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Scrisoare
de pe litoral

Tînăra colectivistă Georgeta Vîlcu de la G.A.C. din comuna Piua Pietril, raionul Fetești, 
are pe chipul ei parcă bucuria întregii colective pe ogoarele căreia rodul acestui an a 

fost strîns la timp și fără pierderi.

Dragă redacție,

Sînt un tînăr muncitor forestier. 
Lucrez în bazinul forestier Rebra 
din comuna Parva, raionul Nă- 
săud. Astăzi nu vă scriu însă de 
la locul meu de muncă ci 
de pe litoralul însorit al Mării 
Negre, unde alături de mii de 
oameni ai muncii din întreaga țară 
îmi petrec concediul de odihnă. 
Mă aflu aici, la stațiunea Vasile 
Roaită, de 9 zile. Și eu, și Scurtu 
Grigore, fot de la Parva și Mafra 
Vasile de la Telciu, toți muncitori 
forestieri, gare stăm în aceeași 
vilă — o clădire minunată, cu 
perdele de mătase la ferestre, cu 
mobilă nouă, covoare elegante.

Luăm masa la cantina nr. 12, 
unde zilnic ni se dă o hrană 
foarte bună, gustoasă. Facem pla
jă și băi de nămol. Stăm la soare 
și ne bucurăm de fot ce era re
zervat înainte numai bogătanilor.

Mi-au plăcut foarte mult vilele 
noi, moderne de aici, ca și cele 
pe care le-am văzut cînd am fost 
in excursie la Eforie și la Ma
maia. Peste tot întâlnești flori. Sta
țiunile sînt adevărate grădini în
floritoare.

Seara și uneori după amiezele 
ni le petrecem la club, ne plim
băm cu vaporașul, mergem la ci
nematograf sau la teatru.

Peste cîteva zile vom pleca a- 
casă. Vom munci și mai bine, 
căci plecăm cu forțe noi. Mulțu
mim partidului pentru condițiile 
minunate de muncă și odihnă pe 
care ni le-a creat, nouă, oameni
lor muncii. Nu 
nici un efort ca 
multe materiale 
voi căuta să fiu 
rile fruntașilor, răspunzînd în fe
lul acesta grijii permanente pe 
care ne-o poartă partidul.

C
u toții sînt aproape 60 — 
băieți și fete, romîni și ma
ghiari, între 15 

elevi la Școala medie 
Slavici" din Arad. Au 
orașul lor în urmă cu 
tămîni. Au ocolit țara, 
Transilvania, Moldova, 
Muntenia și au ajuns ieri noapte 
în capitala patriei, în Bucureștiul 
plin de lumini. Din tren au zărit 
Casa Scînteii și îndată au hotărît 
ca a doua zi să fie prima pe care 
s-o viziteze, lată-i deci, în dimi
neața aceasta, pășind veseli, cum 
se cuvine unor adevărați turiști, 
pe șoseaua Kiseleff, îndreptîndu-se 
spre Casa Scînteii. Turnurile albe, 
strălucitoare ale acesteia le stîr- 
nesc curiozitatea. Adeseori, vor
bind de București, își imaginau 
Casa Scînteii pe care n-o cu
noșteau decît din poze. Acum, 
în sfîrșit, o vor vizita. Nicolae 
Bugariu își potrivește „Kievul" 
și-și fotografiază colegii în fața 
Casei Scînteii. Prin obiectivul a- 
paratului 
bronzate 
tește că 
mîni nu 
numai la 
fesorii llarion Spătaru și Andrei 
Radu, conducătorii grupului, își 
privesc tovarășii de drumeție și 
întrevăd la ei o altfel de schim
bare : în cele 12 zile de drume
ție, elevii au văzut numeroasa 
orașe, unele construite parcă din 
nou, au vizitat o mulțime de o- 
biective industriale, au cunoscut 
numeroși oameni, și în tren și pe 
locurile de muncă. Toate acestea 
îi vor ajuta să privească mai ma
tur viața, să înțeleagă mai pro
fund transformările care se petrea 
la noi în țară.

Înainte de a intra în Casa Scîn
teii pentru a vizita cîteva secții, 
grupul de elevi face un scurt po
pas pe aleea din față. Voichița 
Dihel și Gh. Mihalaș din clasa a 
X-a A și Emilia Lile din clasa a 
Vlll-a B își rememorează călăto
ria prin țară. Ne-o dezvăluie șl 
nouă :

— Primul oraș pe care l-am vie 
zitat a fost Clujul : grădina bota
nică, Teatrul Național, unde am 
asistat la un spectacol de balet, 
cetățuia... Dar cel mai mult ne-a

și 17 ani, 
nr. 1 „Ion 
plecat din 
două săp- 
străbătînd 
Dobrogea,

Bugariu zărește fejele 
ale colegilor și-și amin- 
în urmă cu două săptă- 
erau la fel. Dar parcă 
fajă s-au schimbat? Pro-

impresionat complexul studențesc: 
căminele moderne și noua casă 
de cultură. Abia aștept să ajung 
studentă.

— Următorul popas a fost Va
tra Dornei. Stațiunea propriu-zisă 
e un orășel nou, modern, ai că
rui locuitori, oameni ai muncii 
din toată țara, se schimbă tn- 
tr-una. Unii pleacă, alții vin.

— De la Vatra Dornei am por
nit-o la lași. Am vizitat bojdeuca 
lui Creangă, Copoul, Palatul Cul
turii, Universitatea „Al. I. Cuza“ 
și Institutul politehnic, clădiri 
impresionante, ne-au făcut pe 
mulți să dorim să ne conti
nuăm studiile la lași mai ales 
că în apropiere am văzut noile 
cămine studențești, la fel de mo
derne ca cele din Cluj. Dar însuși 
orașul ne-a plăcut în mod deose
bit. Alături de clădirile care amin
tesc de lașul vechi se înalță 
blocuri moderne.

— Bacăul l-am vizitat și 
trecut. E de nerecunoscut.

— A urmat Piatra Neamț, 
Bicazul. Hidrocentrala, lacul

anul

apoi
P*

AUREL GEORGESCU

Aurul holdelor
m hambare !

In raionul Costeșfi

Secerișul — 
într-un timp 

mai scud!

Cu întreaga capacitate a batozelor
La gospot 

colectivă
-n n Pai

regi* 
vreo

vom precupeți 
să dăm cît mai 
lemnoase. Eu 

mereu în rîndu-

BRÎNDUȘ ALEXANDRU 
muncitor forestier

_  ...Așadar, ați înțeles cum 
se tipărește un ziar (în 
sala rotativelor de la Com
binatul Poligrafic „Casa 
Scînteii") (fotografia din 

dreapta, sus)
Foto : V. RANGA

Ieșind de Ia Muzeul de Is
torie a partidului. Comen
tariile sînt încă vii. (Foto- .

grafia de țos).
Foto : S. NICULESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

O nouă linie electrică 
de înaltă tensiune

n raionul Costești, 
unea Argeș, de 
săptămînă griul a dat 

în pîrgă, iar pe 
suprafețe destul de 
tinse a intrat în faza de coa
cere deplină. Buni gospodari, 
colectiviștii și țăranii întovă
rășiți din multe comune ale 
raionului au început la timp 
recoltatul. La gospodăria agri
colă colectivă „Drumul iui Le
nin" din comuna Rîca, de 
exemplu, îndată ce griul a dat 
în pîrgă, colectiviștii, pregătiți 
din vreme au intrat în lan cu 
mașinile proprii și cu sece- 
rile. In același timp, mecani
zatorii de la S.M.T. au început 
să recolteze cu combinele 
griul pentru sămînță. Toate 
forțele din gospodărie au fost 
antrenate la strîngerea recol
tei. Organizația de bază U.T.M. 
a mobilizat la această acțiune 
întregul tineret din gospodărie, 
repartizînd sarcini precise fie
căruia : la secerători, la recol
tatul manual, la strînsul și 
clăitul snopilor. Buna organi
zare, munca avîntată a colec
tiviștilor din comuna Rîca a 
dat roadele așteptate. Recol
tarea griului de Pe cele 609 
hectare se apropie de sfîrșit. 
Tinerii conductori de atelaje 
transportă acum de zor snopii 
la arie.

Aceeași preocupare față de 
mobilizarea tineretului la se
ceriș a manifestat-o și organi
zația de bază U.T.M. din gos
podăria colectivă „Unirea" din 
comuna Ungheni. Tinerii co
lectiviști au participat și parti
cipă activ la toate lucrările* 
contribuind astfel la sporirea 
vitezei zilnice de lucru. In a- 
coastă gospodărie a mai rămas 
de recoltat griul de pe o su
prafață de 20 hectare.

Și în alte gospodării colec
tive din raion secerișul griu
lui se apropie de sfîrșit.

Mai sînt însă unele gospo-
D. PREPELIȚA

unele 
in

La gospodăria 
colectivă din 
na Foeni, 

Banat, amenajarea 
de treier a fost terminată 
din vreme. Acest fapt le-a 
dat posibilitatea colectiviști
lor să înceapă treierișul fără 
întârziere. Pentru ca toate cele 
patru batoze să 
Plin, 
laje

agricolă 
comu- 

regiunea 
ariilor

lucreze din 
tinerii conductori de ate- 
sînt antrenați

Seceră

suflețită întrecere la transpor
tul snopilor. 72 de atelaje 
sînt într-un neîntrerupt du-te- 
vino între cîmp și arii.

Munca bine organizată a dat 
roade. Viteza zilnică de lucru 
este depășită cu regularitate.

Colectiviștii se străduiesc să 
termine treierișul în cel mai 
scurt timp.

Zilele acestea a 
fost dată în exploa
tare linia electrică 
de înaltă tensiune 
de 110 kilovolti Pă- 
troaia-Hîrlești. Ea 
constituie axa prin
cipală a complexu
lui de rețele elec
trice ce se execută 
în vederea legării

la sistemul energe
tic național al raioa
nelor Alexandria, 
Roșiori de Vede și 
Videle din regiunea 
București.

Odată cu noua li
nie, care are o lun
gime de aproape 60 
km, s-a pus sub 
tensiune Ia Hîrlești

și o puternică sta
ție de transformare 
a energiei electrice, 

într-un stadiu a- 
vansat se află lu
crările de construc
ție a liniilor Hîr- 
lești-AIexandria și 
Hîrlești-Roșiori de 
Vede.

(Agerpres)

I • Illa I •

Ieri dimineața a părăsit Ca
pitala președintele F.M.T.D., 
Piero Pieralli, care la invita
ția U.T.M. a făcut o vizită în 
țara noastră.

La aeroport, președintele 
F.M.T.D. a fost condus de to
varășul Virgil Trofim prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M., pre
cum și de membri ai Secreta
riatului și Biroului C.C. al 
U.T.M.

Începutul 

e bun

într-o în-
N. ION 

corespondent

și treieră din plin

(Continuare în pag. a 3-a)
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Interviul acordat 
„Scînteii tineretului 

de Piero Pieralli, 
președintele F.M.T.D.

olosind din 
plin timpul 
prielnic și 

capacitatea de lu
cru a mașini
lor, colectiviștii din 
multe comune ale 
raionului Caracal 
au terminat recol
tatul păioaselor. Pe 
întregul raion re
colta a fost strînsă 
în proporție de 80 
la sută.

La această acți
une o contribuție 
importantă a adus-o 
și tineretul. Mobili
zați de organizația 
de bază U.T.M., or
ganizați in echipe 
sezoniere de tineret 
care au lucrat pe 
combine, la strîn- 
sul și clăitul snopi
lor, la transportul 
sacilor, tinerii și-au 
dat silința să fie de

cit mai mult folos 
în actuala campa
nie. Printre fruntași 
se numără cei din 
G.A.C. „23 August" 
din comuna Bra
niște, cei din Făr- 
cașele Și din Gos- 
tavăț. Acum, la ari
ile amenajate din 
vreme se treieră 
din plin.

ȘT. OPREA
corespondent

In trei zile

Numai în trei zile, mecani
zatorii din gospodăria 
agricolă de stat Stu

pina, regiunea Dobrogea, au 
strîns recolta de grîu de pe 
o suprafață de 1.200 hectare 
din cele 3000 hectare ocupate 
cu această cultură.

Antrenați în întrecerea so
cialistă, tinerii mecanizatori 
s-au străduit să folosească 
întreaga capacitate de lucru

el combinelor, să sporească 
viteza zilnică de lucru pentru 
a termina secerișul în cel mai 
scurt timp. Printre fruntași se 
numără Vasile Badiu, Iacob 
Grozea, Mihai Balcan și alții. 

îndată după recoltat, paiele 
sînt strînse de pe miriște și 
se execută arături ateînci.

L. DUMITRIU
corespondent

Tinerii Comînzaru Anton, Pomachian Maria și Mihăiescu Ion de la Uzinele „Electro-: 
nica“ din Capitală, controlînd un nou lot de aparate.

