permanent ce tre
buie să fie cuprinse în calen
darul asociației sportive cum 
sînt : concursurile pentru cu
cerirea insignei de „Cel mai 
bun din 10“ sau a insignei

Activitatea sportivă 
de masă a tinerilor 

de la S.N.M. Constanta 
poate să aibă 

continuitate

de
de 

cu
pe

a aso- 
șantier 
sarcină 
întrece-

de campion al asociației, în
treceri pe secții, în atenția Co
mitetului U.T.M- și 
ciației sportive din 
trebuia să stea ca o 
de strictă actualitate
rile din cadrul concursului 
cultural-sportiv.

Desigur că tinerii muncito
ri sînt atrași de . frumusețea 
întrecerilor sportive, de at
mosfera plină de viață a sta
dionului dar pentru toate a- 
cestea trebuie să existe o pre
ocupare. Responsabilul cu ac
tivitatea sportivă din (Comite
tul U.T.M., ing. Stoian Velicu, 
este un pasionat sportiv și 
tocmai din această cauză este 
cu totul inexplicabilă slaba 
activitate sportivă de la șan
tierul naval. Pentru desfășu
rarea Concursului cultural- 
sportiv nu există o bază spor
tivă. ne explica spre dezvino
vățire tov. I. Israilă, secreta
rul Comitetului U.T.M. Dar

SCURTE ȘTIRI
Marii maeștri so

vietici V. Smîslov 
și M. Țaimanov 
care au făcut parte 
din echipa U.R.S.S., 
victorioasă la cam
pionatul european 
de șah, participă la 
turneul internatio
nal care s-a des
chis la 6 iulie la 
Dortmund. Restul 
membrilor echipei 
în frunte cu cam
pionul mondial 
Botvinnik au dat 
simultane în diferi
te orașe din R. F. 
Germană. Din cele 
452 de partide sus
ținute, șahiștii so
vietici au cîștigat 
353, au remizat 70 
și au pierdut 29.

După turneul de 
la Belgrad, echipa 
selecționată femi
nină de handbal în 
7 a R. P. Romîne 
a plecat în orașul 
Osijek unde a în- 
tîlnit într-un joc 
amical reprezenta
tiva acestui oraș. 
Echipa romînă a 
practicat un joc 
spectaculos, repur-

tînd victoria cu 
scorul de 14—10 
(7-1).

Boxerul englez 
Dave Charnley și-a 
păstrat titlul de 
campion european 
al categoriei ușoară 
învingîndu-1 prin 
abandon în rundul 
5 pe șalangerul său 
Raimondo Nobile 
(Italia).

Intr-un meci de
monstrativ de fot
bal desfășurat la 
Cleveland, echipa 
iugoslavă Steaua 
Roșie Belgrad a în
trecut cu scorul de 
8—5 echipa Petah 
Tikva (Izrael).

Parașutistele Sve
tlana Ableeva, Irina 
Kravcenko și Maria 
Trubocikina au sta
bilit un nou record 
mondial intr-un 
salt de noapte de 
la înălțimea de 1500 
m cu deschiderea 
întîrziată a parașu
tei. Cele trei spor
tive sovietice au 
aterizat în medie

la 9.66 m față de 
centrul cercului. 
Materialele referi
toare la această 
performanță au fost 
trimise Federației 
internaționale de 
aviație pentru a fi 
omologată ca nou 
record mondial.

Intîlnirea inter
națională de hand
bal masculin dintre 
echipele Spartak 
Brno—S.K. Forends 
Danemarca s-a ter
minat cu scorul de 
26—19 (12—7) în fa
voarea sportivilor 
cehoslovaci.

Cursa ciclistă 
Varșovia — Olsztyn 
(225 km) la care au 
luat parte cei mai 
buni alergători po
lonezi și echipa 
clubului Voința 
București a fost cîș- 
tigată de S. Glowa- 
ty în 5h 51’ 26’’. ci
clistul romin Si- 
mion Ariton s-a 
clasat pe locul 5 la 
1’ 46” de învingă
tor.

este o scuză care nu poate sta 
nici măcar o clipă în picioare. 
Pe stadionul ,,1 Mai“ unde 
joacă echipa de fotbal a șan
tierului se puteau organiza în 
bune condițiuni o serie de în
treceri sportive de masă.

Nu se poate spune că la 
Șantierul Naval Maritim Con
stanța nu există o tradiție a 
unei activități sportive de ma
să. Și pentru că a existat așa 
ceva, tinerii sînt îndreptățiți 
să ceară mai mult. Nu este 
vorba numai de începerea 
probelor din cadrul concursu
lui cultural-sportiv, ci șl orga
nizarea pe baze temeinice a 
unei activități sportive per
manente. S-ar putea eventual 
institui o zi sau chiar două pe 
săptămînă dedicate exclusiv 
activității sportive. In aceste 
zile afectate întrecerilor în
tre ateliere, secții sau a pre
gătirii unor ansambluri mari 
de gimnastică ritmică, artisti
că, poate fi mobilizat un mare 
număr de tineri la practicarea 
sportului. Necesitatea unei 
mai atente preocupări din 
partea organizației U.T.M. 
pentru organizarea petrecerii 
timpului liber al tinerilor 
muncitori în chip plăcut și in
structiv reclamă de urgență 
o serie de acțiuni care să mo
bilizeze în mai mare măsură 
toți factorii interesați. Comi
tetul U.T.M. împreună cu a- 
sociația sportivă de la șantie
rul naval va trebui să stabi
lească un plan concret și ope
rativ de măsuri care să ducă 
la înviorarea activității spor
tive de masă în rîndurile ti
nerilor muncitori. Se pot ob
ține succese incontestabile, 
așa cum au existat și cu puți
nă vreme în urmă .

Atunci cînd ești pasionat și 
pui toată priceperea și dragos
tea în tot ceea ce faci, obții 
succese. Și nu se poate spune 
că munca sportivă de masă 
nu își are frumusețea care să 
îndemne la o activitate plină 
de

Pe Stadionul olimpic 
Helsinki, în prezența a 20.000 
de spectatori, au început 
jocurile internaționale de atle
tism ale Finlandei la care 
participă sportivi și sportive 
din U.R.S.S., S.U.A., R. P. Ro
mînă, Italia, Franța. India, 
Noua Zeelandă, R. P. Polonă, 
Nigeria, Anglia și alte țări. 
Una dintre cele mai valoroase 
performanțe înregistrate în 
prima zi de concurs a fost 
realizată de reprezentanta R. 
P. Romîne, Iolanda Balaș, care 
a cîștigat proba de săritură 
în înălțime, trecînd peste 
cheta ridicată la 1,85 
Atleta finlandeză Kaarna, 
sată pe locul doi, a sărit 
m. în proba de 5000 m, cam
pionul olimpic Murray Hal- 
berg (Noua Zeelandă) a ter
minat învingător cu timpul 
de 13' 57” 4/10 urmat de Gor
don Pirie (Anglia) — 14’
02” 2/10 și Hoskinpuro (Fin
landa) — 14’ 05”. Concurînd la 
lungime, recordmanul mon
dial la triplu salt, polonezul 
Joseph Schimidt s-a clasat pe 
locul întîi cu o săritură de 
7.66 m, în timp ce finlandezul 
Valkama a ocupat locul al 
doilea cu 7,60 m.
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cla- 
1.60

esfe cartierul 
Zamca-Sucea- 
va, înserarea 

s-a lăsat de mult. 
Doar 
șiră 
mai 
șefi 
dă,
șoiu și Constantin 
Bucur, fac tot felul 
de planuri despre 
felul cum să-și or
ganizeze mai bine 
munca, pentru ca 
realizărife celor 
două brigăzi să fie 
cit mai frumoase.

Povestea priete
niei acestor doi 
harnici muncitori a 
început cu cîțiva 
ani în urmă, de
parte de aici, un
deva pe Valea Pra
hovei.

...Era prin vara 
anului 1953. La ra
finăria nr. 4 din 
Cîmpina un cazan 
de abur care se 
defectase necesita 
o reparație urgen
tă. Conducerea în
treprinderii Energo- 
construcții Ploiești 
a trimis să repare 
această defecțiune, 
două din cele mai 
bune brigăzi de 
montori cazane a-

bur, brigada lui 
Gavril Pătărășoiu 
și brigada lui Con
stantin Bucur. Deș 
lucrau 
întreprindere, 
38 de 
care 
ambelor 
se prea 
pînă la sosirea lor 
la Cîmpina. 
s-au cunoscut 
pe alții, aici 
obținut primele re
zultate în comun.

De atunci și pînă 
astăzi aceste două 
brigăzi au cutreie
rat împreună nenu
mărate șantiere 
din țară. Au mon
tat cazonele de 
abur ale termocen
tralelor de la Brazi 
și Dărmănești, ale 
blocului de ulei din 
Ploiești, au lost și 
la Chișcani, jar prin 
februarie 1961 au 
venit la Suceava.

Au trecut 8 ani 
de cînd s-a înche
gat prietenia lor și 
în acest timp nu
mele lor, ale fiecă
ruia, s-au legat de 
unele din cele mai 
mari construcții din 
țară.

In același timp.

ir 
în aceeași 

cei 
muncitori 

aparțineau 
brigăzi nu 
cunoșteau

în cele două bri
găzi s-au calificat 
noi tineri în mese
riile de sudor sau 
mentor.

Astfel, utemistul 
Anghel Tihanii, ion 
Ioniță, Gheorghe 
Plăcintă au învățat 
de la cei mai în 
vîrstă meseria de 
sudor, iar Gheorghe 
Constantin și Ionel 
Foia au învățat 
tainele meseriei de 
montori.

De 8 ani de zile 
membrii celor două 
brigăzi au. împărțit 
între ei bucuriile, 
succesele, greută
țile pe care 
preună le-au 
vins. Vor 
mulți ani, iar cele 
două brigăzi, 
mal monta alte 
de cazane cu abur 
la marile obiective 
industriale ce se 
înalță în țața noa
stră. Prietenia lor 
se va cimenta 
mai mult, 
născută în 
uriașă de 
tare a 
noastre

Tinerii Gheorghe Muscalu, 
Ștefcn Zamfir și Aurel C. 
sînt elevi în anul II la Școa
la Profesională de pe lingă 
întreprinderea „Tehnometal" 
din Capitală, la.tă-i într-una 
din secțiile întreprinderii, 
sub îndrumarea tov. Ștefan 
Hoancă învață să pătrundă 
tot mai adine in tainele me

seriei.

Secțiile 
mese deseori nai 
tilaje moderne care permit o 
creștere însemnată a produc
tivității muncii. Pentru a-i a- 
juta pe tinerii muncitori să 
cunoască și să exploateze în 
bune condiții aceste 
comitetul U.T.M., sub 
marea organizației de 
desfășoară o intensă 
politică de atragerea 
diverse forme de ridicare a 
calificării profesionale, se ocu
pă îndeaproape de buna func
ționare a acestora, 
din formele de ridicare a ca
lificării aplicate pînă acum 
este repartizarea tinerilor mai 
puțin pregătiți pe lîngă cei 
mai bunj maiștri și munci
tori fruntași, care le împărtă
șesc din experiența lor în 
producție. Astfel, tinerii An
drei Leon, Aldescu Ion, Ilies
cu Gheorghe, lucrînd sub în
drumarea 
maiștrilor 
Dinu Alexandru, Iania Mir
cea au devenit meseriași 
pricepuți și se numără prin
tre fruntașii schelei.

Atragerea tinerilor la stu
dierea cărții tehnice, precum 
și la frecventarea cabinetului 
tehnic, unde sînt organizate 
consultații deosebit de intere
sante, a constituit un mijloc 
eficace de acumulare a noi 
cunoștințe tehnice. Comitetul 
U.T.M. a dat o mare atenție 
participării unui număr cît 
mai mare de tineri la confe
rințele cu caracter tehnic, 
susținute de ingineri cu înal
tă calificare. Mulți tineri au 
fost îndrumați să urmeze 
cursurile serale ale școlii me
dii din Băbeni.

Pentru ca ajutorul dat ti
nerilor în ridicarea calificării 
lor să fie cît mai complet, 
comitetul U.T.M., cu sprijinul 
conducerii schelei, sub îndru
marea organizației de partid, 
a inițiat înființarea unor 
cursuri de 6 luni de ridicare 
a calificării 
de pe acum 
interes în 
muncitori.

Băbeni prî- 
mașini și u-

mașini 
îndru- 
partid 
muncă 
lor la

Una

muncitorilor și 
Ohei Constantin*

profesionale, care 
au stîrnit un viu 
rîndul tinerilor

FI.OREA TISTULEASA
muneltor

(Urmare din pag. 1-a)

Programul excursiilor a fosf 
așa fel întocmit încît să contri
buie la dezvoltarea la elevi a dra
gostei puternice față de patrie, 
a disciplinei, conștiente, a spiritu
lui tovărășesc, să le călească 
organismul din punct de vedere 
fizic. Programele excursiilor au 
prevăzut concret scopul, itinera- 
riul, ora sosirii în diferite locali
tăți, locul de cazare etc. Aseme
nea programe au întocmit corni
țele raionale U.T.M. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Lenin, Stalin și al
tele. La sfîrșitul excursiilor, colec
țiile didactice ale școlilor se vor 
îmbogăți cu 
roci.

Comitetele
s-au ocupat 
celor ce
astfel ca în drumeție să plece mai 
ales pionierii și utemiștii fruntași 
la învățătură și în activitatea ob
ștească. Comitetul raional U.T.M. 
Lenin, de exemplu, a trimis înfr-o 
excursie de 10 zile pe toți pre
ședinții de detașamente și de u- 
nilăji de pionieri din raion, iar 
raioanele Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Stalin au organizat excursii

în

noi plante, insecte,

raionale Lf.T M. 
și de selecționarea 

vor pleca în excursii,

r »

D R U M E
cu utemiștii fruntași din diferita 
școli.

Automuliumire

nu 
de

a
Și

comisia 
pentru 
excursii, 
cîfeva zile, 
secretară a

prin fap- 
secfia în- 
a sfatului 
că „spe- 
fncă n-a 
U.T.M. nu

Dacă elevii excursioniști ai ra
ioanelor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Lenin, Tudor Vladimirescu și 
Stalin străbat astăzi meleagurile 
țării, în excursie, Ia Comitetul ra
ional U.T.M. Grivița Roșie încă 
s-a întrunit nici măcar 
organizare a vacanței 
stabili programele de 
vacanța a început de 
Tovarășa Dan Vasilica,
comitetului raional U.T.M. moti
vează această întîrziere 
tul că tovarășii de la 
vățămînt și cultură 
popular sînt ocupați și 
dalistul" de geografie 
venit. Comitetul raional
trebuia să aștepte să se rezolve 
de ia sine aceste lucruri, ci era 
necesar să vină cu propuneri . 
concrete de organizare a excur
siilor.

Și la raionul 1 Mai situația este 
asemănătoare. Tovarășa Petrescu, 
secretară a comitetului raional 
U.T.M. se declară mulțumită că 
au fost organizate una sau două 
excursii în toată perioada vacan-
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trece

căci 
munca 
dezvol- 

industnei 
socialiste.

Jei. Acest număr de excursii 
mult prea mic în comparație 
posibilitățile existente. Comitetul 
raional U.T.M. I Mai ca și cele de 
la Grivița Roșie și Nicolae Bălces
cu vor trebui să ia toate măsu
rile pentru ca în colaborare cu 
secțiile de învăjămînt și cultură 
ale sfaturilor populare să folo
sească toate posibilitățile în ve
derea sporirii numărului de ex
cursii.

Majoritatea comitetelor raionale 
U.T.M. 
re cu 
cultură 
proape 
rea excursiilor. Această preocu
pare trebuie să continue în toată 
perioada vacanței. E necesar 
studieze posibilitatea pentru a 
ganiza un număr mai mare 
excursii, mai ales excursii 
scurtă durată prin împrejurimile 
Capitalei. Ar fi bine dacă s-ar 
organiza un schimb de experien
ță între activiștii din secțiile de 
școli și pionieri ale comitetelor, 
raionale U.T.M., profesori și spe
cialiști din Capitală pentru a găsi 
cu toții cele mai bune soluții pri
vind organizarea unei bogate ac
tivități turistice cu elevii și șco
larii.

din Capitală, în colabora- 
secțiile de invăfămînt și 
s-au preocupat îndea- 

de pregătirea și organiza-
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VÎNZĂTORUL DE PĂSĂRI, 
20 : Teatrul de Stat de Ope
retă (Teatrul de vară ,.I. V. 
Stalin”) ; MUSAFIRI NEPOF
TIȚI, 20 : Teatrul ,.C. Notta- 
ra“ (Grădina ,,9 Mai") ; CÎN- 
TĂ 
Teatrul

PRIVIGHETORILE, 20 : 
„C. Nottara" (Arenele

CINEMA T

Libertății) ; NOTA ZERO LA 
PURTARE, 20: Teatrul pen
tru copii și tineret (Teatrul 
de vară ,,N. Bălcescu") ; RE
VISTA 62, 20 : Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) ; CON
CERT EXPRES, 20,15 : Teatrul 
„C. Tănase" (Grădina Boema).

O G R A F E

DIN 
Patria, 
NUL REGELUI: 
I. C. Frimu, Gh. Doja. 
August ; LA CAPĂTUL DRU
MULUI : Magheru, București, 
Volga, Libertății ; ROSEMA
RIE : V. Alecsandri ; AERO
PORTUL NU PRIMEȘTE : 
Central; Al. Sahia ; CERASE
LLA : Maxim Gorki, V. 
Roaită; MISTERUL FOTO
GRAFIEI : Lumina, Al. Po
pov, G. Coșbuc ; STRADA 
SĂRACĂ : Miorița, Drumul 
Serii, N. Bălcescu ; FATA CU 
ULCIORUL : Victoria ; CO
RABIA ZBURĂTOARE : (di
mineața), PIATRA SOLARĂ 
— MURZILKA PE SATE
LIT (după amiază) : Timpuri 
Noi ; PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII (dimineața), 
STRADA SEILER NR. 8 
(după amiază) : 13 Septem
brie ; DRUMUL SPRE ÎNAL
TA SOCIETATE : Tineretului; 
CIRCUL : înfrățirea între po
poare ; DUELUL : 8 Martie ; 
DARCLEE : 16 Februarie;
DRAGOSTEA TE AȘTEAP
TĂ : Grivița; NU VREAU 
SĂ MĂ . ÎNSOR : Cultural, 
Munca ; ARTICOLUL 420 : C. 
David ; ALERG DUPĂ O 
STEA : Unirea ; ÎN LINIȘTEA 
SERII : Flacăra ; FRUMOASA 
AVENTURĂ : Aurel Vlaicu ; 
AM SUPRAVIEȚUIT MORȚII 
MELE: Arta ; MIREASA 
RĂPITĂ : T. Vladimirescu ; 
TIZOC: Popular; DRAGOS-

NOU DIMINEAȚA : 
Elena Pavel ; BUFO- 

Republica. 
23

TEA ȘI 
Moșilor,
TEA : M. Eminescu ; LÂ OR
DIN, SĂ TRĂIȚI : Donca Si
mo ; MOMENT PERICULOS : 
Ilie Pintilie; PITICUL VRĂ
JITOR :
PICĂ : 
LINDO :
MĂ VARA FETELOR : 30 De
cembrie ; AVIONUL PLEACĂ 
LA ORA 9 : B. Delavrancea.

PILOTUL SECUND ; 
Olga Bancic ; SE-

8 Mai; DAMA DE 
Floreasca ; CIELITO

G. Bacovia ; PRI-

Grădini și stadioane
DIMINEAȚA : 
Ion Vidu 5);

DIN NOU 
Progresul (Str.
BUFONUL REGELUI: Stadio
nul Giulești, Stadionul Dina
mo, Stadionul Republicii, Pa
tinoarul 23 August; LA CA
PĂTUL DRUMULUI : Liber
tății (str. 11 Iunie 75), I. C. 
Frimu ; CERASELLA ; 13
Septembrie, V. Roaită ; AE
ROPORTUL NU PRIMEȘTE : 
Elena Pavel. Al. Sahia ; PO
VESTIRI DIN ROMA : Tudor 
Vladimirescu; DUELUL : 8
Martie ; MOMENT PERICU
LOS : Ilie Pintilie ; AM 
SUPRAVIEȚUIT MORȚII ME
LE : Arta ; ALERG DUPĂ O 
STEA : Unirea ; LA ORDIN, 
SĂ TRĂIȚI : Donca Simo ; 
DRAGOSTEA ȘI PILOTUL 
SECUND : Olga Bancic, Moși
lor ; STRADA SĂRACĂ : N. 
Bălcescu ; MISTERUL FOTO
GRAFIEI : G. Coșbuc ; GER- 
.VAISE : 23 August.



Jubiliar
Concert

Tobora avicole de vară de la 
secția Buda a G.A.S. „Mo
vila Vulpii* regiunea Ploiești.

Orchestra simfonică și co
rul Radioteleviziunii au susți
nut joi seara un concert dedi
cat compozitorului Ion Har- 
tulary Darclee, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 75 de ani.

Sub conducerea dirijorului 
Iosif Conta, orchestra simfo
nică și corul Radioteleviziunii 
au interpretat lucrări ale săr
bătoritului ; poemul simfonic 
„Vîrful cu dor", suita simfo
nică „Picturi de Grigorescu", 
,,Jocuri la Cotnari" din suita 
simfonică „In lunca Șiretului", 
fragmente din opera comică 
„Capriciu antic" și din ope
reta „Amorul mascat", cînte- 
cele ,,Țara mea", „Cîntec de 
luptă pentru pace", „Imnul 
muncii". Soliștii concertului 
au fost soprana Arta Florescu 
și tenorul Cornel Stavru. Di
rijorul corului a fost Alexan
dru $umski.

Intense pregătiri
pentru Forum

Corespondente telefonice speciale pentru
„Scînteia tineretului ‘ din:

B E R L IN L O N D R

Sosirea în Capitală 
a grupului folcloric 

al Ansamblului 
Sfatului Popular 
a!