Lacul Iezer din raionul Că
lărași este o adevărată 
împărăție a păsărilor. A- 

aproape 5000 de rațe și gîște do
mestice brăzdează luciul ape
lor; sînt ale gospodăriei agricole 
colective „Gheorghi Dimifrov“ din 
satul Ceacu. Malurile lacului sînt 
împînzite de alte mii de păsări 
— peste 6700 de găini și pui, 
proprietate obștească a acelorași 
colectiviști. Și numărul lor crește 
necontenit. De la incubatorul gos
podăriei iau drumul spre ferma a- 
vicolă organizată aici, alte sute de 
pui și boboci. Este o dovadă cer
tă că în această gospodărie co
lectivă se acordă o deosebită a- 
tenție creșterii păsărilor.

Intr-adevăr, pe baza experien
ței anilor frecuți, colectiviștii din 
Ceacu s-au convins de faptul că 
acest sector constituie un impor
tant izvor de venituri. Anul trecut, 
de pildă, prin valorificarea a 
35.000 de ouă, a puilor de o zi, 
a păsărilor pentru carne, gospodă
ria a obținut mari venituri, lată 
de ce, în toamna anului trecut a 
fost creată o matcă proprie de 
1600 păsări prin care să se asi
gure dezvoltarea sectorului avi
col. Extinderea acestui sector a 
necesitat însă, în același timp, 
construirea unor adăposturi cores-

punzătoare și totodată ieftine. 
Existau inepuizabile surse de ma
teriale : pămînt bun pentru chir
pici, stuf. Organizația de partid, 
consiliul de conducere al gospo
dăriei au făcut apel la toți colecti
viștii pentru punerea în valoare a 
materialelor locale, pentru con
struirea adăposturilor necesare 
păsărilor.

Ințelegînd Importanța acestei 
acțiuni, organizația de bază

U.T.M. le-a explicat tinerilor co
lectiviști necesitatea de a parti
cipa cu toate forjele la înfăptui
rea ei. Era vorba, doar, de dez
voltarea averii obștești. Ca în ne
numărate alte asemenea ocazii 
s-au angajat mulfi tineri să ajute 
la procurarea materialelor și la ri
dicarea construcțiilor. Au fost aleși 
vreo 60. Aceștia s-au împărțit în 
două echipe: unii la confecționa- 
tul chirpicilor, iar alții la recoltatul 
și transportatul stufului din baltă 
și a pămîntului pentru lipit. Con
știent: de importanfa sarcinii ce

le-a fost încredințată, tinerii s-au 
străduit să asigure la timp ma
terialele pentru construcții. Apoi 
au dat ajutor meșterilor la clădi
rea adăposturilor. Astfel, gospo
dăria colectivă n-a cheltuit bani 
decîf pe seînduri, cuie și var.

Dar pentru păsări nu era ne
voie numai de adăposturi, ci și 
de oameni care să le îngrijească. 
Era aici un cîmp larg de activi
tate pentru fete. De aceea orga-

U.T.M. le-a în-nizația de bază 
drumat spre această meserie pe 
Aurica Stroie, Gherghina Vulpe, 
Vasilica Tudorache. Firește, nu e 
același lucru să știi să îngrijești 
de cele cîteva păsări din gospo
dăria ta personală sau de sute 
de păsări în gospodăria colecti
vă. Dar ai toate posibilitățile să 
înveți meseria, să cunoști și să 
aplici metodele zootehnice avan
sate. Cu ajutorul inginerului gos
podăriei, cu ajutorul broșurilor, 
tinerele îngrijitoare au învățat să 
îngrijească și să hrănească rațional

păsările pe care le aveau în pri
mire, obfinînd rezultate dintre 
cele mai bune. De exemplu, Au
rica Stroie și Gherghina Vulpe 
au primit pînă acum de la incu
bator două loturi de rățuște — 
în total 1300. Le-au îngrijit cu 
atenție, le-au hrănit ca la 
carte pînă s-au făcut mai mari. 
Apoi le-au predat la fermă, altor 
îngrijitori care aveau în primire 
bobocii mai mari. Tot 1300 de ca-

de

a 
th

pefe au predat ; deci, nici o mor
talitate. Acum cele două tinere 
au primit un nou lot de 700 
rățuște. '

Rezultate fot atît de bune 
obținut în creșterea puilor și
nara Vasilica Tudorache pentru 
că același interes l-a manifestat 
și ea față de averea care i-a fost 
încredințată.

Colectiviștii din Ceacu au, după 
cum se vede, o bună experiență 
în creșterea păsărilor. însuflețiți 
de documentele recentei plenare 
a C.C. al P.M.R., ei sînt hotărîfi

să-și dezvolte și mal mult acest 
sector aducător de venituri. Anul 
acesta, de pildă, ferma de păsări 
va cuprinde 14.000 de găini, 
gîște și rațe. Din acestea va fi 
păstrată o matcă de 3000 de pă
sări, prin care să se asigure dez
voltarea sectorului avicol în anul 
următor. Ei sînt hotărîfi ca într-un 
timp scurt să înfăptuiască indica
țiile plenarei cu privire la creș
terea a cel puțin 500—600 de pă
sări la suta de hectare. Încă în 
anul acesta vor avea aproape 400 
de păsări la suta de hectare.

Prezentă întotdeauna la toate 
acțiunile inițiate de organizația 
de partid și de consiliul de con
ducere al gospodăriei, organizația 
de bază U.T.M. și-a propus ca 
obiectiv important mobilizarea ti
nerilor colectiviști la dezvoltarea 
sectorului avicol. In anul acesta 
tinerii vor contribui la confecțio
narea chirpicilor și recoltarea 
stufului pentru construcția unei 
noi hale pentru găini. In conti
nuare vor fi îndrumați spre me
seria de crescători de păsări noi 
tineri, în special fete. Utemiștii 
vor ca și pe această cale să con
tribuie la creșterea continuă a 
averii obștești.

DARIA KUHTA

unoscînd posi
bilitățile exis
tente la fiecare 
loc de muncă, 
colectivul Fa
bricii de pos

tav „Buhuși" s-a angajat ca 
în anul 1961 să producă 
114.150 metri pătrați țesături 
de calitate extra peste plan. 
Pentru a se asigura îndepli
nirea cu succes a acestui im
portant obiectiv, conducerea 
fabricii a stabilit un plan 
complex de măsuri tehnico- 
organizatorice privind intro
ducerea în pro
ducție a unor dis
pozitive, aplicarea 
unor metode îna
intate de sporire 
a randamentului 
războaielor, ridi
carea calificării 
muncitorilor etc.

în fabrică lu
crează un număr 
mare de tineri. 
De aceea, comite
tul U.T.M. a luat 
măsuri concrete 
pentru ca aportul 
acestora la înde
plinirea planului 
de măsuri tehni
co - organizatorice 
să fie cît mai ma
re. Firește, măsu
rile luate de or
ganizația U.T.M. 
sânt în strînsă legătură cu prin
cipalele probleme care se pu
neau sau se mai pun în fiecare 
secție. în legătură cu calita
tea necorespunzătoare a unor 
fire, de pildă, defecțiunea 
provenea de la secția prepa- 
rație. Care era cauza ? Comi
tetul U.T.M. a discutat cu 
conducerea secției și s-a ajuns 
la concluzia că datorită unor 
neglijențe în secția de prepa- 
rație se scăpau uneori și fire 
slab răsucite și de culoare 
nuanțată. Or, unele greșeli 
de acest fel aparțineau tineri
lor. Biroul U.T.M. a convocat 
o adunare generală U.T.M. 
deschisă în care au fost puși 
în discuție tinerii din vina 
cărora provenea calitatea sla
bă a firelor. în adunare 
s-a discutat pe larg des
pre faptul că unii dintre 
tineri ca de pildă, Natalia 
Braiș, Dochița Munteanu, A- 
dela Gruia nu respectă întru- 
totul normele procesului teh
nologic. Fie că nu sînt atenți, 
fie că plimbîndu-se prin sec
ție sau discutând cu alți ti
neri, nu urmăresc în perma
nență răsucirea firelor nu pot 
sesiza și interveni operativ să 
înlăture orice defecțiuni ivite, 
în adunare s-a discutat pe 
larg, cu maturitate și simț de 
răspundere despre calitatea 
firelor, creîndu-se o opinie de 
masă, combativă, împotriva

cum sc ocupa 
organizația II. T. N. 

de ia fabrica 
dc postai „numiși" 

dc mobilizarea 
tinerilor 

la îndeplinirea 
planului dc masuri 

tchnico- 
organizatorlcc

celor care nu urmăresc res
pectarea întocmai a procesu
lui tehnologic. în adunare, ti
neri fruntași ca Adela Banu, 
Elena Teslaru și Victoria Pin- 
tilie au împărtășit din expe
riența personală în privința 
reducerii deșeurilor, legării 
firelor, folosirii la maximum 
a materialului de pe țeavă și 
obținerii unei calități supe
rioare.

Paralel cu activitatea de 
educare și îndrumare a tineri
lor, paralel cu popularizarea și 
generalizarea metodelor folosi

te de fruntași în 
producție, organi
zația U.T.M. a a- 
cordat o atenție 
deosebită ridicării 
calificării tineri
lor. Principalul o- 
biectiv al organi
zației U.T.M. a 
fost în această di
recție încadrarea 
tuturor tinerilor 
într-o formă de 
ridicare a califică
rii. Biroul U.T.M. 
a discutat cu 
conducerea secției 
cu maiștrii și in
ginerii, a aflat ce 
cunoștințe le lip
sesc tinerilor, ce 
ar mai avea ne
voie să învețe mai 
mult și a propus 

fiecăruia la ce curs de ridica
re a calificării să fie înca
drat.

Secția filatură pieptănată 
este o secție nouă. Majoritatea 
muncitorilor o formează tinerii. 
Iată de ce răspunderea orga
nizației U.T.M, față de con
tribuția tinerilor din această 
secție la îndeplinirea sarcini
lor planului de măsuri tehni- 
co-organizatorice a fost deo
sebit de mare. Pentru a-i 
ajuta pe tineri să-și îndepli
nească sarcinile de producție 
prima măsură luată de comi
tetul organizației U.T.M. a 
fost organizarea tinerilor în 
brigăzi. Cercetând posibilită
țile concrete, consultîndu-se 
cu tovarășii din conducerea 
secției, biroul U.T.M. a ajuns 
la concluzia că este necesar 
să se creeze 15 brigăzi de pro
ducție ale tineretului. Curînd 
s-a și trecut la organizarea 
lor iar membrii comitetului 
U.T.M. s-au ocupat de fiecare 
brigadă în parte ajutîndu-le 
să-și întocmească programe 
de lucru în care să fie trecute 
obiective concrete ca : depă
șirea planului, respectarea

T. MIRONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)



Juniorii

de performanță

anumi- 
Cu

Sportul se bucură de o largă 
popularitate în rîndul elevilor 
din orașul Bîrlad. Sportul șco
lar constituie principala pepi
nieră de unde sînt recrutate 
elementele talentate.

Pentru aceasta, atît comite
tul orășenesc U.T.M. cît și 
consiliul orășenesc U.C.F.S. au 
acordat o deosebită atenție or
ganizării unor mari competiții 
de masă, la care au fost an
trenați numeroși elevi și copii. 
Antrenorii și profesorii de e- 
ducație fizică au primit indi
cații precise în acest sens. Ei 
participă direct la organiza
rea concursurilor respective, 
urmăresc cu aten
ție pe fiecare par
ticipant, selecțio- 
nînd pe cei care, 
chiar dacă nu reali
zează performanțe 
valoroase, au per
spective pentnu o 
tă disciplină sportivă, 
aceasta însă nu se încheie 
munca antrenorilor și profe
sorilor de educație fizică. Abia 
acum începe munca grea, mi
nuțioasă de pregătire a junio
rilor. în acest scop pe lingă 
școala profesională a Fabricii 
de rulmenți și Complexul 
școlar au fost înființate centre 
de pregătire pentru volei, 
gimnastică, tenis, handbal și 
alte discipline sportive. Pro
gramul acestor centre urmă
rește pregătirea complexă a 
viitorilor sportivi de perfor
manță. Numărul celor care de 
două ori pa săptămînă vin la 
aceste centre crește neconte
nit. Organizațiile U.T.M., îm
preună cu asociațiile sportiv» 
inițiază noi competiții inter- 
clase sau interșooli din care 
sînt mereu recrutați alți tineri 
talentați.

Profesorii și antrenorii aces
tor centre, împreună cu orga
nizațiile U.T.M., se ocupă în 
același timp în mod deosebit 
de educația juniorilor.

Săptămânal se țin cu aceștia 
informări politice, se organi
zează întîlniri cu sportivii 
fruntași care le împărtășesc 
din experiența lor. Centrele 
de antrenament sînt frecven
tate numai de elevii buni la 
învățătură. Nu o singură dată, 
cei care obțineau note slabe, 
nu erau admiși la antrena
mente.