Pentru
Rezultate bune

un

Capitalei care 
a întreprins 
turneu în Italia
dimineața s-a înapoiat

Sfatului popular 
care, timp de a- 
săptămîni, a în- 

turneu în Italia.

Joi
în Capitală grupul folcloric al 
Ansamblului 
al Capitalei 
proape două 
treprins un
Alcătuită din 30 de dansatori, 
artiști instrumentali și vocali, 
formația a prezentat în acest 
timp 7 spectacole. In afara 
festivalurilor internaționale de 

Veneția și Teramo, la care 
participat artiștii romîni, 
susținut și alte spectacole 
Veneția, Rosetta, localitate

In acțiunea patriotică de co
lectare a fierului vechi, tinerii 
de la Fabrica de rulmenți Bîr- 
lad au obținut rezultate deo
sebit de însemnate. Astfel, de 
Ia începutul anului și pină in 
prezent ei au colectat și pre
dat la I.C.M. 855 tone fier 
vechi, adică cu 155 tone mai 
mult față de angajamentul pe 
întregul an.

Printre brigăzile utemiste 
de muncă patriotică fruntașe 
în acțiunea de colectare a fie
rului vechi se numără cele 
conduse de Pătrunsu Constan
tin de la secția forță, de Gh. 
Bocăneț, de Ia secția reparații 
mecanice, precum și brigada 
condusă de Lefter Petre de la 
strungărie.

I. TUDOR

Se rezolvă...

la
au
au 
la
balneară situată lîngă Teramo, 
și la Pisa.

(Agerpres)

Ajutor concret
viitorilor seraliști

de la Uzinele 
din orașul

oțelăriile patriei
In Capitală

® Organizațiile 
U.T.M. din între
prinderile, școlile și 
instituțiile din Ca
pitală au mobilizat 
în această lună un 
număr mai mare de 
tineri la acțiunea 
de colectare a fie
rului vechi. In mul
te organizații de 
bază U.T.M. au fost 
inițiate zile ale co
lectării fierului ve
chi care au dus 
obținerea unor 
zultate bune.

In primele 21

la 
re-

de

zile ale lunii iunie, 
tinerii din raionul 
,,23 August" au co
lectat aproximativ 
64 de tone fier ve
chi, cei din raionul 
Stalin 38 de tone, 
iar cei din raionul 
Tudor Vladimires- 
cu 33 tone.

Există din păcate 
și altfel de situații, 
cînd deși se cu
noaște importanța 
fierului vechi, 
tic nu se fac 
multe lucruri 
cest sens. în

prac- 
prea 

în a- 
raio-

nul Lenin, de exem
plu, tinerii au co
lectat în 20 de zile 
numai... 5 tone și 
jumătate fier vechi. 
Este necesar să se 
ia toate măsurile, 
să se mobilizeze 
mai activ tineretul 
în acțiunile de co
lectare a fierului 
vechi. Este de alt
fel una din îndato
ririle comitetului 
raional U.T.M.

L. POPESCU

P e s curt

privința 
comitete- 
de bază

150 de tineri
„Electroputere"
Craiova și-au manifestat do
rința de a frecventa la toam
nă cursurile liceului seral. 
Firește ei au nevoie de aju
tor atît în organizarea mun
cii lor în producție pentru a 
putea frecventa cursurile de 
pregătire, cît și în 
studiului. De aceea 
le organizațiilor
U.T.M. au studiat nevoile și 
propunerile tinerilor și le-au 
adus la cunoștința comitetu
lui U.T.M. pe uzină. în urma 
acestei consultări comitetul 
U.T.M. a încredințat unor ti
neri ingineri și tehnicieni 
sarcina de a acorda viitorilor 
seraliști ajutorul necesar or- 
ganizînd ore de meditații și 
consultații la materii ca : fi
zică, matematică, chimie, etc. 
Meditațiile și consultațiile au 
început să se desfășoare, a- 
vînd bune rezultate.

T. ION

INFORMAȚIE
Joi a sosit în țară, la invi

tația Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea, ziaristul indian H. K. 
Vyash, membru în Comisia de 
planificare a statului Rajas- 
tan din India.

Organizațiile U.T.M. din fabri
cile și uzinele orașului Brăila s-au 
angajat ca, în cursul acestui an, să 
colecteze și să predea la I. C. M. 
o cantitate de 1.300 tone fier ve
chi. De la începutul anului și pină 
în prezent, 1 
predat la I. 
900 de tone 
angajamentul

La această 
importantă contribuție 
tinerii de la Șantierul 
,,1 Mai", care au colectat și pre
dat .300 de tone fier vechi, înde
plinind astfel angajamentul luat pe 
întregul an; tinerii de la Uzinele 
„Laminorul", care au colectat 170 
fone, tinerii de la fabrica de ci
ment „Stînca”, care și-au îndepli
nit și depășit angajamentul pe în
treg anul; cit și tinerii din alte în
treprinderi ale orașului.

Dar dacă in majoritatea între
prinderilor din orașul Brăila se vă
dește preocupare pentru această 
acțiune politică, nu același lucru 
se poate spune despre aportul 
adus la această acțiune de tinerii 
de la Uzinele „Wilhelm Pieck**.

Deși tinerii din această uzină 
dispun de foarte multe posibili
tăți de colectare a fierului vechi, 
cu toate acestea ei n-au reușit 
să predea pină în prezent decît 
o cantitate de 75 tone fier vechi 
din cele 150 tone pe care se an
gajaseră să le predea la I. C. M. 
pină la 1 iulie a.c. Cauza acestei 
situații? Răspunsul ni l-a dat chiar 
secretarul comitetului U.T.M. pe u- 
zină, fov. Gheorghe Aurel, care a 
recunoscut că în această privință, 
comitetul U. T. M. nu a făcut prea 
multe lucruri. La acestea noi am 
adăuga că deși Comifeful orășe
nesc U. T. M. Brăila i-a atras aten
ția tovarășului Gheorghe Aurel 
de cîteva ori asupra neîndeplinirii 
angajamentului luat în ceea ce 
privește acțiunea de colectare a 
fierului vechi, tot de atîtea ori, 
fov. Gheorghe Aurel s-a mulțumit 
să spună... se va rezolva.

După cum se vede însă din cele 
relatate mai sus, această proble
mă își așteaptă prea mult timp... 
rezolvarea.

Banat 
de 
vechi

Și 
colec- 

pe
mare atenție acți-

(Agerpres)

In vacantă folosiți 
timpul liber 
pentru citit!

Librăriile și magazinele 
cooperației de consum, pre
cum și difuzorii voluntari 
de la sate vă stau la dis
poziție cu cele mai noi lu
crări de literatură pentru 

tineret și școlari.

Luni 10 iulie
la cinematografele

Magheru, Elena 
Pavel, 23 August, 

8 Martie, Alexandru 
Sahia și patinoarul 

„23 August1*
premiera 

noului film sovieti

FU ATENTĂ 
BUNICUȚO

o producție a studioului 
„Lenfilm"

tinerii au 
. C. M.

de tier 
luat.

i acțiune

colectat și 
aproximativ 
vechi din

patriotică o 
au adus-o 

naval

• în regiunile 
Crișana planul 
tare a fierului 
primele cinci luni ale anu
lui a fost realizat în pro
porție de 104,3 la sută. La 
colectarea metalului vechi 
o contribuție importantă 
au adus-o brigăzile ute
miste de muncă patriotică. 
Tinerii din școli, între
prinderi, instituții din ora
șul Timișoara au colectat 
și predat I.C.M.—ului în
această perioadă cantitatea 
de peste 900 tone fier 
vechi. Alți tineri care s-au 
evidențiat sînt cei din bri
găzile utemiste de muncă 
patriotică din orașul Lu
goj.

• Tinerii din orașul Sibiu

acordă o 
unii de colectare a fierului 
vechi. Astfel organizațiile 
de bază U.T.M. din acest 
oraș s-au angajat să strîn- 
gă pînă la sfîrșitul anului 
405 tone fier vechi.

Pentru îndeplinirea a- 
cestui angajament s-au 
inițiat diferite acțiuni ca: 
săptămîni ale colectării 
fierului vechi și altele. Ca 
urmare pină acum tinerii 
au colectat și predat la 
I.C.M. o cantitate de peste 
205 tone fier vechi. S-au 
evidențiat tinerii de la 
Uzinele „Balanța", de la 
Fabrica „Metalurgica" 
textiliștii de la Fabrica 
Libertatea".

Tineretul din Republica 
erată Germană întimpină 
deosebit interes apropiatul Forum 
de la Moscova, deoarece la a- 
ceastă manifestare se vor dezbate 
cele mai importante probleme 
ale tinerei generații a zilelor 
noastre.

In vederea Forumului în tara 
noastră au loc intense pregătiri.

Delegația tineretului din R. D. 
Germană va participa la lucrările 
mai multor comisii ale Forumu
lui și va prezenta un referat pe 
tema ,,Dezarmarea — premiză a 
destinderii internaționale și lichi
dării războiului rece".

In vederea popularizării Foru
mului s-a hotărit organizarea a 
numeroase manifestații, din care 
la ora cînd transmitem aceste rin- 
duri unele au și avut loc — în 
cadrul cărora participanta iau cu
noștință și discută problemele și 
temele care stau în centrul aten
ției întîlnirii de la Moscova.

încă la 2 iulie, la Casa intelec
tualilor din Dresda a avut loc o 
amplă discuție pe tema „Tineretul 
și lupta împotriva colonialismului 
și imperialismului, pentru indepen
dență națională și problemele 
păcii", la care a participat minis
trul Instrucțiunii Naționale, prof. 
Lemnitz. La această discuție au 
luat parte 40 de studenți străini și 
20 din R. D. Germană. în cursul 
discuțiilor, studenți din Vietnam, 
Coreea, China, R.A.U. și America 
Latină, împreună cu participanta 
din R. D. Germană, s-au pronun
țat pentru încheierea Tratatului 
de pace cu ambele state germa
ne și rezolvarea problemei Ber
linului occidental, prin transfor
marea lui într-un oraș liber, de
militarizat.

In Clubul central din Frankfurt 
pe Oder și Clubul 
„Philipp M“ller“ din 
burg s-a Înregistrat o 
masivă la discuțiile pe
neretul și înțelegerea între 
poare, coexistență pașnică". 
lele acestea va avea loc la 
tierele navale ,,Neptun“ din 
tock o manifestație la care parti
cipanta vor duce discuții pe tema 
„Tineretul — drepturile și obli
gațiile sale in societate". De a- 
semenea, taberele de vară ale 
elevilor și studenților sînt folosite 
pentru pregătirile în vederea Fo
rumului. In jurul focurilor de ta
bără, tineretul va participa la dis
cutarea problemelor actuale ; la 
aceste discuții vor fi invitați și 
studenți străini.

Acestea sînt, în linii generale, 
principalele 
de tineretul 
în vederea

Demo- 
cu un

tineretului 
Branden- 

participare 
tema „Ti-

po-
Zi-

șan- 
Ros-

T. OANCEA

pregătiri desfășurate 
din R. D. Germana 

celui mai de seamă

și

da tăia d“

evenimenf în 
lumii din anul

viața tineretului
1961.

★

Apelul adresat tineretului lumii 
de a participa la Forumul Mon
dial al Tineretului a avut un pu
ternic ecou atît in Germania occi
dentală, cit și în Berlinul occiden
tal. Și acolo multi tineri, elevi și 
studenfi, numeroase organizații 
de tineret și-au dat seama 
cesitatea de a discuta cu 
de pe toate continentele 
lui despre răspunderea ce 
tineretului in secolul 
despre dezarmare, 
despre 
despre Încheierea Tratatului

de ne
tinerii 

globu- 
revine 
nostru, 

coexistentă, 
tnfrînarea militarismului,

Acum cîteva luni, orga
nizațiile de tineret din 
Anglia au primit invita

ții pentru a-și trimite repre
zentanții lor la Forumul Mon
dial al Tineretului care va 
avea loc la Moscova. Potri
vit informațiilor de care dis
punem, importante organizații 
de tineret din Anglia au ho- 
tărît să participe la 
eveniment de seamă din 
tinerei generații.

Pentru organizațiile
sînt cu adevărat interesate în 
promovarea unor relații de 
prietenie și înțelegere 
p-ocă între organizațiile 
tineret care doresc să

urmărite

acest 
viața

care

reci- 
de

germane, 
Berlinului occi-

Germania occi-

pace cu ambele 
despre problema 
dental.

S-a aflat că din 
dentală o delegație formată din
aproximativ 15 tineri, iar din Ber
linul occidental—din doi tineri — 
vor pleca la Moscova. Din mo
tive determinate de securitatea 
lor nu este posibil să arătăm nu
mele lor, organizațiile din care 
fac parte, precum și să relatăm 
despre pregătirile și activitatea 
desfășurate de ei. Se poate pre
supune — iar trecutul a dovedit-o 
in mod elocvent — că gu
vernul lui Adenauer și aco- 
lifii săi vor face totul pentru 
a împiedica participarea tinerilor 
din Germania occidentală și din 
Berlinul occidental la Forumul 
Mondial al Tineretului. Astfel au 
stat lucrurile și în trecut cînd 
participanfii vesf-germani la Festi
valurile tineretului din Berlin, 
București, Moscova și Viena au 
fost supuși unor crunte repre
siuni. Cititorii romîni vor înțelege 
de aceea de ce nu putem trata 
mai pe larg pregătirile desfășura
te de tineretul vesf-german. Un 
lucru este totuși cert : tinerii din 
cele două state germane și din 
Berlinul occidental vor fi repre
zenta^ la Moscova, unde delega
ții lor își vor putea exprima liber 
părerile în problemele ce preo
cupă astăzi întregul tineret ger
man.

HERBERT HEMMANN
Berlin, 6 iulie 1961

Numeroase organizații ale 
tineretului francez pregă
tesc, în prezent, partici

parea lor la Forumul Mondial 
al Tineretului. De pe acum 33 
organizații și-au anunțat parti
ciparea la Forum desemnînd 
fie delegați, fie observatori. Se 
poate afirma cu certitudine că 
Forumul a stîrnit un viu interes 
in rindu] unor mase largi ale 
tineretului francez. Delegația 
franceză va reflecta, desigur, 
acest interes : intr-adevăr, vor 
fi prezente diferite categorii

O uliță îngustă - pentru care 
numele de „stradă* pare mult 
prea pretențios, învecinată cu 
un pod peste care trece linia 
ferată, cu căsuțe inegrite de
fumul locomotivelor și stropite 
de noroiul împroșcat de roțile 
motocicletelor armatei fasciste, 
căsuțe dărăpănate, locuite de 
oameni cu mîinile bătătorite de 
munci istovitoare și cu fețele 
umbrite de griji și suferințe sau 
supte din pricina mizeriei, dar 
cu priviri în care ura față de 
de cotropitorii fasciști se îmbină 
cu speranța într-un viitor mai 
bun.

Creatorii filmului bulgar 
„Strada săracă" (scenariu : Petr 
Donev, regizor : Hristo Piscov, 
operatori : G. Alurcov și T. Sto- 
ianov) au făcut din această 
uliță a unui oraș din Bulgaria 
un adevărat „personaj" cu mul
tiple înfățișări, cu reacții diverse, 
cu o viață complexă alcătuită 
din întâmplări vesele sau triste, 
tragice sau eroice. „Strada" a 
devenit „personaj", evident 
în măsura în care noțiunea in
clude pe oamenii care o locu
iesc. Deși în dramaturgia filmului 

precădere 
trei eroi, 
locuitorii 

admirabil 
filmului 

urmărindu-i atît în manifestările 
lor strict individuale, cit, mai 
ales, în cele legate de colecti
vitatea umană pe care o 
reprezintă.

Principalul merit al colecti
vului de creatori, ceea ce dă 
filmului lor o amprentă de im
presionantă autenticitate, pro
vine din felul în care au știut 
să transmită spectatorilor - de

prima și pîna Ia ultima imo-

sînt urmărite cu 
destinele a doi sau 
foarte mulți dintre 
„străzii sărace" sînt 
conturați, creatorii

la . ...
gine, fără să piardă din vedere 
nici un amănunt semnificativ, 
acea invizibilă trăsătură comună 
a locuitorilor „străzii sărace" 
determinată nu atât de profesi
unea lor cît de poziția lor 
socială pe care o exprimă no
țiunea de „conștiință muncito
rească". Ea determină ura lor 
față de exploatatorii și trădă
torii autohtoni și față de 
cotropitorii fasciști, indestructi
bila și emoționanta lor solida
ritate, capacitatea de a se dărui 
integral luptei pentru un viitor 
mai bun și de a se jertfi chiar 
în această încleștare cu dușmanii 
libertății și fericirii oamenilor.

Eroii principali a flmului sînt 
trei tineri : Petr și loșca, stu
denți, viitori medici veterinari 
avînd ca unică avere visurile 
îndrăznețe, și Katea, elevă, fiica 
unei văduve, in căsuța căreia 
stau în gazdă cei doi tineri. In 
primele secvențe ale filmului, 
preocupările lor ne apar foarte 
diferite, loșca visează cu ochii 
deschiși la fermecătoarea pri
mă — balerină a operei pentru 
care nutrea una din acele iubiri 
imposibil de realizat, considerînd 
totodată ca absurde îndemnurile 
prietenului său de a lua parte 
la lupta ilegală împotriva cotro
pitorilor. Pentru Katea singurul 
lucru important in lume era 
dragostea ei pentru Petr. Acesta 
insă pune deasupra iubirii sale,

_ ,î j dorinței de a
duce un trai liniștit, sentimentul 
dragostei față de patria sa, pe 
care o visează liberă și fericită.

Petr primește din partea orga
nizației ilegale a partidului co
munist misiunea de a arunca 
în aer un tren german încărcat 
cu muniții și benzină. Ducînd-o 
la îndeplinire, este grav rănit 
și reușește cu mare greutate să 
se tîrască pină acasă, prin văl
mășagul stirnit de explozie. 
Fapta lui eroică declanșează o 
transformare radicală nu numai 
în conștiința prietenului său și

a prieteniei și a ac'estor oameni 
de necazuri, dar

Cronica filmului

î ncredereo 
săraci, aspriți 
viteji și buni, nimic nu le-a putut 
fringe puterea. De aceea este 
atît de emoționantă, prin simpli
tatea ei și prin adîncimea 
sentimentelor primirea pe care 
„strada săracă" o face ostașilor 
sovietici eliberatori.

Cînd analizezi un film bun, 
te simți întotdeauna tentat să 
vorbești despre cit mai multe din 
faptele eroilor sau despre felul 
in care au fost ele înfățișate de 
creatorii lui.

Vom desprinde doar cîteva din 
calitățile filmului, demne de a 
fi reținute de spectatori, 
dintre ele este admirabila 
grăvire, prin imagine sau

a Katei, dar și în viața locuito
rilor „străzii sărace", care trece 
de la o aparentă resemnare, la 
lupta .mai mult sau mai puțin 
activă, după posibilitățile fie
căruia, împotriva fasciștilor.

loșca moare solvind u.și prie
tenul, ajutindu-I să ajungă în 
cele din urmă intr-un detașa
ment de partizani. Katea pă
răsește școala, muncind să 
cîștige o bucată de pline pentru 
bătrîna ei mamă și înfruntă 
cu curaj interogatoriul poliției 
fasciste, iar locuitorii străzii par
ticipă, pină la unul, la prinderea 
și executarea trădătorului Dorj, 
asasinul iui loșca.

Nici una din multiplele dureri 
și suferințe îndurate nu a stins

Una 
zu- 
cu- 

vinte, a caracterelor. Amintiți-vă 
chipul răvășit de suferință, 
trupul încovoiat de o muncă 
istovitoare, privirea tulburată de 
băutura în care încearcă să-și 
înece amarul, ale omului re
zemat de tejgheaua cîrciumii 
de pe „strada săracă". Apoi 
ura și răzbunarea cu care 
același om îl urmărește pe tră
dătorul și asasinul Dorj, puterea 
pe care o transmite in clipa 
aceea. Apoi căldura cu care ii 
întâmpină pe eliberatori, strălu
cirea privirii ațintite spre viitor. 

Trebuie reținut de asemenea 
folosirea, cu maximă eficiență, 
a amănuntului 
luăm de pildă 
curtea casei 
cei doi studenți.
este folosită, în diferite împre

jurări și cu diferite sensuri»

semnificativ. Să 
cișmeaua din 

în care locuiesc 
Imaginea ei

devenind u<n fel de leit-motiv al 
personajului loșca. La început 
apare cînd studentul se apleacă 
nepăsător să bea o gură de 
apă. Rănit de moarte el se 
tirăște lîngă ea, începînd să 
soarbă parcă viața dintr-o pică
tură de apă care se prelinge. 
Lîngă aceeași cișmea se așează 
Petr, întors de la partizani >n 
primele zile ale victoriei, stră- 
duindu-se să deslușească pe 
pietrele umede măcar umbra 
prietenului care și-a jertfit viața 
pentru ca el să trăiască.

în fine, atmosfera generală, 
a cărei autenticitate deosebit de 
impresionantă este deopotrivă o 
creație a scenariului, regizorului, 
operatorilor și compozitorului 
G. Pencov. Este greu de explicat 
felul în care au reușit ei să ne 
transmită un .optimism pătrun
zător, fâcîndu-l să străbată 
dincolo de tragismul evenimen
telor, de asprimea luptei și de 
suferințele oamenilor. Nu tre
buie să uităm aportul substan
țial al colectivului de interpret! 
dintre care merită să reținem 
numele tinerilor actori Kosta 
Tonev (Petr), Valentin Rusețki 
(loșca) și Nikolina Ghenova 
(Katea).