Tinerii din centrele de an
trenament au la dispoziție tot 
materialul sportiv necesar.

fotbalul nu a luat 
vacanță... '

Sibiul este un oraș cu o 
veche tradiție fotbalistică. Nu 
întîmplător federația de fot
bal a stabilit ca frumosul oraș 
să fie gazda uneia din cele 
trei serii ale barajului de ca
lificare pentru promovarea în 
categoria B. Șase echipe cam
pioane de regiuni (Dunărea 
Giurgiu, Flacăra roșie Bucu
rești, C.F.R. Arad, Carpați Si
naia, „Muscelul" I.M.S. Cîm- 
pulung, Dinamo Craiova) s-au 
întîlnit și timp de două săp- 
tămîni își vor disputa întîieta- 
tatea pentru a promova într-o 
categorie superioară. Federa
ția romînă de fotbal a luat o 
măsură interesantă, aceea ca 
în fiecare formație participan
tă la baraj să joace cel puțin 
trei fotbaliști sub 23 de ani. 
Echipele campioane de regiuni 
cuprind astfel în marea ma
joritate mulți tineri talentați.

După ce am văzut trei jo
curi de baraj, este desigur 
destul de greu să anticipezi 
cele două echipe... fericite, 
care în anul viitor vor activa 
într-o categorie superioară. 
Desigur că cele trei formații 
care au cîștigat primele vic
torii (Dunărea Giurgiu, C.F.R. 
Arad și Carpați Sinaia) au 
de acum o șansă în plus.

Cel mai frumos joc a fost 
cel inaugural dintre Dunărea 
Giurgiu și echipa muncitorilor 
pielari din București, Flacăra 
roșie. A fost o partidă de un 
ridicat nivel tehnic și dacă, 
întîmplător, se aflau printre 
spectatori și fotbaliști de ca
tegoria A, puteau vedea cîtă 
strădanie depun tinerii jucă
tori din categoriile inferioare, 
pentru a oferi un fotbal de 
calitate. în repetate ocazii 
spectatorii sibieni au subli
niat frumusețea jocului, dina
mismul lui, cu ropote de a- 
plauze. Oricare dintre echipe 
cîștigă, era la fel de meritu
oasă. Au învins tinerii munci
tori de la Atelierele Navale 
din Giurgiu care au știut să 
fructifice una dintre numeroa
sele ocazii de gol. Spectatorii 
din Sibiu au aplaudat la sce
nă deschisă un fotbalist giur- 
giuvean în vîrstă de 19 ani, 
cel mai bun de pe teren, 
entuziasmând 
țele 
este 
un 
Și 
putut 
tinerilor D. Florescu (Flacăra 
roșie), Varga și Necula (Dina
mo Craiova), Vîlceanu și Ri- 
zea (I.M.S. Cîmpulung), Foc- 
șeneanu (Carpați Sinaia).

Dar în afara tinereții care 
se afirmă din plin la barajul 
ce se desfășoară la Sibiu, este 
demnă de relevat comporta
rea sportivă exemplară a ti
nerilor fotbaliști. Este așa
dar o întrecere sportivă care 
întrunește toate sufragiile 
unei competiții între cam
pioni.

de pe
prin cunoștin- 

sale tehnice. Acesta 
ajustorul C. Năsturescu, 
real talent fotbalistic, 
asemenea lui a mai 

fi admirat talentul

S. IONESCU
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pepiniera sportului
BOX 1 ■*' '

Construcții noi în Capitala : Aleea Circului de Stat

Pe scurt

volei.
fie*

I
Mai mult chiar, de două ari 
pe săptămînă ei au acces pe 
stadionul orașului unde se 
pregătesc sub directa îndru
mare a celor mai buni antre
nori și profesori de educație 
fizică.

Verificarea formei sportive 
a juniorilor este o preocupare 
deosebită a antrenorilor și 
mai ales a consiliului o- 
rășenesc U.C.F.S. în campio
natele sportive ale orașului, 
activează multe echipe de ju
niori. Numai la volei activea
ză 4 echipe de fete și 4 de 
băieți. Același lucru se petrece 
și la celelalte discipline spor

Cum sînt pregătiți și promovați 
juniorii din orașul Bîrlad

tive. în afara campionatelor, 
se organizează cu regularitate 
întîlniri între echipele de ju
niori, prin care se urmărește 
în primul rînd gradul de pre
gătire al echipelor și al fiecă
rui jucător în parte. în urma 
acestei munci temeinice de 
pregătire au ieșit la iveală ju
niori talentați care au început 
acum să se afirme nu numai 
în competițiile orășenești și 
regionale ci și în cele repu
blicane. Gimnastele Olimpia 
Tofan și Florin Beorji, atleta 
A. Rogojină, fotbaliștii Ghen- 
ghea. Jora, V. Plugaru și mulți 
alții au devenit acum cunos- 
cuți și apreciați.

E interesant însă de văzut 
ce se întîmplă cu acești tineri 
după ce depășesc vîrsta 
junioratului, mai precis după 
terminarea școlii medii sau 
profesionale. Unii merg spre 
institutele de învățămînt 
superior și în cele mai multe 
cazuri continuă activitatea 
sportivă, ceilalți, și ne referim 
în special la elevii școlilor 
profesionale, merg să lucreze 
în fabrică. Cei mal buni ju
niori sînt recomandați asocia
țiilor sportive care au echipe 
în campionatul raional și re
gional. E foarte adevărat că 
atît în echipele de fotbal, vo
lei, baschet ale întreprinderi
lor și fabricilor din oraș prin
tre care Fabrica de confecții, 
Fabrica de rulmenți și au
tobaza I.R.T.A. sînt mulți 
juniori, care aduc o contribu
ție valoroasă în formațiile 
respective. Dar sînt și mulți, 
chiar foarte mulți care înce
tează activitatea sportivă o- 
dată cu terminarea școlii'. Da 
ce ? în primul rînd atît an
trenorii cît șl profesorii da 
educație fizică care s-au ocu
pat pînă atunci de creștere» GH. NEAGU

Mulți reșițenl Iți peti»a duminloa kt lacul d» acumulai» Văliug
Foto : AGERPRES

FACULTATEA DE METALURGIE
Peste cîteva săptămîni, îi 

vom întîlni pe absol
venții Facultății de 

metalurgie în mari uzine 
ale patriei noastre. La Com
binatul Metalurgic Reșița, 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara. la Uzinele Indus
tria Sîrmei din Cîmpia Turzii 
și Uzinele „23 August", ^Re
publica", „Semănătoarea", 
„Mao Tze-dun", Solex din 
București, la Uzinele „Cristea 
Nicolae" din Galați „Wilhelm 
Pieck" din Brăila, ori la La
minorul de țevi din Roman, 
Uzinele metalurgice din Baia 
Mare, și în numeroase alte 
întreprinderi metalurgice.

Pentru zilele de astăzi, cînd 
se află în pragul începutului 
profesiunii, s-au pregătit 
de zi, timp de cinci 
în facultate, cu ajutorul 
obosit al 
înconjurați de grija pe 
întreg poporul o acordă 
neretului studios. Țelul 
căruia a fost buna pregătire 
pentru a deveni specialiști de 
nădejde pentru industria noa
stră. Iar Facultatea de meta
lurgie de Ia Institutul poli
tehnic din București asigură 
absolvenților săi o asemenea 
pregătire. Deși are o vechime 

zi 
ani 
ne- 

cadrelor didactice, 
care 

ti- 
fie-

juniorilor, odată cu trecerea 
lor la alte întreprinderi și ins
tituții, își socotesc misiunea 
încheiată. Astfel, în cele măi 
multe cazuri ei nu au decît 
modestul merit de a fi crescut 
un sportiv de talie raională 
sau cel mult regională. Acea
sta este în primul rînd ur
marea activității sportive res- 
trînse ce se desfășoară la fa
brica de rulmenți, de pildă, 
unde nu se practică decît 
fotbal, rugbi și ceva 
Cu toate acestea în 
care an, asociația „Rulmen
tul" primește de la școala pro
fesională numeroși tineri ta

lentați care se pierd 
în anonimat. Tot în 
această fabrică sînt 
multe fete, sportive 
talentate care nu 
sînt antrenate la 
activitatea sportivă.

E drept că în lotul jucătorilor 
de volei au fost introduși mulți 
juniori, dar aceasta e prea 
puțin. în echipa de fotbal, 
care a activat pînă acum îh 
divizia secundă a țării, nu a 
fost promovat în ultimul an 
niciun junior. Aceasta nu 
pentru că nu ar exista ci pen
tru că conducerea asociației 
sportive aleargă după „nume 
răsunătoare" și nu se preo
cupă de talente. E mult 
mai ușor pentru ei să 
aducă un jucător cu „preten
ții" decît să promoveze un 
junior care trebuie crescut cu 
grijă. Alergătura după „stele" 
a dus echipa pe ultimul loc 
în seria respectivă și bine în
țeles la retrogradarea în cam
pionatul regional.

Dacă în ce privește selecțio
narea și pregătirea juniorilor 
în orașul Bîrlad există o preo
cupare atentă, promovarea 
acestora se face încă defec
tuos. Aceasta în primul rînd 
datorită faptului că în aso
ciațiile sportive mari și mici 
ale orașului, activitatea spor
tivă de masă se limitează în 
cel mai fericit caz la două-trei 
discipline sportive. Comitetul 
orășenesc U.T.M. și consiliul 
orășenesc U. C. F. S. trebuie 
deci să acorde o mai mare a- 
tenție îndrumării comitetelor 
U.T.M. și asociațiilor sportive 
spre organizarea unei bogate 
activități sportive de masă. 
Condiții materiale pentru a- 
cest lucru există, tineri pa
sionați de asemenea, deci to
tul depinde de felul cum va fi 
organizată și îndrumată acti
vitatea sportivă, de complexi
tatea disciplinelor aportiv» la 
care vor fi antrenați juniorii.

de numai 12 ani, Facultatea 
de metalurgie și-a format un 
profil bine determinat, asi- 
gurînd pregătirea unor ingi
neri metalurgi de valoare, cu 
o înaltă specializare. în ca
drul facultății există două 
secții : siderurgie și metalur
gia metalelor neferoase. Pla
nul de învățămînt al facultă
ții are la bază o temeinică 
pregătire la chimie, fizică, 
termotehnică. Se predau 

cursuri de specialitate, ca fur
nale, oțelării, laminoare — 
forje — trefiloare, turnătorii, 
tratamente termice. Aceste 
cursuri sînt predate de cadre 
didactice bine pregătite, 
experiență în învățămînt 
industrie, 
candidați 
care și-au 
specialitate 
niunea Sovietică.

An de an, datorită grijii și 
condițiilor create de partid, o- 
dată cu celelalte facultăți ale

cu 
Și 

majoritatea fiind 
în științe tehnice 
făcut studiile de 
în țară sau în U-

„Cupa orașelor 
balcanice

In prezenfa a 5000 de specta- 
tori, mărfi seara a început pe sta* 
dionul Republicii, cea de-a ll-a 
ediție a competiției internaționale 
de box „Cupa orașelor balcanice" 
la care participă pugiliști din R.P. 
Bulgaria, Grecia, Turcia și R. P. 
Rotnînă. înainte de începerea re
uniunii, în cadrul festivităfii de 
deschidere, participanfii au fost 
salutafi de tov. Emil Ghibu, vice
președinte al U.C.F.S.

Prima reuniune a competiției a 
fost dominată de boxerii romîni 
care au repurtat 5 victorii. Cea 
mai frumoasă comportare a avut-o 
tînărul Ion Dinu, învingător înainte 
de limită în fafa grecului Hagi- 
nicolau.

lată rezultatele înregistrate î 
muscă! PanaiOtov (R.P.B.) dispu
ne la puncte de Theofokatos (G); 
C. Ciucă (R.P.R.) învinge la punc
te pe Sadetin (T) ; Codoș: N. 
Mîndreanu (R.P.R.) întrece la 
puncte pe Ismef (T) ; Dimitrov 
(R.P.B.J pierde la puncte in fafa 
lui Costarelos (G) ; pană: Fi. 
Păfrașcu (R.P.R.) întrece la puncte 
pe Traikov (R.P.B.) ; Orhan (T) 
dispune la puncte de Karahalios 
(G); semiușoară : Pilicev (R.P.B.) 
cîșfigă la puncte în fața iui Se- 
vinll (T); I. Dinu (R.P.R.) dispune 
prin KO de Haginicolau (G); 
Ușoară: O. Baciu (R.P.R.) cîșfigă 
prin abandon In fafa lui Anghelov 
(R.P.B.); Yalcinkaya (T) dispune la 
puncte de Hosakos (G),

Joi de la ora 20 pe stadionul 
Republicii va avea loc cea de-a 
doua reuniune.