Filmul „Strada săracă* prile
juiește spectatorilor o cunoaș
tere profundă a eroismului de 
care au dat dovadă tinerii 
muncitori și intelectuali bulgari 
în anii grei ai luptei antifasciste, 
a frumuseții morale a oamenilor 
simpli, a 
reprezintă 
torească.

puterii pe care o 
solidaritatea munci-

LUCIA BOGDAN

tribute la cauza apărării 
cii. Forumul reprezintă o 
nifestare deosebit de 
roasă.
tanții generației tinere a tu
turor popoarelor se vor adu
na împreună pentru a discuta 
problemele ce-i interesează. 
La Forum vor fi înregistrate 
toate opiniile. Dar dincolo de 
deosebiri va trebui să triumfe 
năzuința comună pentru pace 
și prietenie.

în Anglia, dezbatered în 
legătură cu Forumul s-a des
chis la Consiliul anual al 
Uniunii Naționale a Studenți
lor. Membrii Comitetului Exe
cutiv au încercat să-i în
drepte pe studenți împotriva 
Forumului, ascunzîndu-le iap- 
tele și prezentînd un tabiou 
denaturat al problemei. Re
zultatul a fost că nu s-a luat 
nici o hotărîre. Dar un mare 
număr dintre studenții pre- 
zenți au arătat în mod clar 
că ei vor să fie reprezentați 
la Forumul de la Moscova. 
Mai multe organizații studen
țești exercită presiuni asupra 
reprezentanților lor în Consi
liu pentru a obține participa
rea la Forum.

Aceste organizații studen
țești au luat contacte șj cu 
alte pături ale tineretului, 
mai ales cu ligile sindicale, 
religioase și politice. Inte
resul crescînd față de îmbu
nătățirea relațiilor interna
ționale și promovarea înțele
gerii reciproce între popoare 
a contribuit mult la 
unui sprijin tot mai

pă- 
ma- 

valo- 
La Forum, reprezen-

Iru scopurile 
Forum.

Dovadă este faptul că de
legația engleză la Forum va 
cuprinde numeroși reprezen
tanți ai organizațiilor de ti
neret. Influente organizații de 
tineret sînt toate reprezentate: 
Consiliul tineretului pentru 
pace și secția lui din Scoția. 
Campania tineretului pentru 
dezarmarea nucleară și orga
nizațiile ei din colegii și uni
versități, care au avut o im
portantă participare la cu
noscutele marșuri de la Al- 
dermaston împotriva armelor 
nucleare. Tot din Scoția vor 
fi reprezentați și tinerii mineri 
din Comitetul consultativ al 
tinerilor din Scoția al Sindi
catului național al minerilor. 
Quakerii, care sînt de mult 
legați de activitatea pentru 
promovarea colaborării in
ternaționale sînt reprezentați 
de observatori ai Comitetului 
lor Executiv și ai organizației 
de tineret. Liga tinerilor comu
niști și organizația de tineret 
a partidului cooperatist își 
trimit de asemenea reprezen
tanți la Forum. Pe scară na
țională studenții vor fi repre
zentați de Federația studen
țească laburistă ca și de 
unele uniuni studențești.

Cauzele pentru care un 
număr mare de organizații 
ale tineretului din Anglia își 
vor trimite reprezentanții la 
Moscova sînt, după părerea 
mea, următoarele :

1) Problemele care vor fi 
discutate trezesc un adine 
interes în organizațiile de ti
neret.

2) Tematica Forumului per
mite discutarea unul număr 
de subiecte variate care in
teresează tineretul si poate 
duce la clarificarea multor 
probleme.

3) Forumul permite o con
fruntare reală a opiniilor și 
ideilor ceea ce va ajuta la 
înțelegerea reciprocă. El va 
contribui la respectul reci
proc bazat pe o înțelegere 
mai bună și participanții vor 
dovedi fără îndoială, năzuin
ța comună de pace.

Mai mulți vorbitori din 
partea Angliei vor prezenta 
referate la Forum. Este vorba 
în special de două teme : 
„Tineretul și dezarmarea" și 
„Formele de activitate pentru 
dezarmare". Noi avem în. An
glia o mare experiență în 
lupta pentru pace, cîștigată 
măi ales în ultimii cîțiva ani. 
în același timp noi am urmă
rit lupta pentru pace din alte 
țări și vrem să auzim de la 
reprezentanții lor în mod di" 
rect tot ce este interesant 
pentru un schimb de expe
riență.

Organizații de tineret din 
Anglia își vor trimite dele
gații lor la Moscova pentru 
a întări legăturile de pace 
și prietenie cu tinerii din lu
mea întreagă. Avem încre
dere în succesul Forumului.

cîștigarea 
mare pen-

MICHAEL COSTELLO
Londra, 6 iulie 1961

PARIS
tineretuluiși activități ale 

francez, ca și diversele lui o- 
pinii. In ansamblul lor, toți 
delegații și observatorii sin! 
convinși de valoarea inițiati
vei Forumului care va permite 
discutarea multor subiecte pa
sionante cu reprezentanții cei 
mai calificați ai tineretului din 
lumea întreagă.

Sâ facem o scurtă trecere în 
revistă a reprezentanților orga
nizațiilor de tineret francez care 
vor fi ia sfirșitul lunii la Mos
cova : alături de cea mai mare 
centrală sindicală din Franța 
Confederația Generală a Mun
cii (C.G.T.) reprezentată prin 
secțiile ei de tineret din diver
sele industrii, Uniunea 
nală a Studenților din 
va participa cu titlu de 
vator iar reprezentantul 
face o expunere asupra 
țiilor tinerilor din metropole cu 
tinerii din țările colonizate". Or
ganizațiile culturale vo; fi 
prezente prin delegații organi
zațiilor de tineret „Munca și 

artelor 
Organizațiile 

: avea repre- 
!a Moscova, 

lor, cu titlu 
va prezenta un 
„rolului progre- 

pentru soluționa-
> preocupă

1,1
„Uniunea 
ele.
wor 

lor

Națio- 
Franța 
obser. 
ei va 
„Reia-

Cultura", 
plastice" 
laice își 
zentanții 
Președintele 
de observator, 
referat asupra 
suiui științific 
rea problemelor care 
pe tineri".

Centrele de pregătire ale în
vățămîntului tehnic, organiza
țiile sportive, ale coloniilor de 
vacanță vor avea de asemenea 
observatorii lor. Mișcarea tine-

retului comunist din Franța va 
fi reprezentată prin conducători 
ai diverseior sale organizații : 
Uniunea tinerilor comuniști, 
Uniunea tinerelor fete din Fran
ța, Uniunea studenților comu
niști, Uniunea tineretului agricol. 
Tinerii și studenții din Partidul 
Socialist Unificat vor avea de 
asemenea delegații lor.

Subliniez participarea Federa
ției „tinerii și cultura" și a Fe
derației unite a tinerilor turiști. 
Observatorii acestor două or. 
ganizații vor prezenta rapoarte 
asupra „Dezvoltării schimburilor 
prin casele pentru tineri". 
In afară de aceasta, vor parti
cipa organizațiile „Odihna 
in vacanța tinerilor** și „Turis
mul și munca" cea mai impor
tantă organizație populară de 
turism din Franța.

Sportivii vor fi prezenți prin 
Federația sportivă „Turismul și 
munca". Federația „Omul și 
sportul" va prezenta un raport 
asupra „Sportului ca mijloc de 
educare fizică și morală în lu
mea modernă". Printre celelalte 
organizații notăm : Tineretul ar
mean din Franța, secția sindi
cală a școlilor normale supe
rioare, Federația națională a 
cooperativelor pentru procurarea 
de materiale agricole, organiza
țiile confesionale protestante.

însfîrșit, trebuie arătat că nu
meroase personalități franceze 
vor participa la Forumul de la 
Moscova sau ii vor trimite sa. 
lutul lor.

PIERRE DANJOU
Paris 6 iunie 1961

Consfătuirea unională a lucrătorilor
din învățămintul superior al LLR.S.S.

MOSCOVA 6 (Agerpres). - 
La 5 iulie, în Palatul Mare 
al Kremlinului, și-a continuat 
lucrările Consfătuirea uniona
lă a lucrătorilor din învăță- 
mîntul Superior al U.R.S.S.

Vsevolod Stoletov, ministrul 
Învățămîntului Superior și 
Mediu de specialitate al 
R.S.F.S.R., Mihail Doroșevici, 
ministrul învățămîntului Su
perior și Mediu de specialita
te al R.SS. Bieloruse, Ivan

Filontov, inginer șef al Uzinei 
„Dzerjinski" din Dneprodzer- 
jinsk au vorbit despre îmbi
narea procesului de învăță- 
mînt cu munca practică, des
pre succesele obținute în 
vățămîntul fără scoaterea 
producție.

Acad. Ilie Murgulescu, 
nistrul învățămîntului și Cul
turii al R. P. Romîne a rostit 
la consfătuire o cuvîntare da 
salut.

în- 
dln

mi-



Mitingul prieteniei sovieto-coreene

socialiste constituie principala sursă a forței

și a comunității socialiste in ansamblu
MOSCOVA 6 (Agerpres). — partid și guvernamentale a 

TASS transmite: La 6 iulie, 
la Marele Palat 
lui a avut loc 
prieteniei între 
niunii Sovietice 
reerie.

Cei peste 2.000 de oameni 
care au participat la miting 
au salutat cordial pe Kim Ir 
Sen, președintele C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, și 
pe membrii delegației de

al Kremlinu- 
un miting al 
popoarele U- 
și R.P.D. Co-

Republicii Populare Demo
crate Coreene.

La miting au participat N. 
S. Hrușciov și alți conducători 
ai Partidului comunist și 
vernului sovietic.

Mitingul a fost deschis 
Piotr Demicev, 
Comitetului Orășenesc 
va al P.C.U.S.

La miting
tari N. S.
Ir Sen.

gu-

de 
alsecretar

Mosco-

au rostit 
Hrușciov

cuvîn- 
și Kim

sub con-

declarat 
Iranului

pace
a! poporului german

Importante propuneri făcute 
de Walter Ulbricht la Festivalul 

de la Helsinki

Și 
ca- 
îm-

Referindu-se la încheierea 
tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
dintre U.R.S.S. și R.P.D. Co
reeană, N. S. Hrușciov a de
clarat că aceasta reprezintă 
un eveniment important și re
marcabil în viața popoarelor 
celor două țări.

Tratatul prevede ajutor 
sprijin militar reciproc în 
zul unei agresiuni armate 
potriva uneia din părți.

Nu sîntem adepți ai înche
ierii de acorduri militare și 
am fost nevoiți să semnăm a- 
cest tratat cu caracter defen
siv. deoarece guvernele S.U.A., 
Japoniei și altor puteri au res
pins toate propunerile noas
tre referitoare la destinderea 
încordării șj asigurarea secu
rității in regiunea Extremului 
Orient, a spus N. S. Hrușciov.

El a arătat că tratatul so
vieto-coreean nu urmărește 
nici un fel de scopuri agre
sive. Dorim în mod sincer ca 
prevederile cu caracter mili
tar să nu fie traduse nicioda
tă; în viață, a subliniat șeful 
guvernului sovietic.

Totodată N. S. Hrușciov a 
prevenit forțele agresive că 
dacă se va șăvîrși o agresi
une împotriva Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
Uniunea Sovietică o va con
sidera drept o agresiune îm
potriva ei însăși și va sprijini 
Republica Populară Democra
tă Coreeană prin toate forțe
le și mijloacele.

N. S. Hrușciov a declarat că 
poziția guvernului sovietic în 
problema Germaniei nu s-a 
schimbat. Încheierea tratatu
lui de pace și normalizarea 
pe această bază a situației din 
Berlinul occidental vor însă
nătoși în mod radical situația 
din Europa și vor contribui 
la întărirea păcii în întreaga 
lume.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a subli
niat eu victoria revoluției 
populare în China, constitui
rea unor state de democrație 
populară în Coreea de nord 
și Vietnamul de nord, crește
rea puterii întregii comuni
tăți socialiste au modificat ra
dical raportul de forțe în Ex
tremul Orient, au creat pre
mize favorabile transformării 
Asiei într-o zonă a păcii.

El a caracterizat disensiu
nile din sînul clicii guver
nante din Coreea de sud drept 
o încăierare între cîini care 
se bat pentru osul ce le-a fost 
aruncat.

N. S. Hrușciov a arătat tot
odată că evenimentele din 
Coreea de sud care este ocu
pată de trupe străine, 
dese că- instaurarea 
gim de dictatură

fascistă fățișă în această parte 
a Coreei poate duce la înrău
tățirea situației pe peninsula 
coreeană.

Uniunea Sovietică sprijină 
cu căldură propunerile guver
nului R.P.D. Coreene cu pri
vire la crearea unei confede
rații a sudului și nordului ță
rii șl cu privire la schimburi 
economice și culturale între 
Coreea de sud și Coreea de 
nord. Tratatul sovieto-coreean 
nu va împiedica în niciun caz 
unificarea pașnică a Coreei, a 
subliniat N. S. Hrușciov.

Referindu-se la situația din 
Extremul Orient șeful guver
nului sovietic a arătat că ac
tualul guvern japonez nu ține 
seama de voința poporului 
său. El se ploconește în fața 
imperialiștilor din Statele U- 
nite care au împînzit Japonia 
cu o

nu vor s-o scape de 
trolul lor.

N. S. Hrușciov a 
că pe conducătorii 
nu-i ajută prea mult garan
țiile primite din partea impe
rialiștilor americani. în 
zent, Iranul clocotește, 
regimul 
stă țară 
ne mari

Crește 
din Vietnamul de sud, a că
rui populație luptă pentru li
bertate, pentru alungarea din 
țară a marionetelor capitalu
lui american, pentru unifica-. 
rea cu frații lor din nord.

în America Latină, Statele 
Unite se lovesc tot mai des 
de manifestările din ce în ce 
mai vehemente . ale popoare
lor care protestează împotriva 
dominației monopolurilor a- 
mericane, a spus N, S. 
Hrușciov. Călătoria lui Ste
venson nu a dat rezultatele 
scontate la Washington.

N. S. Hrușciov a subliniat 
în cuvîntarea sa că unitatea 
indestructibilă dintre popoa
rele țărilor socialiste consti
tuie principala sursă a forței 
și invincibilității fiecărei țări 
socialiste și a comunității so
cialiste în ansamblu. Putem 
spune cu convingere, a decla
rat el, că în istoria societății 
omenești nu au existat parti
de care să fi putut realiza o 
unitate ca acea existentă în 
prezent între partidele comu
niste și muncitorești.

pre- 
iar 

reacționar din acea- 
continuă să întîmpi- 
greutăți.
indignarea poporului

BERLIN 6 (Agerpres). — 
Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
germane, a făcut o declarație 
la 6' iulie în Camera Populară 
a R.D.G. cu privire la planul 
de pace al poporului german.

Planul german de pace, a 
declarat Ulbricht, prevede cre
area unei comisii germane de 
pace alcătuită din reprezen
tanți ai parlamentelor și gu
vernelor celor două state ger
mane. Această comisie ur
mează să elaboreze propune
rile germane cu privire la 
tratatul de pace și să realizeze 
un acord care ar sluji la îm
bunătățirea imediată a relați
ilor dintre cele două state 
germane. Pe baza acestui Tra
tat trebuie să fie realizată re
glementarea pașnică a pro
blemei Berlinului occidental, 
potrivit căreia 
cidental va 
reunificarea 
tutui de 
neutru. Sîntem 
Tratatul de pace va des
chide drumul spre reunificarea

Berlinul 
primi pînă 
Germaniei 

oraș liber 
convinși 

pace va

Puternicele

demonstrații

ale populației

dove- 
unui re- 
milițaro-

rețea de baze militare și

Cuvîntarea lui Kim Ir Sen
cuvîntarea sa Kim Ir 
a arătat că încheierea

impor-

tratatul 
de nă-

în
Sen 
tratatului sovieto-coreean de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală reprezintă un 
eveniment de mare 
tanță istorică.

El a sublimat că 
constituie un sprijin
dejde pentru apărarea realiză
rilor R.P.D. Coreene împo
triva atentatelor imperialiști
lor și că acest tratat nu este 
deloc în contradicție cu unifi
carea Coreei, ci, dimpotrivă,- 
va contribui la ea.

Kim Ir Sen a subliniat că 
tratatul sovieto-coreean are 
un caracter defensiv și urmă
rește asigurarea păcii în Asia. 
Acest tratat va constitui o 
puternică forță însuflețitoare 
pentru popoarele care luptă 
pentru asigurarea păcii în 
Asia.

Președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene a 
declarat că unificarea Coreei 
este condiționată de retrage
rea tuturor trupelor străine 
din această țară. El a amintit 
totodată că în timp ce volun
tarii chinezi au fost retrași de 
mult din Coreea de nord, im
perialiștii americani continuă 
să transforme Coreea de sud 
într-o tabără militară.

Imperialismul american este 
cel mai înrăit dușman al po
poarelor Asiei și al celorlalte 
popoare care luptă pentru 
pace și progres social, a de
clarat Kim Ir Sen.

Astăzi, în Extremul Orient 
și în Asia stau în mod ferm 
de strajă păcii Uniunea So
vietică. Republica Populară 
Chineză, Republica Populară 
Democrată Coreeană și po
poarele altor țări iubitoare de 
pace.

încheierea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 

intre U.R.S.S. și R.P.D. Coreeană

oc- 
la 

sta- 
Și 

că

algeriene continuă

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : în Tratatul 
de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală semnat la 6 
iulie la Moscova de N. S. 
Hrușciov șl Kim Ir Sen, cele 
două părți declară că vor par
ticipa și de acum înainte la 
toate acțiunile internaționale 
avînd drept scop asigurarea 
păcii și securității în Extremul 
Orient și în întreaga lume și 
că își vor aduce contribuția la 
înfăptuirea acestor sarcini.

„Dacă una din părțile con
tractante 
agresiuni 
vreunui 
state și se va afla in l'elul a- 
cesta în stare de război, cea
laltă parte contractantă îi va 
acorda imediat prin toate 
mijloacele care-i stau la dis- 

mil-itar și de

va fi supusă unei 
armate din partea 

stat sau coaliții de

poziție ajutor 
altă natură".

Fiecare parte 
hu încheie nici 
nu participe la 
și la nici o acțiune sau mă- 
ură -îndreptată împotriva ce

leilalte părți.
Cele două părți se angajea

ză, să dezvolte și să întărească 
legăturile economice și cultu- 

și 
de
co

rale între U.R.S.S. 
Coreeană, să-și acor 
orice ajutor și să 
pe baza principiilo: 
în drepturi, respe- 

a suveran 
integrității

R.P.D. 
reciproc 
iboreze 

gali tații 
rii reci- 
de stat

ctă 
proce a Suveranității 
?i integrității teritoriale și 
neamestecului în treburile in
terne.

Părțile consideră că unifi
carea Coreei trebuie să se 
facă pe o bază pașnică și de-

mocratică, ceea ce corespunde 
atît intereselor naționale ale 
poporului coreean <cît și inte
reselor menținerii păcii în 
Extremul Orient.

Tratatul rămîne în vigoare 
timp de zece ani. Dacă înain
te cu un an de la expirarea 
acestui termen nici una din 
părți nu-și va manifesta do
rința de a denunța tratatul, 
el va continua să rămînă_ în 
vigoare încă cinci ani putînd 
să fie prelungit.

Cu prilejul semnării Trata
tului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între 
R.P.D. Coreeană și U.R.S.S., 
Kim Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene a dat citire unei de
clarații a guvernului R. P. D. 
Coreene în care se spune că 
Tratatul urmărește asigurarea 
păcii și securității în Extre
mul Orient și în întreaga 
lume și întărirea în și mai 
mai mare măsură a prieteniei 
și colaborării indestructibile 
dintre popoarele Coreei și U- 
niunii Sovietice, bazate pe 
principiile internaționalismului 
socialist.

Guvernul R.P.D. Coreene 
declară că, semnînd tratatul 
cu U.R.S.S., pornește de la 
premiza că toate tratatele și 
acordurile militare-politice în
cheiate atît de Coreea de Sud 
cît și de Coreea de Nord 
înainte de unificarea țării, își 
vor pierde valabilitatea dacă 
Coreea va fi unificată pe o 
bază pașnică și democratică.

Uneltirile agresorilor impe
rialiști în Extremul Orient, în 
Asia, determină popoarele din 
țările socialiste și toate po
poarele iubitoare de pace din 
această regiune să intensifice 
și mai mult lupta pentru asi
gurarea păcii, a declarat Kim 
Ir Sen. El a amintit totodată 
că imperialiștii americani 
caută să accentueze încorda
rea nu numai în Coreea de 
sud ci și în alte regiuni din 
Asia, se străduiesc să-i 
transforme pe imperialiștii 
japonezi „într-o forță de șoc” 
în vederea unui război agre
siv în Asia.

Kim Ir Sen a arătat că 
succesele obținute de Uniunea 
Sovietică în construcția co
munistă, îp știință și tehnică 
reprezintă o ..puternică cheză
șie a sporirii puterii lagărului 
socialist. Aceste succese, a a- 
dăugat el, însuflețesc popoare
le din întreaga lume în lupta 
pentru pace și pentru pro
gres social. Șeful guvernului 
R.P.D. Coreene a relevat în
deosebi eforturile depuse de 
Uniunea Sovietică în scopul 
slăbirii încordării internațio
nale și înlăturării primejdiei 
de război. Poporul coreean, a 
declarat Kim Ir Sen sprijină 
întrutotul poziția și propune
rile Uniunii Sovietice îndrep
tate spre menținerea și întă
rirea păcii.

Kim Ir Sen a declarat că 
lupta poporului coreean pen
tru transformarea țării în- 
tr-un stat socialist cu o in
dustrie dezvoltată contribuie 
la întărirea avanpostului din 
răsărit al lagărului socialist. 
Kim Ir Sen a arătat că în 
cursul tratativelor de la Mos
cova a fost încheiat un acord 
care prevede că Uniunea So
vietică va acorda un credit 
Republicii Populare Democra
te Coreene. Noul ajutor pe 
care Uniunea Sovietică îl va 
acorda R.P.D. Coreene drept 
urmare a recentelor tratative, 
va reprezenta o mare forță 
însuflețitoare. pentru oamenii 
muncii coreeni.