Fotbal
• In cadrul preliminariilor cam

pionatului international feroviar 
de fotbal, pe stadionul Giulești 
se va desfășura joi, de la ora 
17,30, întîlnirea dintre selecționa
ta romînă și cea din R. S. Ceho
slovacă. După cum s-a mai anun
țat, turneul final al acestei com
petiții va avea loc între 19 și 23 
iulie în R. P. Bulgaria. Echipa fe
roviară a tării noastre vă fi alcă
tuită pe scheletul formafiei Rapid 
București.
• în cursul acestei săptămîni 

va sosi în Capitală echipa belgi
ană de fotbal OC Charleroi. în 
primul meci echipa oaspete va 
întîlni duminică 16 iulie pe sta
dionul Giulești echipa Rapid. La 
20 iulie, la Oradea, fotbaliștii bel
gieni vor juca în compania echi
pei C.S. Oradea.

în rîndul echipei OC Charleroi 
figurează o serie de jucători in
ternaționali : Coppens, Maertens, 
Piters și Gerard.

• Întîlnirea infernafională de 
fotbal dintre Progresul Bucu
rești și SK Motor Karl Marx Stadt 
programată inițial pentru joi va 
avea loc astăzi miercuri '12 iulie 
de la ora 20, In nocturnă, pe sta
dionul Republicii.

(Agerpres)

Institutului politehnic s-a 
dezvoltat și Facultatea de me
talurgie. în momentul de față, 
facultatea are zece labora
toare dotate cu utilaj mo
dem, unde studenții au posi
bilitatea să se pregătească te
meinic pentru specialitățile 
respective. Paralel cu dez
voltarea facultății, a crescut 
și cifra de școlarizare. înce- 
pînd din anul școlar 1960— 
1961 cifra de școlarizare în 

anul I a fost mărită de cîteva 
ori, astfel că în anul I au fost 
înscriși anul trecut 220 de 
studențl.

De la înființarea sa și pînă 
acum Facultatea de metalur
gie a dat industriei 900 de in
gineri, majoritatea siderur- 
giști. în toate uzinele spre 
care s-au îndreptat, absol
venții facultății au obținut 
rezultate frumoase. în fiecare 
an la facultate vin numeroase 
scrisori din partea uzinelor 
respective cît și a absolvenți-

„330 de stegulețe roșii
Pagina intitulată „330 de 

Stegulețe roșii", publi
cată în ziarul „Scânteia 

tineretului" nr. 3733, care a 
analizat activitatea brigăzilor 
de producție ale tineretului 
din cele mai mari întreprin
deri și uzine arădene, a con
stituit tema unei ședințe spe
ciale a biroului Comitetului 
orășenesc U.T.M. Arad. Stu
diind, cu această ocazie, cri- 
ticile făcute de ziar și însu- 
șindu-și-le pe deplin, biroul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
a analizat căile prin care 
se pot remedia lipsurile 
semnalate. Urmînd sugestiile 
făcute de ziar, biroul Comite
tului orășenesc U.T.M. Arad 
a întocmit un plan de măsuri, 
care să contribuie ca în scurt 
timp toate brigăzile de pro
ducție ale tineretului din uzi
nele și întreprinderile orașu
lui nostru să-și îmbunătățeas
că continuu activitatea.

Astfel, comitetul orășenesc 
U.T.M., cu ajutorul unora din
tre cei mai buni responsabili 
de brigăzi, ingineri și tehni
cieni a studiat activitatea 
brigăzilor de producție ale ti
neretului din orașul nostru. 
Pe baza acestui studiu Biroul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
acordă comitetelor U.T.M. de 
la întreprinderile și uzinele 
arădene un sprijin competent 
în munca 
brigăzilor 
neretului.

Printre 
luate de către biroul Comite
tului orășenesc U.T.M. Arad, 
după publicarea în „Scînteia 
tineretului” a paginii speciale 
intitulată „330 de stegulețe 
roșii", a fost și inițierea unei 
serii de ședințe plenare lăr
gite ale comitetelor U.T.M. 
dig întreprinderile și uzinele 
arădene. în cadrul acestor șe
dințe s-au analizat cu toată 

de îndrumare a 
de producție ale ti-

celelalte măsuri

lor, care vorbesc de rezultatele 
lor, mulțumind în același timp 
facultății pentru temeinica 
pregătire ce le-a dat-o.

Congresul al III-lea al par
tidului a pus sarcini sporite 
privind dezvoltarea industriei 
noastre socialiste. în viitorii 
ani patria noastră are nevoie 
de tot mai multe cadre cu o 
înaltă specializare în metalur
gie și siderurgie. Se va con
strui uriașa cetate a oțelului —

Combinatul siderurgic de la 
Galați, alte uzine și fabrici își 
vor mări capacitatea prin 
crearea unor secții noi. în toa
te aceste mari întreprinderi 
industriale vor lucra și viito
rii absolvenți ai Facultății de 
metalurgie. Ei vor conduce u- 
tiașele agregate. De aceea, 
sarcinile care stau în fața Fa
cultății de metalurgie sporesc 
de la an Ia an. în lumina Di
rectivelor celui de-al III-lea 
Congres al partidului, Facul- 

atenția, căile prin care toate 
brigăzile de producție ale ti
neretului își pot îmbunătăți 
continuu activitatea.

Astfel la Uzinele textile „30 
Decembrie" s-au luat o serie 
de măsuri pentru ca progra
mele de muncă ale brigăzilor 
de producție ale tineretului 
să cuprindă obiective precise 
privind îmbunătățirea calită
ții firelor și țesăturilor.

La Uzinele „Gheorghi Di
mitrov” plenara lărgită a co
mitetului U.T.M. a adoptat un

Pe urmele 
materialelor 

publicate

plan de măsuri în care un 
loc principal l-au ocupat 
problemele legate de genera
lizarea experienței înaintate 
și a celor mai bune metode de 
muncă.

La întreprinderea „Liberta
tea" și la Fabrica de mașini- 
unelte „Iosif Rangheț" prelu
crarea paginii speciale publi
cată de „Scînteia tineretului" 
a scos în evidență faptul că 
în activitatea brigăzilor de 
producție ale tineretului se 
manifestau o serie de feno
mene de formalism (unele 
brigăzi existau doar scriptic). 
La aceste două întreprinderi 
s-a trecut urgent la reorgani
zarea brigăzilor de producție 
ale tineretului.

Totodată Comitetul orășe
nesc U.T.M. Arad, a acordat 
o atenție deosebită generaliză
rii la nivelul, orașului a expe
rienței bune a brigăzilor frun-

Concurs „Cine știe

Organizația U.T.M. din 
uzina „Magheru" Topleț, 
regiunea Banat acordă 

o deosebită atenție ridicării 
continue a calificării profe
sionale a tinerilor de diferite 
meserii. Pe lingă alte forme 
de ridicare a calificării tine
retului, cu scopul de a-i an
trena pe tineri să studieze 
continuu, să-șf îmbogățească 
zi de zi cunoștințele tehnic» 
și de cultură generală — or
ganizația U.T.M. în cadrul 
unei ,,Joi a tineretului" a or
ganizat un concurs „Cine știe 
meserie cîștigă”.

întreprindere fruntașă
în colectarea metalelor vechi

întreprinderea de colectare 
a metalelor din Brașov a fost 
distinsă cu Drapelul de între
prindere fruntașă pe țară în 
întrecerea ce se desfășoară 
pentru colectarea unor canti
tăți tot mai mari de fier vechi 
necesar combinatelor siderur
gice. în primul semestru al «- 
cestui an, colectivul acestei 
întreprinderi a colectat peste

tatea de metalurgie va căpă
ta o mare dezvoltare din toa
te punctele de vedere. Ea va 
fi printre principalele facul
tăți care vor asigura industriei 
noastre metalurgice cadrele de 
specialiști. Astfel, se prevede 
ca începînd din anul 1962— 
1963 să se creeze noi secții. 
Odată cu construirea noului 
Institut politehnic. Facultatea 
de metalurgie își va mări 
foarte mul| spațiul de învăță
mînt, numărul laboratoarelor, 
iar numărul studenților va 
crește, de asemenea, simțitor.

Această minunată profesiu
ne, care creează posibilitatea 
inginerului să fie veșnic aco
lo unde clocotul muncii este 
mai mare, trebuie îmbrățișată 
de cît mai mulți 
venți ai școlilor 
se află acum în 
gerii profesiunii, 
tate sînt așteptați 
dragostea.
există grija pentru buna lor 
pregătire. La cursul de pregă
tire, care funcționează pe lin
gă Institutul politehnic, sînt 
ajutați să se pregătească în 
vederea examenului de admi
tere și acei tineri care doresc 
să devină studenți ai Facultă
ții de metalurgie.

tineri absol- 
medii care 
pragul ale- 
La facul- 

, . . cu toată
încă de pe acum

M. MIRON

» I

a

ini-tașe. în acest scop s-au 
țiat o serie de schimburi de 
experiență între brigăzile de 
producție ale tineretului din 
întreprinderile și uzinele ora
șului nostru. Cu acest prilej 
unii responsabili de brigăzi 
dintr-o serie de întreprinderi 
studiază metodele organizato
rice folosite de brigăzile frun
tașe de la Uzinele „Gheorghi 
Dimitrov", asistă la demon
strații practice privind aplica
rea celor mai avansate meto
de de muncă folosite de tine
rii fruntași în producție.

Aceeași atenție a acordat-o 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
Arad ridicării continue a ca
lificării profesionale a tineri* 
lor — factor important în 
creșterea productivității mun
cii și îmbunătățirea calității 
produselor. Pentru aceasta 
s-au luat măsuri ca comitetele 
U.T.M. de la întreprinderile 
și uzinele arădene să facă 
propuneri comitetelor sindi
cale și conducerilor adminis
trative pentru îmbunătățirea 
conținutului programelor ana
litice ale cursurilor de ridi
care a calificării profesionale 
prin abordarea de teme le
gate de aplicarea tehnicii noi, 
de problemele majore ridica
te de întrecerea pentru îmbu
nătățirea continuă a calității 
produselor.

Acestea sînt numai cîteva 
din măsurile luate. Comitetul 
orășenesc U.T.M. Arad apre
ciază pagina 
lată „330 de 
publicată de 
tului" ca un 
activitatea sa.

specială intitu- 
stegulețe roșii", 
„Scînteia tinere- 
prețios ajutor în

BIROUL COMITETULUI
ORĂȘENESC U.T.M.-ARAD

meserie cîștigă !“
în cadrul „Joii tineretului* 

din săptămînă trecută au 
participat la concursul „Cine 
știe meserie cîștigă" tinerii 
strungari din secția mecanică 
pe care o conduce tînărul in
giner Brătăfăleanu Alexandru.

In urma răspunsurilor dat» 
la cele șase întrebări puse, 
fiecărui participant, pe pri
mei» 2 locuri s-au clasat ti
nerii strungari Dincă Dumitru 
și Doandeș Grigore.

V. ZĂVADĂ 
tehnician

plan circa 4 600 tone de fier 
vechi.

în această perioadă, în în
treaga țară a fost colectată, 
peste plan, o cantitate de fier 
vechi necesară elaborării 
peste 70.000 tone de oțel.

(Agerpres)

a
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de constructor

prilejuri de mîndrie 
el.
a lucrat la tencuirea 
de la fabrica de chi- 
din Brăila, datorită

Ștefan Dumitru avea 17 ani 
cînd a pus prima dată mina 
pe mistrie. Cit de mult i-a 
plăcut să construiască o do
vedesc anii petrecuți pe nu
meroase șantiere din țară, la 
înălțarea a nenumărate școli 
și edificii de cultură, spitale, 
fabrici și uzine precum și 
blocuri de locuințe pentru 
muncitori.

— M-am simțit atras întot
deauna de frumusețea și mă
reția construcțiilor, spune el 
cu vădită mîndrie.

Anii care i-a lucrat pe nu
meroase șantiere ale patriei* 
la înălțarea actualei clădiri a ■ 
Radiodifuziunii din Capitală, 
la studiourile cinematografice 
din Buftea, la școala medie 
Dudești din București precum 
și la alte construcții sînt tot 
atîtea 
pentru

Cînd 
fațadei 
brituri 
spiritului său de bun organi
zator, de bun gospodar, briga
da pe care o conduce a ter
minat lucrările cu 28 de zile 
mai devreme.

Cu multă dragoste se ocupă 
Ștefan Dumitru și de califica
rea tinerilor nou veniți pe 
șantier. Pe tînărul Timofte 
Grigore, angajat numai de cî
teva luni pe șantier, el l-a în
vățat meseria.

— li place meseria șt de 
aceea sînt sigur că va fi 
bun constructor, ne spune 
vorbind despre Timofte.