Vorbind despre situația din 
Coreea de sud, Kim Ir Sen a 
sublimat că poziția agresori
lor și a lacheilor lor din par
tea de sud a țării este foarte 
șubredă.

ALGER 6 (Agerpres). — Co
respondenții de presă relatea
ză că, nelăsîndu-se intimidată 
nici de represiunile sîngeroa- 
se de miercuri, nici de concen
trarea masivă de forțe milita
re și polițienești, populația 
algeriană din Oran, Alger și 
Constantine a continuat în tot 
cursul zilei de 6 iulie de
monstrațiile pașnice, în ciuda 
ordinului autorităților france
ze care au interzis algerieni
lor să staționeze în grupuri 
mai mari de două persoane.

Agenția France Presse trans
mite că după-amiaza zilei de 
joi în majoritatea orașelor Al
geriei au avut Ioc puternice 
manifestații închinate memo
riei victimelor căzute la 5 iu
lie.

„Mi-am pierdut vederea 
dar voi participa 

din nou în mod activ 
la lupta pentru pace“

Declarațiile 
lui Henry Winston

NEW YORK 6 (Agerpres).— 
Henry Winston, militant de 
frunte al Partidului Comunist 
din Statele Unite, care a fost 
recent eliberat din închisoare 
unde a orbit, s-a întîlnit la 5 
iulie, la sediul Comitetului 
național al Partidului Comu
nist din Statele Unite cu re
prezentanții presei și societă
ților de radio-televiziune.

Winston a mulțumit tutu
ror acelora care au luptat 
împotriva condamnării sale 
nedrepte pe baza legii Smith 
și pentru punerea sa în liber
tate din închisoare „Mi-am 
pierdut vederea — a spus 
Winston — dar voi participa 
din nou în mod activ la lupta 
pentru pace și securitate în 
America și în lumea întreagă, 
pentru stîrpirea mizeriei, bo
lilor și discriminării rasiale”.

Referindu-se la 
participanților la 
libertății, Winston 
„Aceștia sînt eroi ai 
lor noastre care își aduc apor
tul nu numai Ia lupta pentru 
libertatea negrilor, ci și la 
lupta pentru drepturile demo
cratice ale tuturor america
nilor.

Am ieșit din închisoare la 
fel de ferm convins că po
porul marii noastre țări, negri 
și albi, are nevoie de Partidul 
Comunist care luptă pentru 
unitatea poporului, pentru 
pace, democrație, securitate 
și socialism și îmi ocup cu 
mîndrie locul în acest partid”.

acțiunile 
raidurile 
a spus : 
timpuri-

Pe harta 
lumii

Zn ultimul timp, rubricile 
de politică externă ale zia
relor de pretutindeni atrag 

atenția opiniei publice asupra 
unor evenimente ce se petrec în 
Kuweit.

Evenimentele au început ime
diat după acordul intervenit între 
guvernul englez și emirul Kuwei
tului, la 19 iunie 1961, prin care 
a tost abolit statutul de protecto
rat asupra acestei țări. Acordul în
cheiat prevedea însă menținerea 
privilegiilor colonialiste în Ku
weit și stipula „obligația" Angliei 
de a acorda „sprijin" împotriva 
vreunei „agresiuni din afară" sau 
împotriva „subversiunii interne". 
Scurt timp după încheierea a- 
cordului, în Kuweit au fost de
barcate trupe britanice cu un e- 
fectiv de aproximativ 5.000 de 
oameni. în timp ce în țară con
tinuă să fie transportate mereu 
alte trupe, la țărmurile Kuweitului 
au apărut totodată numeroase 
nave militare aparținînd acelorași 
„protectori". Ziarul iranian „Kei- 
han“ a relatat recent că Kuweitul 
e fost transformat într-o imenși

K U W
tabără militară britanică. Pe dea
supra țării patrulează neîntrerupt 
avioane cu reacție britanice, iar 
forțe militare puternice sînt con
centrate în jurul rafinăriilor de 
petrol.

Pentru a înțelege cauza inter
venției armate britanice în Ku
weit, trebuie să ne oprim la ceea 
ce reprezintă această țară pentru 
Anglia.

Kuweitul, situat în nord-esful 
peninsulei Arabe, scăldat de ape
le Golfului Persic, are o supra
față de numai 15.540 kilometri 
pătrați și o populație de 206.500 
locuitori (după recensămîntul din 
1957). Capitala țării — El Kuweit 
— este totodată și cel mai mare 
port și centru comercial al țării.

Colonialiștii englezi au pus stă- 
pînire pe micul Kuweit la sfîrșitul 
secolului trecut, iar în anul 1939 
țara a fost proclamată în mod ofi
cial protectorat al Marii Britanii.

Interesele colonialiștilor englezi 
in Kuweit au fost și sînt strîns le
gate de însemnatele zăcăminte 
de petrol aflate în această țară, 
de imensele cantități de țiței pe

celor două state germane, care 
în condițiile actuale este posi
bilă numai prin formarea unei 
confederații.

W. Ulbricht a subliniat 
că problema încheierii Tra
tatului de pace cu cele 
două state germane și trans
formarea Berlinului occi
dental într-un oraș liber de
militarizat se află în centrul 
atenției opiniei publice mon
diale. Acest lucru nu este de 
mirare, deoarece la urma ur
melor este vorba despre asi
gurarea păcii, primejduită de 
militarismul vest-german. des
pre lichidarea definitivă a 
rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial șj des
pre crearea garanției că 
pe» pămîntul german nu se va 
mai ivi niciodată o primejdie 
pentru pace. Nu vom trage 
focuri, ci vom duce tratative. 
Acest lucru am ținut să-1 spun 
în primul rînd concetățenilor 
noștri vest-germani care se 
lasă intimidați de țipetele im
perialiștilor vest-germani și 
ale elementelor „ultra" despre 
„primejdia de război”. Vom 
duce tratative ! Nu se propune 
nimic altceva. Nu vom recurge 
niciodată la mijloace nepașnice 
dacă nu vom fi atacați. Va 
veni șj sîntem ferm convinși 
de aceasta, ziua, cînd vom a- 
junge la un acord și la o re
glementare.

Walter Ulbricht a arătat că 
guvernul R. D. Germane a ce
rut guvernului R. F. Germane 
și Bundestagului să înceapă 
imediat tratative în vederea 
reglementării pașnice a pro
blemei germane .

Sîntem pentru un tratat de 
pace cu cele două state ger
mane, dar dacă guvernul vest- 
german va continua să ducă 
o politică periculoasă, tratatul 
va fi semnat numai cu R. D. 
Germană.

Ziarul „Kansan 
anunță că 
finlandeză 

1962“ l-a invitat

Uutiset" 
asociația 
„Festival 

pe cosmo
nautul Iuri Gagarin să parti
cipe la cel de-al VIII-lea 
Festival al tineretului și stu
denților, care va avea loc la 
Helsinki în 1962.

Apelul F.M.T.D

Ct u prilejul Zilei solidari- 
z tații internaționale cu 

tineretul algerian, secre
tariatul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat a dat 
publicității un apel adresat 
tineretului din întreaga lume. 
F.M.T.D. cheamă tineretul din 
toate țările să intensifice spri
jinul moral și material acor
dat tineretului luptător din 
Algeria și întregului popor al
gerian.

Congresul tineretului 
socialist din Argentina

La Buenos Aires își ține 
lucrările Congresul Uni
unii tineretului socialist 

din Argentina, ai cărui parti- 
cipanți s-au pronunțat cu ho
tărîre în sprijinul Cubei re
voluționare. Delegații au ales 
ca președinte de onoare al 
Congresului pe dr. Fidel Cas
tro, șeful guvernului cuban. 
La 3 iulie delegații la Con
gres au hotărît în unanimitate 
să trimită președintelui Repu
blicii Cuba, Osvaldo Dorticos, 
o telegramă în care tinerii so
cialiști din Argentina își 
exprimă solidaritatea cu lupta 
poporului cuban pentru inde
pendență, pentru construirea 
vieții noi în țara sa.

Televiziunea americană 
a delicventei

zarea de beneficii, 
copiii alcătuiesc 
bande care se află 
în permanentă sta
re de război cu po
liția".

De asemenea 
consumul de stu
pefiante în rîndu
rile tineretului a 
devenit atît de 
frecvent, îneît s-au 
sesizat chiar și au
toritățile care pînă 
acum au manifestat 
o nepăsare totală. 

O comisie înfiin
țată de autoritățile 
din California, a 
constatat că „in în
treaga Caliiornie, 
dar mai ales în re- 
qiunea Los Ange
les, a crescut în 
mod alarmant tra
ficul de stupefian
te". In raportul pre
zentat de aceasfă 
comisie esfe scoa
să în evidență lip
sa de control ceea 
ce permite vînza- 
rea cu ușurință 
a acestor stupe
fiante. Oricine do-

Cieșterea 
licvenței 
rîndurile 

neretului 
a luat 
proporții, 
comitetul 
pentru 
în rîndurile tinere
tului a organizat 
audieri pentru a 
stabili „efectul te
leviziunii în extin
derea acestui gen 
de delicvențe".

După cum 
ziarul ,J“ 
Herald 
„nici un adult cu 
mintea 
n-ar putea argu
menta că violența 
extremă prezentată 
de programele de 
televiziune consti
tuie un bine pen
tru copii".

Sub influența pro
gramelor de televi
ziune, care — scrie 
ziarul — a devenit 
astăzi un educator 
„lipsit de răspun
dere, al cărui scop 
exclusiv este reali-

de- 
în 
ti- 

american
asemenea 
îneît sub- 
senatorial 
delicventa

scrie 
.New York 

Tribune",

întreagă

rește că cumpere 
o mare cantitate 
de stupefiante de 
la un fabricant a- 
rată raportul — nu 
trebuie să Iacă alt
ceva decît să tri
mită o comandă 
prin poștă, folosind 
numele unui medic 
sau un nume fictiv 
de medic". Astfel, 
într-o perioadă de 
23 de zile au fost 
livrate, de către o 
singură firmă ame
ricană un milion 
de unități de stu
pefiante. O altă 
firmă a livrat, în 
timp de trei zile, 
600.000 unități. După 
cum arată rapor
tul, „aceste stupe
fiante, al căror preț 
de gros este de 76 
de cenți mia de 
unități, sînt strecu
rate pe piața ilicită 
la prețul de 10 
cenți unitatea, ceea 
ce înseamnă reali
zarea unor cîstî- 
guri de 1.000 la 
sută".

De ce au ocupat studenții 
iranieni consulatul 

din New-York al Iranului

Situația din Kuweit
in dezbaterea Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

La 5 iulie. Consiliul de. Secu
ritate a reluat discutarea pro
blemei cu privire la situația 
din Kuweit.
în problema de procedură a 
desfășurării ședinței 
zentantul Uniunii Sovietice, 
V. A. Zorin, s-a opus ca re
prezentantul Kuweitului, a 
cărei țară este ocupată în în
tregime de trupele engleze, 
să participe la lucrările Con
siliului de Securitate, deoare
ce, în condițiile clontrolului 
absolut al autorităților engle
ze asupra administrației 
Kuweitului, el nu poate re
prezenta un stat suveran și 
ca atare participarea sa la lu
crări nu va contribui la exa
minarea obiectivă a problemei 
care figurează pe ordinea 
de zi.