Dragostea lui pentru mese
ria de constructor o cultivă 
cu multă răbdare la toți tine
rii pe care îi învață meseria. 
„Căci ce poate fi mai frumos, 
obișnuiește să spună Ștefan 
Dumitru, decît să vezi cum 
din mina ta și a altor con
structori, pe care i-ai învățat 
meserie, se ridică din temelii, 
un bloc, o fabrică, o uzină 
sau chiar un oraș".

Entuziasmul eu care Ștefan 
Dumitru îți vorbește de me
seria lui, te cucerește cu a- 
devărat. Mîndria lui de con
structor este o părticică din 
mîndria și munca poporului 
nostru, cuprinsă în toate con
strucțiile care s-au înălțat în 
acești ani.

un 
el.

T. OANCEA

-----------

Cinematografe
FII ATENTĂ BUNICUȚO Ij 

Elena Pavel — grădină 20,30, 
8 Martie — grădină 20,30, Al. 
Sahia — grădină 20,30, 23 Au
gust, Patinoarul 23 August. 
REVISTA VISURILOR : Pa
tria, înfrățirea între popoare. 
Miorița. Volga, Grădina Pro
gresul. BUFONUL REGELUI : 
Republica, I. C. Frimu — gră
dină 20,30, Libertății — gră
dină 20,30 ; 22,30, Stadionul 
Dinamo. ROSEMARIE : V. 
Alecsandri. LA CAPĂTUL 
DRUMULUI: București. Popu
lar, 30 Decembrie. FII BUN 
PÎNĂ LA MOARTE : Lumina, 
Donca Simo — grădină 20,30. 
PEȘTERA MISTERELOR : 
Central. DUELUL : Victoria. 
M. Eminescu. CERASELLA: 
M. Gorki, Grădina 13 Septem
brie. O ZI PIERDUTĂ - 
VLĂSTARE ȘI TULPINE — 
PICTURA RUSĂ — PÎINI- 
ȘOARA — FERIȚI-VĂ DE 
BRUCELOZĂ — NOUTĂȚI ÎN 
POLIGRAFIE : Timpuri Noi 
(rulează în continuare 10—21). 
PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII : 13 Septembrie 
(rulează în continuare 10—13). 
EVGHENI ONEGHIN : 13
Septembrie. LA ORDIN, SĂ 
TRĂIȚI : Tineretului, Drumul 
serii. DIN NOU DIMINEAȚA 
(cinemascop) : Gh. Doja, Sta
dionul Giulești. MEXICUL 
CÎNTĂ : Cultural. MARELE 
CONCERT : Al. Popov (rulea
ză în continuare 10—21). CIR
CUL : Grivița, G. Coșbuc — 
grădină 20,30. ÎN LINIȘTEA 
SERII: C-tin David. DRA
GOSTEA ȘI PILOTUL SE
CUND : V. Roaită — grădi
nă 20,30, Arta — grădină 21. 
NU VREAU SĂ MĂ ÎNSOR : 
Unirea — grădină 20.30, VI
KINGII : Flacăra. AVIONUL 
PLEACĂ LA ORA 9 : T. Vla- 
dimirescu. RĂZBOI ȘI PACE 
(Seria I și II) : Grădina T. 
Viadimirescu. BATALIONUL 
NEGRU: Munca. CIELITO 
LINDO : Moșilor — grădină 21,



Viitori elevi și studenfi 
ai uzinei

unei 
de la 
Vasi- 
clasă

a clasă e liniște. 
Se aude doar vo
cea profesorului, 
tîșîitul filelor în
toarse si din cînd 
în cînd, cîte o 

întrebare menită să lămu
rească o problemă neclară.

Acum, cînd anul școlar s-a 
încheiat, nu-i totuși surprin
zător că mai sînt tineri care 
învață cu sîrguință ?

Să deschidem ușa 
clase. Aci învață tinerii 
Uzinele textile „Vasia 
lescu" din Mediaș. în 
sînt 19 tineri: țesătoare, 
muncitoare la apretură, tineri 
de diferite profesii. Au venit 
aci pentru a se pregăti în 
așa fel, încît începînd din 
toamna acestui an să se nu
mere printre serallștii din cla
sa a VIII-a.

Iată-le pe vrednicele țesă
toare Maria Popa, Maria Lota 
șl Maria Grasulease. Acum, 
în perioada premergătoare 
examenelor de admitere, ele 
s-au dovedit Ia fel de per
severente la învățătură pe cît 
sînt de harnice și pricepute 
la locul de muncă.

Dar să le lăsăm să-șl vadă 
mai departe de însemnările 
lor din caietul de notițe,

Satul

» » ai mulți tineri 
/ț/I printre care 

și secretarul 
comitetului comu
nal U.T.M., Sterie 
lealaș. din crmuna 
Poiana Mare raio
nul Calafat, țu vi
zitat prin D.N.T. 
Carpați mai 'ntîi 
orașul Craiova și 
apoi Capitala.

Au privit tltul 
cu multă luare a- 
minte și au hotțrît 
— pe baza ex>e- 
rienței căpătate lin 
aceste vizite — si-și 
înfrumusețeze tot 
mai mult comuta, 
care este în înre- 
gime colectivizită.

Astfel, au c&si- 
derat că trebuii, și 
au trecut la Mo
dernizarea a ieste 
12 km de drumuri, 
au plantat rJ-me- 
roși pomi frutiferl 
și ornamentai pe 
marginea dpmuri- 
lor, au ar.enajat 
ronduri ci flori 
multicolore

fot 
frumos

parc 
care 
cele

Dar, numai atît 
nu-i putea mulțumi 
pe deplin.

— Vara e cald — 
spunea utemistul 
Gheorghe David. E 
cald și la căminul 
cultural. Ce ar fi să 
amenajăm un 
al tineretului, 
să semene cu 
din Capitală ?

— Dar să fie și 
electrificat, îl com
pletă Maria Stă- 
noiu.

— Să fie prevăzut 
și cu o estradă 
pentru artiști ama
tori, cu bănci pen
tru spectatori, spuse 
și Gheorghe Dan.

— Să ne folo
sească și pentru 
prezentarea filme
lor, așa, ca la gră
dinile de vară de la 
Craiova, interveni 
și Traian Moță- 
țoianu.

16 Tile pe drumurile țării
(Urrare din pag. l-a) , , 

care arr făcut și o plimbare cu 
vaporaA barajul au întrecut cu 
mult Haginafia noastră.

—Salajiul ne-a întîmpinat și 
•> înr-o înfățișare nouă. Anul tre- 
ul construcțiile din centru și de 

>e malul Dunării erau abia începu
te ; acum sînt terminate și orașul 
a devenit de nerecunoscut. La Ga
lati am vizitat șantierul naval un
de am făcut cunoștință cu vasul 
„Suceava" nou-nouț.

— După o plimbare prin Deltă 
pe va\u! „Oltenia" călătoria noa
stră a continuat pe litoral unde 
am rămas impresionați de con
strucțiile minunate ridicate într-un 
singur an și destinate oamenilor 
muncii venifi la odihnă.

— Iar acum iată-ne în Bucu
rești. Ne pregătim să vizităm Casa 
Scînteii, după care vom merge la 
Muzeul de Istorie a Partidului, la 
Muzeul Antipa, vom vizita Piafa 
Palatului și ne vom plimba pe bu
levardele largi, străjuite de blo
curi moderne... Iar mîine dimi
neață vom porni spre casă.

...Da, vor porni spre casă, du- 
cînd însă cu ei amintiri, imagini

INFO RMAȚIE
Marți, dimineața s-a înapoiat 

din U.R.S.S. delegația condusă 
de tov. Ilie Murgulescu, mi
nistrul învățămîntului și Cul
turii, care, la invitația Minis
trului învățămîntului Supe
rior și Mediu de Specialitate 
al U.R.S.S.. a participat la 
consfătuirea unională a lucră
torilor din învățămîntul su
perior.

(Agerpres)

.,Din nou dimineață" este 
un film caracterizat de sim
plitate și umanism. Povestea 
lui începe cum nu se poate 
mai obișnuit. O ziaristă, Rea- 
binina, este trimisă de la 
Moscova să ia un interviu 
renumitului chirurg Severțev, 
la clinica situată într-un oră
șel de provincie. Fata face 
cunoștință cu medicul, îi ur
mărește activitatea și, la un 
moment dat, constată, fără 
uimire însă, că s-a îndrăgos
tit de eroul interviului cerut 
de către redacție. Același lu
cru se poate spune și despre 
Severțev : s-a îndrăgostit și el. 
Dacă frumoasele calități uma
ne ale chirurgului apar lim
pezi de la început spectato
rului — Severțev este tin me
dic plin de dragoste de oa
meni. îndrăzneț, gata oricînd 
să se ia la trîntă cu boala 
sau cu moartea — despre 
Reabinina nu este ușor să-ți 
faci repede o părere. Dar 
— și aici începe să apară acel 
lucru deosebit pe care-l are 
filmul — devine tot mai clar 
că un asemenea om ca Sever
țev nu putea fi iubit și nu 
putea iubi decît tat un om 
adevărat, integru și curat. Și 
faptele care se petrec ulte
rior vin să confirme acest 
lucru.

Severțev suferă un accident, 
lnșăși natura acestui acci
dent aruncă o lumină revela- 

avînd certitudinea că alături 
d» ceilalți peste 200 de ti
neri muncitori din orașul Me
diaș care se pregătesc pen
tru examenul de admitere în 
clasa a VIII-a, vor trece cu 
succes examenul. In același 
timp, alături de viitorii sera- 
liști, se pregătesc numeroși 
tineri muncitori de la Uzinele 
textile „Vasia Vasilescu" din 
Mediaș care vor pleca să 
studieze la diferite institute 
de învățămînt superior. Prin
tre aceștia se numără și tine
rele țesătoare Maria Scoarța 
și Viorica Mozesc care vor 
urma cursurile Facultății de 
textile, gravorul Valeriu Mun- 
teanu care va urma Faculta
tea de chimie industrială, 
electricianul Mihai Edler, vii
tor student la Facultatea de 
electrotehnică și alții.

Și toți acești tineri, munci
tori Îndrăgostiți de meseria 
lor, învață cu sîrg să cin
stească și astfel numele uzi
nei lor, să fie la înălțimea 
încrederii pe care le-au a- 
cordat-o tovarășii de mun
că trimițîndu-i să studieze la 
diierite școli și facultăți.

DAN VINTILĂ
tehnician

mai

Și entuziasmul. 
în scurt timp, și-a 
spus cuvîntul- Par
cul tineretului al 
gospodăriei agricole 
colective „Înainte" 
este gata. Cu alei, 
ronduri de flori, cu 
bănci frumos rîn- 
duite.

Cu sprijinul și în
drumarea comitetu
lui de partid comu
nal brigadierii mun
cii patriotice trec 
acum la electrifica
rea parcului și la 
construirea unui 
teatru-cinematograf 
de vară, în acest 
parc. S-a hotărît 
ca pînă ia data 
de 23 August a. c. 
totul să fie 
minat. Se pare în
să că pînă atunci 
vor fi deja prezen
tate cîteva specta
cole și filme.

ter-

I. TEOHARIDE

de neșters dintr-o călătorie de 16 
zile pe drumurile jării. O călăto
rie bogată în cursul căreia au 
văzut afîfea orașe, au vizitat în
treprinderi, șantiere vaste de mun
că, au stat de vorbă cu oameni 
— și din toate acestea și-au for
mat mai puternic imaginea pa
triei în plină construcție socialistă, 
imagine pe care o vor purta ca 
pe o comoară de pref.

Cadru din Mimul „Din nou dimineața".

9,Din
toare asupra caracterului său. 
Așteptînd cu mașina trecerea 
trenului la o barieră, Sever
țev este zguduit de strigătele 
mamei care și-a văzut copilul 
jucindu-se inconștient între 
șine. Fără a șovăi, medicul 
găsește un nou prilej de a 
lovi în vechea sa dușmană — 
moartea, se aruncă dincolo 
de barieră și salvează fetița 
dintre roțile locomotivei. Ac
tul lui de eroism are însă o 
consecință gravă, este rănit și, 
pentru a fi salvat, i se ampu
tează un picior.

Iată-l pe Severțev, omul și 
medicul, într-o situație nouă, 
care poate avea grave urmări 
fizice dar și psihice, care l-ar 
putea transforma, făcîndu-l 
de nerecunoscut. Dar Severțev 
este un om sovietic. Ceea ce 
pe un altul — lipsit de dra
goste de viață și dorința de 
a face cît mai mult pentru 
tovarășii săi — l-ar demobi
liza, pe Severțev îl tndîrjește 
și.l provoacă la o luptă aspră 
din care iese, pînă la urmă, 
biruitor.

Scenariștii Belenki și Mal- 
țev nici n-au încercat să ne 
spună că lupta lui Severțev 
este ușoară — șt bine au făcut.

redacției
Z. Buzea — București
Caricaturile trimise dove

desc că ai înclinație. Se im
pune însă mai multă exigență 
asupra finisării, în special în 
redarea mișcării la oameni. 
De asemenea îți recomandăm 
să-ți îndrepți atenția spre o 
mai severă selecționare a de
taliilor semnificative pentru 
a evita pe viitor supra încăr
carea desenului cu amănunte 
care nu contribuie la reliefa
rea ideii de bază a carica
turii.

Andrei Cosma — tractorist 
— Craiova.

Mișcarea de rotație a Pă- 
mîntului în jurul axei polilor 
cauzează succesiunea zilelor 
și nopților. Mișcarea în jurul 
Soarelui și poziția înclinată a 
axei celor doi poli ai pămîn- 
tului determină succesiunea 
anotimpurilor (prin expunerea 
spre soare, cînd mai mult, 
cînd mai puțin, cînd în mod 
egal, a celor două jumătăți 
(emisfere) ale pămîntului). 
Cînd pămîntul este înclinat cu 
polul Nord spre Soare, este 
vară în emisferul nordic și 
iarnă în cel sudic, cînd este 
înclinat cu polul Sud spre 
Soare, în emisferul sudic este 
vară, iar în cel nordic iarnă ; 
în poziții intermediare este 
primăvară și toamnă.

Mihai Dumitrescu — Cluj ; 
Panait Niculescu — Timi
șoara.

Potrivit articolului 86 și 87 
din Codul Muncii, tinerii sub 
14 ani nu pot fi angajați în 
cîmpul muncii. Tinerii între 
14—16 ani vor putea fi anga
jați numai cu consimțămîntul 
reprezentanților lor legali și 
cu avizul medicului.

Durata timpului de lucru 
pentru tinerii între 14—16 
ani este stabilită prin lege la 
6 ore pe zi, fără ca prin 
ceasta să se aducă o 
a salariului cuvenit 
categoria în care au 
cadrați.

8-
scădere 
pentru 

fost în-

comunaAlbu I. Coman - 
Pardosi, Rm. Sărat.

Ne bucură dorința dumitale 
de a învăța, de a-ți completa 
studiile. Pentru a te înscrie 
însă la școala medie serală, 
este necesar să ai un an ve
chime în cîmpul muncii. 
Timpul de practică efectuat 
în anii școlii profesionale nu 
poate fi considerat ca ani de 
producție.

Adrian Popescu — Bacău, 
Valentin Mihai — Craiova.

Masivul Făgăraș dispune de 
numeroase cabane care oferă
turiștilor condiții bune de re
facerea forțelor după o zi de 
mers. Plecînd din Valea Ol
tului în masivul Făgăraș vom 
întîlni următoarele cabane: 
cabana Suru (la o altitudine 
de 1450 m.), Poiana Neamțu
lui (706 m.), Negoiu (1546), 
Bîlea Cascadă (1234 m.), Bî- 
lea lac (2034 m.), Podragu 
(2136 m.), Arpașu (600 m.),
Sîmbăta (1401 m.), Urlea (1533 
m.), Refugiul Iezer (2165 m.), 
și Voina (950 m.).

nou dimineață64
ln felul acesta filmul este cu 
adevărat dramatic, interesant, 
iar destinul eroului — convin
gător. Dintru început reține 
atenția un fapt și anume ci 
in reîntoarcerea la viață a lui 
Severțev un rol hotărîtor îl 
are colectivul, că societatea 
socialistă îl ajută temeinic pe 

■el suferind, dîndu-i putere să 

CRONICA FILMULUI
se reîntoarcă în rîndul luptă
torilor pentru progres. Sever
țev nu este singur în drama 
sa, dimpotrivă durerile lui 
sînt și durerile celorlalți. Și, 
lucru foarte interesant, ceea 
ce i s-a întîmplat chirurgului 
afectează într-o asemenea mă
sură pe cei din jurul lui, 
pe care îi atrage astfel, 
încît, odată cu vindecarea ce
lui rănit trupește dar și su
fletește, și ceilalți se simt și 
devin chiar mai buni și mai 
umani. Este cazul doctorului 
Odințov, care-și pierduse în
crederea în capacitatea lui 
profesională și asupra căruia

începutul e bun
(Urmare din pag. l-a) 

graficului de întreținere a uti
lajului, reducerea deșeurilor, 
antrenarea tuturor tinerilor la 
întrecerea între brigăzi pentru 
cîștigarea titlului de co
lectiv de muncă fruntaș. în- 
cepînd să-și îndeplinească ro
lul pentru care au fost crea
te, brigăzile s-au angajat să 
realizeze o serie de sarcini 
concrete din planul de mă
suri tehnico-organizatorice. De 
pildă, extinderea inițiativei de 
întrajutorare a tinerilor la 
locul de muncă pentru cu
noașterea mașinilor și pentru 
reducerea timpului de stațio
nare a acestora. Realiza
rea acestei măsuri a dus la 
mărirea randamentului mași
nilor cu 5 la sută.

Și în alte sectoare ale Fa
bricii de postav „Buhuși" s-au 
obținut rezultate bune în mo
bilizarea tinerilor la îndepli
nirea prevederilor planului de 
măsuri tehnico-organizatorice 
al întreprinderii. In unele 
Bectoare însă, se întîmplă ur
mătorul lucru : Organizațiile 
de bază U.T.M. de secții, deși 
au luat unele măsuri impor
tante, nu urmăresc pînă la 
capăt îndeplinirea acestora. 
In secția 100—300 țesătorie, 
unii tineri ca Gheorghe Ma
ria, Alexandrina Dumitrașcu, 
Ana Diaconu produc uneori 
țesături cu defecte. Materialul 
lucrat de aceste tinere au fire 
lipsă, ștraifuri, rărituri etc. 
Deși tinerii au fost încadrați 
la cursurile de ridicare a ca
lificării, organizația de bază 
U.T.M. nu a mai urmărit felul 
cum sînt frecventate aceste 
cursuri. Așa se face că nu 
toți tinerii vin cu regularitate 
la lecții. De asemenea, biroul 
organizației U.T.M. de secție 
nu a urmărit dacă lecțiile sînt 
legate de necesitățile concrete 
ale locului de muncă din sec
ția respectivă.

critica lui Severțev are un 
efect întârziat în timpul bolii 
acestuia, determinîndu-l să ia 
din nou bisturiul în mînă și 
să opereze însănătoșind mulți 
oameni printre care și pe 
Șaronov. Este de asemenea 
cazul surorii lui Severțev, 
Anna, pe care suferința lui o 
face să înțeleagă greșeala ei 

de a se ține izolată de oa
meni, de a avea încredere 
numai în fratele său.

In primul rind însă, între 
cei care-l sprijină pe Severțev 
se remarcă Reabinina, și în 
acest fel apar acele calități 
umane ale ei pe care le pre
supuneam de la întiile sec
vențe ale filmului. Plină de 
dragoste de om, Reabinina 
luptă pentru revenirea nu nu
mai a lui Severțev, iubitul ei, 
ci și a lui Severțev medicul, 
știind cît de mult sint legate 
una de alta, știind cît de mult 
au nevoie oamenii de pri
ceputul chirurg. Ea iși va da

— Ridicarea calificării tu
turor tinerilor din secția noa
stră este o măsură la care 
organizația de bază U.T.M. 
trebuie să-și aducă o contri
buție mai activă — spunea Se
rafim Lungu, șeful secției 100 
—300. Biroul U.T.M. putea de 
pildă să discute cu tinerii 
despre necesitatea ridicării ca
lificării, a frecventării cursu
rilor, să le explice ce foloase 
le aduce ridicarea calificării 
lor personal ca și producției.

Intr-adevăr, biroul organi
zației de bază U.T.M. trebuie 
să sprijine mai concret acțiu
nea de ridicare a calificării 
tinerilor din secția țesătorie 
lînă, să urmărească frecven
ța, să organizeze schimburi 
de experiență, demonstrații 
practice, să folosească vitrina 
cu rebuturi, să popularizeze 
rezultatele bune la stația de 
amplificare, Ia panoul de o- 
noare, cu scopul de a spori 
aportul tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor de plan. Urmă
rind doar înscrierea, încadra
rea tinerilor la cursuri s-a 
rezolvat problema doar pe ju
mătate.

Comitetul U.T.M. de la Fa
brica de postav „Buhuși“ are 
meritul că, sub îndrumarea 
comitetului de partid, a în
treprins o serie de acțiuni 
bine organizate în scopul mo
bilizării active a tineretului la 
îndeplinirea planului de mă
suri tehnico-organizatorice al 
întreprinderii. In adunările 
generale U.T.M. s-a discutat 
despre răspunderea ce revine 
tinerilor în realizarea planu
lui de măsuri tehnico-organi
zatorice, cum trebuie să ac
ționeze organizațiile de bază 
U.T.M. din secții pentru mo
bilizarea tinerilor la realizarea 
acestor sarcini. Cerînd ajuto
rul maiștrilor, tehnicienilor și 
inginerilor, comitetul U.T.M. a 
ajutat brigăzile de producție 
ale tineretului să-și stabilea
scă programe de lucru, să 
țină consfătuiri. El a antrenat 
peste 620 de tineri la cele 12 
cursuri de ridicare a califică
rii profesionale. Comitetul 
U.T.M. însă n-a urmărit sufi
cient în ce măsură sînt frec
ventate aceste cursuri. Co
mitetul U.T.M. va trebui să 
se consulte și să ceară mai 
des ajutorul și îndrumarea 
conducerii secțiilor, a fabricii 
în legătură cu alte posibilități 
concrete pe care le au tinerii 
de a contribui la îndeplinirea 
prevederilor planului de mă
suri tehnico-organizatorice. El 
ar putea să ajute, de pildă, 
conducerile secțiilor în extin
derea acțiunii de întrajutorare 
a tinerilor la mașini, în in
troducerea unui control rigu
ros după fiecare fază de prelu
crare în scopul îmbunătățirii 
calității produselor etc.

seama că bărbatul ei nu va 
reveni în circuitul vieții, dacă 
nu va mai fi folositor bolna
vilor. De aceea ea nu caută 
să-l izoleze pe Severțev de 
frământările creatoare, de via
ța clinicii ci, dimpotrivă, cau
tă să-l apropie de ele. Gînd 
la gînd cu activistul de partid 
care-î dă să citească lui Se
verțev în spital nu cărți care 
să-i aducă aminte de suferin
ța lui, ci volume care-l înve
selesc și-l cheamă la viață, 
Reabinina caută să deștepte 
interesul iubitului ei pentru 
rezolvarea de noi cazuri grele 
în chirurgie.

Această femeie a înțeles că 
in viața unui om este foarte 
important ca el să-și rămînă 
fidel sie însuși în orice îm
prejurări, că Severțev de după 
accident trebuie ajutat să de
vină cel de dinainte de acci
dent, cel care voia să semene 
crocodilului, fiindcă „crocodi
lul este singurul animal care 
nu știe să meargă înapoi". Șt 
reușește. Suferința micului 
Fetea Neeeaev îl îndîrjește pe 
Severțev ji, după ce face nopți 

Formația de tluierași a Că
minului cultural din comu
na Polovraci, raionul Gl- 

lort.

Foto : N. SCARLET

Plecarea la Bagdad 
a unei delegații 
guvernamentale 
a R. P. Romîne

Marți dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Bagdad, delegația guverna
mentală a R. P. Romîne con
dusă de tov. Nicolae Ionescu, 
adjunct al ministrului Indus
triei Petrolului și Chimiei, care 
va participa la festivitățile or- 

... ganizate cu prilejul celei de-a 
Xll-a aniversări a proclamării 
Republicii Irak.

-----•-----

Secerișul — 
într-un timp 

mai scurt I
(Urmare din pag. l-a)

dării colective și întovărășiri 
unde lucrările de recoltat sînt 
mult rămase în urmă. Mai 
mult chiar, in unele locuri 
nici nu au început. Printre a- 
cestea se numără și G.A.C. 
„8 Martie" din comuna Slo- 
bozia-Trăznitu. Deși griul a in
trat de mult în faza de coa
cere, în pîrgă (gospodăria are 
aceleași condiții de climă și 
sol ca cea din comuna Rica, 
cu care se învecinează), colec
tiviștii de aici nu au început 
încă secerișul. Așteptând ca 
griul să intre în faza de coa
cere deplină pentru a putea fi 
recoltat cu combinele de 
la S. M. T., ei au tot a- 
minat lucrările de pe o 
zi pe alta, cu toate că aveau 
posibilitatea să folosească ma
șinile proprii, sau să secere 
manual. Există forțe suficiente 
în gospodărie care pot asigura 
strîngerea la timp a recoltei. 
Tineretul poate aduce o con
tribuție importantă la această 
acțiune. Este necesar însă ca 
organizația de bază U.T.M. să 
se preocupe mai îndeaproape 
de mobilizarea tuturor tineri* 
lor colectiviști la lucru, de or
ganizarea unor acțiuni asemă
nătoare cu cele ale vecinilor 
lor din comuna Rîca.