Consiliul de Securitate a 
trecut apoi la discutarea si
tuației de fapt care s-a creat 
în Kuweit.

Primul a luat cuvîntul 
Paphachi, reprezentantul Ira
kului. Autoritățile engleze, a 
spus el, înspăimântate de miș
carea de eliberare națională a 
poporului din Kuweit și cău- 
tînd să-și mențină dominația 
colonială în această țară, au 
hotărît să-și apere drepturile 
lor nelegitime pe cale armată, 
printr-o ocupație militară. 
Pachachi a subliniat că chiar 
în aceste condiții, în condi
țiile „diplomației tunului" 
promovate de colonialiștii en
glezi, guvernul Irakului nu va 
renunța la drepturile sale în 
Kuweit. El a propus ca Con
siliul de Securitate să oblige 
guvernul englez să-și retragă 
trupele din Kuweit și să dea 
poporului acestei țări posibi
litatea de a-și Hotărî singur 
soarta.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, V. A. Zorin, care a 
luat apoi cuvîntul a subliniat 
că Anglia încearcă să justi
fice introducerea trupelor sale 
pe teritoriul Kuweitului și 
concentrarea flotei de război 
în această regiune pretinzînd 
că ar intenționa să riposteze 
împotriva agresiunii din par
tea Irakului. Acest argument 
este însă absolut neîntemeiat, 
deoarece nici un fel de trupe

Luînd cuvîntul

repre-

irakiene nu există pe terito
riul Kuweitului. Mai mult, a 
spus în continuare V. A. Zo
rin, Consiliul de Securitate a 
și avut posibilitatea să ia cu
noștință de declarația oficială 
a guvernului irakian că el nu 
a intenționat și nu intențio
nează nici pe viitor să între
prindă vreo acțiune armată 
împotriva principatului Ku
weit.

în numele delegației sovie
tice, V. A. Zorin a cerut Con
siliului de Securitate să ia 
măsuri energice pentru a o- 
bliga guvernul englez să-și 
retragă imediat trupele de 
pe teritoriul 
Abia după t 
clarat V. 
vor putea 
rele măsuri pentru rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase 
privind regiunea respectivă, 
bineînțeles, nu prin folosirea 
forței, ci pe cale pașnică. în 
conformitate cu 
Cartei O.N.U.

Reprezentanții 
Kuweitului au 
justifice ocupația 
Kuweitului, 
după părerea lor, această 
gresiune dejoacă „planurile 
agresive" ale Irakului față de 
acest teritoriu.

Reprezentantul S.U.A., 
Plimpton, a afirmat că guver
nul Angliei, care a hotărît 
să-și introducă trupele în 
Kuweit, a procedat „just".

Reprezentantul Republicii 
Arabe Unite, Lutfi, care a 
luat ultimul cuvîntul la șe
dință, și-a exprimat regretul 
că trupele engleze au fost 
aduse pe teritoriul Kuweitu-

4 genția United Press In- 
[ ternational anunță că la 

5 iulie un grup de 12 
studenți iranieni care învață 
in S.U.A. a pătruns în clă
direa Consulatului Iranului la 
New York și a refuzat să o 
părăsească în semn de protest 
„împotriva metodelor de Ges
tapo" ale guvernului iranian. 

. Această manifestație a avut 
loc după ce guvernul iranian 
a dat instrucțiuni reprezentan
ților săi diplomatici din S.U.A. 
să nu reînnoiască vizele de 
ședere a studenților în Statele 
Unite sub pretextul că au 
desfășurat „activități anti
guvernamentale". Aceasta în
seamnă de fapt refuzul de a 
le mai permite să învețe.

Intr-o declarație făcută co
respondenților de presă, Aii 
Fatemi, președintele Asociației 
studenților iranieni din S.U.A. 
a arătat că autoritățile ira
niene au luat această hotărîre 
deoarece studenții „au criti
cat guvernul iranian pentru 
falsificarea alegerilor, corupția 
înalților funcționari guverna
mentali și lipsa de drepturi".

Studenții au hotărît să in
staleze pichete în fața clădirii 
Consulatului iranian din New 
York. Ei poartă pancarte pe 
care este scris: „Ambasada 
Iranului — Gestapo pentru stu-

denții iranieni" și „Jos mîinile 
de pe pașapoartele noastre".

Imediat după aflarea știrii 
despre manifestația studenților 
iranieni din New York, mii de 
studenți ai Universității din 
Teheran au organizat o de
monstrație în fața clădirii uni
versității. După cum transmi
te corespondentul 
ran al agenției 
Press studenții 
lozinci împotriva 
AU Amini.

din Tehe- 
Assoclated 

au scandat 
guvernului

★

Agenția Associated Press 
anunță că la 5 iulie un 
grup de studenți ira

nieni din Viena au organizat 
o demonstrație în fața amba
sadei iraniene. în semn de 
protest împotriva politicii 
reacționare promovate de ac
tualul guvern de la Teheran 
Ei purtau placarde pe care 
scria : „Să fie eliberați frații 
noștri din închisori !“. Stu
denții au pătruns în curtea 
ambasadei blocîndu-i intrarea 
timp de mai multe ore. Re
prezentanții studenților ira
nieni au dat publicității o re
zoluție în care cer organizarea 
unor alegeri cu adevărat de
mocrate în Iran.

Kuweitului, 
aiceea, a de- 
A. Zorin, se 
discuta viitoa-

prevederile

Angliei 
încercat 
militară 

pretinzînd

Și 
să 
a 

că, 
a-

Din vina cui ?
I-a)(Urmare din pag. 

triumfător că a găsit 
francezii uită să se eleganțeze 
pentru că nimeni nu-i îndeam
nă la așa ceva, francezii și.au 
pierdut „renumele" de ele
ganți fiindcă reclama pentru 
îmbrăcăminte, în special pen
tru confecții „e foarte anemi
că, neingenioasă, și nu-i atra
ge pe cumpărători" — conchi
de ilustrul secretar general.

Că declarațiile lui 
pay nu sînt decît o 
ieftină, bună de scos 
bilor, ne-o dovedesc 
țiile și recunoașterile pe care 
ni le servește presa burgheză 
franceză ce nu poate fi bănui
tă de simpatii pentru cei ce 
muncesc.

„Anul acesta contribuabilii 
plătesc cu multe miliarde de 
franci mai mult decît în anii 
precedenți... Greul impozitelor 
cade pe omul de la mașină, și 
pe micul producător... Chiriile 
au atins culmi amețitoare, iar

buba :

Monsau- 
ipocrizie 
ochii or- 
informa-

alimentația oricit de modestă, 
înghite totul" (Le Monde).

„Fiecare al doilea muncitor 
francez cîștigă sub 400 de 
franci lunar, iar 3.000.000 de 
francezi cîștigă mai puțin d« 
300 de franci pe lună, în vre
me ce pentru a trăi modest îți 
trebuie 1.000 de franci lunar". 
(Combat).

„Potrivit datelor secretaria
tului de stat al comerțului in
terior în primele 3 luni ale a. 
cestui an, prețurile la încălță
minte au crescut cu 14 ia 
sută, iar la confecții cu circa 
11 la sută... în general indice
le prețurilor e astăzi de 
de ori mai ridicat 
193S". („l’Express").

„Scăderea puterii 
părare a salariilor 
mereu. E un fenomen 
trofal care duce la 
milioane de oameni". („France 
Observateur").

Se pare că lucrurile sint 
limpezi.

O fi reclama de vină ?

40
decît în

de cum- 
contimiă 

catas- 
disperare

Pe aeroportul din Nairobi, trupe engleze sînt îmbarcate

extrag de aici. In nu- 
decenii Kuweitul s-a

care ei le 
mai două 
situat, în ceea ce privește produc
ția de petrol, pe locul al treilea 
în lumea capitalistă, după Statele 
Unite și Venezuela. Iar în ceea 
ce privește rezervele de petrol 
ale țărilor capitaliste, Kuweitul 
este considerat pe primul loc, 
deoarece în subsolul său se află 
un sfert din întreaga rezervă de 
petrol a lumii capitaliste.

Se înțelege de la sine că imen
sele bogății petrolifere au stîrnit 
lăcomia colonialiștilor. Monopo
lurile britanice au devenit stăpînii 
petrolului din Kuweit în anul 
1934. La această dată ele au 
smuls o concesiune asupra între
gii țări pe timp de 75 de ani, iar 
în anul 1951 această concesiune 
a fost prelungită cu încă 17 ani. 
In urma acestei tranzacții, mono
polurile capitaliste și-au luat 
dreptul de a jefui petrolul Ku
weitului pînă în anul 2026. Cel 
care exploatează cea mai mare 
parte a petrolului este trustul 
„Kuweit Oil Company" creat prin 
fuzionarea societății, britanice

spre a invada Kuweitul

„British Petroleum" și cea ameri
cană „Guif Oil Corporation". 
Astfel, „țara care plutește pe o 
mare de petrol", cum este denu
mit Kuweitul, a devenit pentru 
monopolurile engleze și ameri
cane o uriașă sursă de profituri. 
Potrivit datelor oficiale, voit mic
șorate, aceste monopoluri au ob
ținut de pildă în anul 1958 fabu
losul profit net de 248 milioane 
lire sterline, ceea ce înseamnă 
circa 694 milioane dolari.

In timp ce monopolurile petro
lifere capitaliste se îmbogățesc 
prin exploatarea petrolului din 
Kuweit, această țară extrem de 
bogată continuă să rămînă în fond

exfrem de săracă. Colonialiștii 
mențin economia tării într-o sta
re înapoiată. Nu este de mirare 
că și în Kuweit s-a născut și 
crește mișcarea populară de eli
berare națională, de scuturare a 
jugului colonialist.

Apare acum limpede că de fapt 
concentrarea trupelor britanice în 
Kuweit este strîns legată, așa 
cum arată de altfel și ziarul en
glez „Sunday Times" de „intere
sele noastre petrolifere (adică ale 
monopolurilor capitaliste — N.N.) 
și financiare atît de importante 
în Kuweit11. Prin ocuparea mili
tară a Kuweitului, cercurile impe
rialiste urmăresc să-și păstreze

pozițiile de jaf și exploatare și 
sa creeze o nouă sursă o'e încor
dare în Orientul Apropiat, pentru 
justificarea unui amestec în tre
burile interne ale țărilor din a- 
ceastă regiune a lumii.

In prezent evenimentele lega
te de situația din Kuweit sînt dis
cutate în 
al O.N.U.

Opinia 
năzuiește 
rea păcii 
să se ia 
ca Anglia 
pe teritoriul Kuweitului.

Consiliul de Securitate

publică mondială, care 
la menținerea și apăra- 
în întreaga lume, cere 

măsuri imediate pentru 
să-și retragă trupele de
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