Situații asemănătoare se 
află și în alte comune. Din a- 
ceastă cauză, pe întreg raionul 
Costești pînă acum a fost 
strînsă recolta numai de pe 24 
la sută din suprafața cultivată 
cu grîu.

Timpul este destul de înain
tat și orice întârziere va a- 
duce însemnate pierderi de 
boabe. Pentru a se evita a- 
ceste pierderi, pentru ca re
colta să intre la timp și în în
tregime în magazii, este ne
cesar să se intensifice mult 
ritmul zilnic la seceriș. In a- 
cest scop, pe lingă mașinile 
S.M.T. trebuie folosite toate 
secerătorile și cositorite de 
care dispun unitățile agricole 
socialiste din raion, iar acolo 
unde griul este culcat de ploi 
să se folosească secerile.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din gospodăriile colective și 
întovărășirile agricole să pună 
în aceste zile în centrul mun
cii politice pe care o desfă
șoară mobilizarea tuturor tine
rilor la lucrările din campa
nie, pentru ca aportul lor la 
strîngerea la timp a recoltei 
să fie cit mai mare.

întregi efortul de a sta drept, 
ajunge să-și păstreze sta
bilitatea în timpul opera
ției, salvînd copilul bolnav de 
inimă. Astfel reintră Severțev 
în marea coloană a luptători
lor pentru viața omului, astfel 
se face din nou dimineață.

Scenariul acestui mișcător 
film și-a găsit în regizorul 
Kazanski persoana unui talen
tat artist al cinematografului 
iar regizorul, la rîndul lui, a 
știut să-și găsească interpreții 
cu adevărat potriviți. Dacă 
Reabinina (K. Ignatova) • 
frumoasă, are o privire care 
vorbește cu inteligență, e fe
minină și caldă, Severțev (V. 
Samoilov) e la fel de integrat 
în rol dar și mai bun. Înfăți
șarea lui și felul lui de joa 
sugerează spectatorului de l® 
primele apariții, personalita* 
tea unui om făcut să învingă/ 
a unui om educat la școala 
unei societăți care merge din 
biruință în biruință. Eroul 
creat de el a trebuit ajutat/ 
dar numai ajutat, fiindcă 
avea în sine toate datele ne
cesare unui om care nu se dă 
niciodată bătut, mereu victo
rios. Vindecarea lui a însem
nat un exemplu bun și pen
tru cei din jurul său după 
cum este și pentru entuziaștii 
spectatori ai filmului.

B. DUMITRESCU

Vizita lui K. Nkrumah
in U. R. S. S.

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
— TASS transmite : Poporul 
sovietic nutrește sentimente 
de profundă simpatie și res
pect pentru poporul republicii 
Ghana și celelalte tinere sta
te independente din Africa — 
a declarat la 11 iulie Nikita 
Hrușciov la Kremlin la prîn- 
zul oferit în cinstea președin
telui Ghanei, Kwame Nkru
mah.

Referindu-se la problema li
chidării colonialismutui, N. S. 
Hrușciov a spus, printre al
tele, că politica dusă de co
lonialiști față de Congo co
respunde intereselor puterilor 
coloniale, intereselor capitalu
lui monopolist care domină 
astăzi în organele executive 
ale O.N.U.

Puterile imperialiste, a de
clarat N. S. Hrușciov, vor să-și 
păstreze și de aici încolo do
minația în O.N.U. ln legătură 
cu aceasta el a subliniat că 
„a menține situația existentă 
în prezent în O.N.U., înseam
nă a croi o cale care poate să 
ducă Ia destrămarea și pîeirea 
acestei organizații internațio
nale”.

Șeful guvernului sovietic a 
menționat din nou că, în pri
mul rind, este necesar să se 
creeze un organ executiv al 
O.N.U. alcătuit din trei per
soane care să reprezinte cele 
trei grupuri principale de sta
te existente în lumea contem
porană.

Șeful guvernului sovietic a 
urat președintelui Ghanei noi 
succese în lupta pentru elibe

încheierea tratatului chlno*coreean
PEKIN 11 (Agerpres). - 

Premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Ciu En-lai 
și președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, au semnat la 11 
iulie, la Pekin, Tratatul de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între R. P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană. în 
tratat se subliniază că cele 
două părți vor depune și pe 
viitor toate eforturile ca să 
apere pacea în Asia și în lu
mea întreagă și securitatea 
popoarelor tuturor țărilor.

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a Revoluției Populare Mongole

Marți dimineața, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Mongole la București, 
Dejidiin Cimiddorj, a depus 
o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Sovietici din 
Piața Victoriei, cu prilejul ce
lei de-a 40-a anivensări a Re
voluției Populare Mongole.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externa și Forțelor Ar
mate.

Erau prezenți ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București^ 
I. K. Jegalin, și membrii am
basadei.

★
Cu prilejui celei de-a 40-a 

aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole, marți la amiază 
a avut loc în aula 'Bibliotecii 
Centrale Universitare din Ca
pitală deschiderea unei expo
ziții de fotografii din R. P. 
Mongolă, organizată de Insti
tutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

La festivitatea de deschidere 
au participat reprezentanți ai 

Sîmbăiă 15 iulie
la cinematograful I. C. FRIMU 

premiera noului film sovietic

Omul nu se predă

O producție a studioului BielorusfilmCombinatul siderurgic „GL Gheorgliiu-Dej“ HUNEDOARA
Angajează

In posturi remunerate conform normelor în 
vigoare, asigurînd și locuință, următorul perso
nal de specialitate:

— Ingineri mecanici
— Ingineri electro-mecanici
— Ingineri electro-energetici
— Ingineri metalurgiști (în domeniul: furnale 

oțelăriî laminoare)
— Maiștri: cocsari, electricieni, oțelari, lami 

natori, lăcătuși și strungari.

Ofertele se vor adresa în scris direct Combi 
natului Siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej*' Hune 
doara, telefon 2531, serviciul personal.

rarea popoarelor de sub jugul 
colonial.

Luînd cuvîntul la dejunul 
oferit în cinstea sa la Kremlin, 
președintele Kwame Nkrumah 
a subliniat că „în decursul vie
ții noastre. Uniunea Sovietică 
s-a transformat rapid și cu 
succes nu numai într-un mare 
stat agrar, ci și într-un gigant 
industrial cu un potențial mi
litar atât de important încît a 
devenit o mare forță în dome
niul menținerii păcii în în
treaga lume".

U.R.S.S., a declarat Kwame 
Nkrumah, este o țară mare.

Sînt convins, a adăugat el, 
ideile noi pe care le pro

movează Uniunea Sovietică in 
{această nouă eră, vor învinge 
/forțele reacțiunii.

Viitorul Ghanei și viitorul 
Uniunii Sovietice, a declarat 
în continuare Kwame Nkru
mah, sînt legate între ele. 
Cele două țări ale noastre, a 
spus el, cred din toată inima 
în pacea mondială, în coexis
tența pașnică. Ele cred in 
mod ferm în dezarmarea ge
nerală și totală.

Kwame Nkrumah a spus că 
atunci cînd N. S. Hrușciov va 
face o vizită în Ghana, el va 
fi primit cu toată căldura, 
prietenia și ospitalitatea ca
racteristice Ghanei și Africii 
și va fi salutat ca „un om 
care se bucură de reputația 
unui luptător pentru cauza 
Africii și a unui adevărat pri
eten al popoarelor asuprite 
din lume”.

Cele două părți contractan
te, se spun® în tratat, se an
gajează să întreprindă în co
mun toate măsurile pentru 
preîntîmpinarea unei agresiuni 
împotriva oricăreia din cele 
două părți contractante. Am
bele părți consideră că unifi
carea Coreei trebuie să fie în
făptuită pe o bază pașnică și 
democratică și că tocmai o 
astfel de soluție corespunde 
intereselor naționale ale po
porului coreean și este con
formă cu obiectivele apărării 
păcii în Extremul Orient.

Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului învățămân
tului și Culturii, ai unor in
stituții centrale, oameni de 
artă șj cultură, ziariști.

Au fost de față Dejidiin Ci- 
middorj, însărcinatul cu afa
ceri ăd-interim al R. P. Mon
gole la București, și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de O. Livezeanu, 
vicepreședinte al I-R-R.C.S.

Asistența a vizitat apoi ex
poziția, care prezintă imagini 
ale marilor transformări ce au 
avut ioc în viața harnicului 
popor mongol în decursul ul
timilor 40 de ani.

★
Cu prilejul celei de-a 40-a 

aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole, marți după-a- 
miază, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P. Mongole 
la București, Dejidiin Cimid- 
dorj, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și 
televiziune.

(Agerpres)
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Președintele

Federației

Mondiale

a Tineretului

Democrat,

Piero Pieralli,

ne vorbește:

• Forumul va lărgi colaborarea 
tinerei generații iubitoare de pace

• Admirație față de succesele 
poporului romîn

t

-am solicitat pre
ședintelui Fede
rației Mondiale 
a Tineretului De
mocrat, Piero 

Pieralli, un interviu pentru 
„Scînteia tineretului". Deși 
abia sosise la hotel, după o 
călătorie — desigur obosi
toare — de sute de kilome
tri cu automobilul, Piero 
Pieralli a acceptat să răs
pundă întrebărilor noastre.

Prima întrebare s-a refe
rit la apropiatul eveniment 
din viața tineretului lumii 
— Forumul de la Moscova.

— Care este atitudinea 
F.M.T.D. față de Forumul 
Mondial al Tineretului ?

pentru pace, tendință ce-și gă
sește expresia în luările de pozi
ție ale unor organizajii din cele 
mai diferite. Vreau să amintesc 
că în America Latină a avut loc 
un congres al tuturor grupărilor 
de tineret pe o bază foarte avan
sată — apărarea revoluției cuba- 
ne. în Africa se manifestă o o- 
rientare certă a organizațiilor și 
maselor de tineret spre unitate 
în lupta împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, pentru dez
voltarea națională a țărilor ce 
și-au cucerit recent independen
ța. Dacă analizăm în diferite țări

In altă ordine de idei frebuie 
să consemnăm creșterea continuă 
a schimburilor de tineret Esf-Vest. 
In ultimii ani au luat o dezvol
tare enormă contactele dintre ti
nerii ce trăiesc în țări cu sisteme 
sociale diferite. Toate organiza
țiile de tineret din țările socia
liste au primit numeroase dele
gații ale tineretului din țările 
capitaliste și la rîndul lor au tri
mis delegații în aceste țări.

Inițiativa organizării Forumului 
s-a născut în mijlocul maselor de 
tineret ca o necesitate reală. 
F.M.T.D. împărtășește convingerea 
că tineretul poate juca un rol im
portant nu numai în apărarea pă
cii ci și în soluționarea tuturor 
problemelor de care depinde vii
torul său. Tocmai de aceea am 
sprijinit și sprijinim organizarea 
Forumului de la Moscova.

F.M.T.D. nu face parte din se
cretariatul permanent al Forumu
lui deoarece acesta este constituit 
doar din reprezentanții organiza
țiilor naționale. Aceasta însă nu 
ne împiedică să ne simțim anga
jați în pregătirea Forumului. Am 
dedicat și vom dedica multă e- 
nergie fie în ceea ce privește 
participarea noastră direefă la Fo-

A- 
ce- 

a 
de 
ca

Marea sărbătoare a poporului mongol
Cuvîntarea tovarășului Alexandru Drăghici

„Siipenorlhîea (îepîinl a aviației militare sovietice asupra aviației Occidentului”
Presa franceză despre 

parada aeriană de la Tușino

— Federația Mondială a Tine
retului Democrat apreciază Foru
mul drept o inițiativă nouă și deo
sebit de importahtă în domeniul 
colaborării diferitelor organizații 
de tineret, naționale și internațio
nale, în problema vitală a apără
rii păcii. De mult timp am consi
derat drept coaptă o astfel de 
inițiativă care este diferită de tot 
ceea ce s-a realizat pînă acum în 
această direcție. Forumul de |a 
Moscova nu se aseamănă nici cu 
festivalurile șî nici cu congresele. 
Festivalul are caracterul sărbăto
resc al undt mari manifestări de 
masă pe cînd Forumul are carac
terul unei reuniuni a reprezenfăn- 
ilor diferitelor organizații de ti

neret penfru studierea aprofunda
tă a celor mai importante proble
me ale contemporaneității. Foru
mul nu este, de asemertea, nici 
asemănător unui congres, deoare
ce congresul este o adunare a 
unor forțe ce au aceeași orien
tare. Or, Forumul este o adunare 
a unor forțe deosebite în ceea 
ce privește orientarea lor.

Am afirmat că F.M.T.D. a con
siderat drept coaptă o asemenea 
inițiativă. De ce ? In primul rînd 
datorită faptului că se lărgește ne
încetat tendința unor mari mase 
ale tineretului spre unitatea gene
rației tinere pe platforma luptei

pentru a participa la Forum, 
ceastă atitudine, moștenire a 
lei mai întunecate perioade 
războiului rece, este respinsă 
masele de tineret, inclusiv de
tre tinerii socialiști din numeroa
se țări care vor participa la Fo
rum. Numeroase organizații ale 
tineretului socialist vor lua parte 
la reuniunea de la Moscova, iar 
unele din ele ca, de pildă, „Tînă- 
ra Gardă44 din Belgia vor prezen
ta și referate.

O atitudine obstrucționistă a 
adoptat și Adunarea Mondială a 
Tineretului. E interesant însă că 
organizația al cărui membru este 
președintele acestei adunări a a- 
nunțaf că va participa la Forum. 
Este vorba de organizația de ti
neret a Partidului Congresul Na
țional din India care va prezenta 
un referat în problema coexisten
ței pașnice. O serie de organiza
ții membre ale Adunării Mondiale 
a Tineretului — din Japonia, In
donezia etc., vor lua parte la Fo
rum.

Refuzul unor organizații de a 
participa la Forum este semnifica
tiv atunci cînd ținem seama de 
caracterul Forumului — întîlnire 
menită să permită dezbateri în
tr-un spirit larg. Secretariatul Per
manent al Forumului a invitat A- 
dunarea Mondială a Tineretului să 
prezinte un referai pe aceeași te
mă ca și F.M.T.D. Adunarea Mon
dială a Tineretului a refuzat însă 
deoarece nu dorește colaborare. 
Este o poziție pe care o resping 
marea majoritate a organizațiilor 
de tineret din lume inclusiv 
mulți membri ai Adunării Mon
diale a Tineretului.

I-am adresat președintelui 
F.M.T.D. o întrebare referi
toare la impresiile acumu
late în țara noastră.

— Deși am petrecut doar cî
teva zile am putut să-mi fac o 
impresie generală și mai ales o 
comparație cu ceea ce am văzut 
acum opt ani, cînd am 
prima oară țara voastră, 
să-mi exprim

ULAN BATOR 11 (Ager- 
pres). — La adunarea festivă 
organizată cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a victo
riei revoluției populare mon
gole, tovarășul Alexandru 
Drăghici membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delega
ției de partid și guvernamen
tale a R. P. Romine, a rostit 
o cuvîntare în care a spus : 

Dragi tovarăși și prieteni, 
La invitația C.C. al Parti

dului Popular Revoluționar 
Mongol și a guvernului R. P. 
Mongole, delegația noastră a 
sosit cu mare bucurie în capi
tala țării d-voastră, Ulan-Ba- 
tor, pentru a fi alături de po
porul frate mongol care săr
bătorește una din cele mai 
mari sărbători naționale

situația, constatăm 
ință către unitatea 
toare de pace ale
Japonia a luat o mare amploare 
lupta tineretului contra tratatului 
militarist japono-american. La a- 
ceastă luptă iau parte în comun 
membri ai celor mai diferite or
ganizații de tineret cu excepția 
celor de extremă dreaptă. In 
Franța, problema luptei pentru 
pace în Algeria constituie o bază 
de acțiuni unitare pentru nume
roase organizații de tineret. In 
Italia, în lupta împotriva reînvie
rii fascismului s-a întărit unitatea 
dintre diferitele organizații de ti
neret și între tinerii muncitori și 
țărani.

aceeași năzu- 
forțelor iubi- 
tineretului. In

în ceea ce privește par- 
diferitelor organizații 

ale F.M.T.D. In cadrul

Demonstrafia tinerilor 
comuniști

L
a Torino a avut loc o de

monstrație a tinerilor co
muniști organizată în a- 

mintirea demonstrațiilor populare 
din iulie 1960 desfășurate în 
semn de protest împotriva neo- 
fascismului și a guvernului Tam- 
broni.

La demonstrația de la Torino 
au luat parte 15.000 de tineri co
muniști sosiți din toate regiunile 
Italiei. Ei au străbătut străzile o- 
rașului, iar apoi s-au adunat la un 
miting la care au luat cuvîntul

din Italia
Mario Aiicata, membru al condu
cerii Partidului Comunist Italian, 
și Rino Serri, secretar național al 
Federației tineretului comunist Ita
lian.

Cei doi vorbifori au subliniat 
avîntul tineretului italian în lupta 
politică și sindicală, precum și în 
lupta penfru o cultură înaintată. 
Ei au îndemnat pe tinerii și tine
rele din Italia să se unească în 
lupta pentru pace, democrație și 
progres.

BOGOTA: Copii în zdrențe
Rektările agenției americane 

„Associated Press" —

{n fiecare dimi
neață, în zori, 
șapte copii în

apari- 
stîrni

con-

Pie- 
des-

rum, fie 
ficiparea 
membre 
comisiilor Forumului vom avea o 
prezență activă. Astfel, vom pre
zenfa un referat pe tema : „Con
tribuția tineretului la lupta pentru 
coexistență pașnică și pentru uni
tatea generației tinere".

Considerăm că la Forum va a- 
vea loc o dezbatere profundă la 
care își vor rosti cuvintul toate 
organizațiile care se manifestă 
pentru soluționarea pașnică a pro
blemelor internaționale și că în 
ciuda deosebirilor de vederi vom 
consolida unitatea tineretului lu
mii. Tocmai în această direcție 
vom încerca să ne aducem 
tribuția.

L-am rugat pe Piero 
ralli să ne vorbească
pre atitudinea diferitelor or
ganizații internaționale de ti
neret față de inițiativa Foru
mului. Președintele F.M.T.D. 
ne-a declarat:

— In problema participării or
ganizațiilor internaționale la Fo
rum constatăm un vizibil progres. 
Pînă acum și-au anunțat 
12 organizații de tineret 
se ocupă cu probleme 
tineretului. Din păcate o 
organizații internaționale 
zat să participe. Mă refer în spe
cia! la Internaționala Tineretului 
Socialist și la Adunarea Mondială 
a Tineretului, organizații aflate sub 
influența cercurilor reacționare 
din Occident. Este vorba de 
un refuz care confinuă față de 
orice întîlnire și de orice ocazie 
de colaborare. Internaționala Ti
neretului Socialist a pus anumite 
condiții absurde și provocatoare

prezența 
sau care 
specifice 
serie de 
au refu-

vizitat 
Vreau 

admirația pentru 
succesele poporului romîn. E su
ficient să privești în jur spre a-ți 
da seama de acestea. M-au îneîn- 
tat construcțiile care sînt frumoa
se, moderne, cu mult bun gust. 
Mamaia este deosebit de fru
moasă. Am rămas entuziasmat de 
moderna fabrică de tractoare de 
la Brașov. In mod deosebit vreau 
însă să amintesc întîlnirile cu ti
neretul romîn. M-am 
elevi înfr-o tabără 
Prahovei și cu tinerii 
de la Uzina de 
din Brașov. N-au fost 
formale, protocolare, 
schimb de păreri viu, interesant, 
entuziast. M-au bucurat încrede
rea și simpatia față de F.M.T.D.. 
interesul față de problemele mișcă
rii mondiale a tineretului demo
crat, Acest interes și-a găsit ex
presie în numeroasele întrebări ce 
mi-au fost puse. Parcă mă aflam 
la o animată conferință de presă, 
întrebările dovedeau atenția cu 
care se urmăresc evenimentele 
din viața tineretului din alte țări 
mai ales din Asia, Africa și Ame
rica Latină, faptul că tineretul ro
mîn se simte legat de lupta ti
neretului iubitor de pace de pre
tutindeni. La discuția pe care am 
avut-o cu tinerii de la G.A.C. din 
comuna „23 August" (regiunea 
Dobrogea) am întîlnit aceeași 
grijă față de problemele ge
nerației tinere a lumii. Tinere-*
tul romîn este un tineret optimist. 
Optimismul său este firesc pentru 
că el are toate condițiile de dez
voltare. Tinerii romîni au încre
dere în ziua de mîine, au certi
tudinea viitorului. Doresc ca prin 
intermediul „Scînteii tineretului41 
să transmit întregului tineret ro
mîn un salut prietenesc din par
tea Federației Mondiale a Tine
retului Democrat.

EUGENIU OBREA

întîlnit cu 
pe Valea 

muncifori 
tractoare 

înfîlniri 
ci un

mari sărbători naționale ale 
sale, cea de-a 40-a aniversare 
a revoluției populare mongole.

Sentimentele noastre de 
bucurie sînt cu atît mai mari 
cu cît, în aceste zile am avut 
cinstea să luăm parte la cel 
de-al 14-lea Congres al glorio
sului Partid Popular Revolu
ționar Mongol creat de Suhe 
Bator și Cioibalsan.

De cînd sîntem ,__
d-voastră, am avut prilejul să 
vizităm fabrici și instituții, 
unități ale agriculturii socia
liste. Ne-am putut da seama 
că țara d-voastră este bogată. 
Sîntem convinși că hărnicia 
poporului mongol va scoate la 
iveală toate aceste bogății și 
va face ca țara să prospere și 
să înflorească. în acest timp 
am simțit dragostea și entu
ziasmul cu care oamenii mun
ci; din R. P. Mongolă au 
întîmpinat Congresul și cea 
de-a 40-a aniversare a revo
luției populare mongole, obți- 
nînd succese de seamă. Sub 
conducerea Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, se 
dezvoltă industria, agricultu
ra și cultura.

Permiteți-mi să 
salutul cordial al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
și al guvernului R.P. Romîne, 
Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol și guvernului Republi
cii Populare Mongole. Dați-mi 
voie să transmit de asemenea 
locuitorilor orașului Ulan-Ba. 
tor și întregului popor mongol, 
un cald salut frățesc din 
partea poporului romîn.

Ne exprimăm convingerea 
că prezența delegației noastre 
în țara d-voastră cît și con
tactele avute de noi cu oame
nii muncii din R. P. Mongolă, 
vor contribui și mai mult la 
întărirea prieteniei dintre po
poarele noastre, precum și la 
dezvoltarea pe mai departe a 
colaborării în lupta comună 
pentru victoria păcii și socia
lismului.

Mărețele sarcini stabilite de 
cel de-al 14-lea Congres al 
P.P.R.M. în ce privește dez
voltarea economiei naționale 
pe perioada 1961—1965, vor 
mobiliza întregul popor mon
gol pentru obținerea de noi 
succese în înflorirea patriei 
sale socialiste.

Referindu-se la succesele 
obținute de poporul nostru 
sub conducerea partidului,- 
tovarășul Alexandru Drăghici 
a spus în continuare : Consfin
țind victoria socialismului în 
R.P. Romînă, Congresul al 
Ill-lea al Partidului Muncito-

în ț.ara

transmit
C.C. al

Flăcările răscoalei
au cuprins Angola

zdrențe și cu fețele 
supte de foame se 
furișează din co
cioaba lor improvi
zată de doi metri 
pe trei și încep o 
nouă zi de cerșit pe 
străzile Bogotei. Ei 
fac parte din su
tele de băieți 
fete în vîrstă
8—16 ani, rămași 
fără familie, care 
vagabondează prin 
oraș. Pe arterele de 
mare circulație, la 
stopuri, ei țîșnesc 
uneori în fața ma
șinilor, deschid por
tierele și cerșesc 
cîțiva centavos. 
Seara, în ploaie, pe 
jumătate goi, ei aș
teaptă în fața cine
matografelor în

Și 
de

speranța că 
ția lor va 
mila spectatorilor. 
„Posesia" unei co
cioabe, fie ea cît 
de mizere, este 
considerată ca un 
„privilegiu" de cei
lalți copii cerșetori 
care în majoritate 
dorm noaptea ghe- 
muiți unii într-alții 
la porțile caselor 
învelindu-se doar 
cu niște ziare vechi 
pe temperaturi care 
la Bogota pot ajun
ge iarna pînă la 
minus 40 de grade.

Gaston Santos, în 
vîrstă de 11 ani, 
unul din „cei șap
te", îmi spune : 
„Vezi domnule, toți 
ne disprețuiesc. Ni
meni nu vrea să 
ne ajute, nimănui 
nu-l pasă de noi.

Singurul lucru care 
ne rămine de făcut 
este să cefșim, să-i 
indispunem pe al
ții".

Acești copii, nu
miți „gamines“d.e 
locuitorii Bogotei, 
sînt victima situa
ției sociale înapo
iate din Columbia, 
ai unei ere de vio
lență în cursul că
reia nenumărați co
pii au rămas fără 
părinți și ai unei a. 
sistențe sociale cu 
totul necorespunză
toare. Orfelinatele 
din Bogota sînt 
supraaglomerate și 
fondurile pentru în
treținerea lor sînt 
reduse".
(JAMES DEWEY, 
corespondentul din 
Bogota al agenției 
Associated Press).

lacăra luptei pen
tru libertate a iz
bucnit în Angola 
atrăgînd 
opiniei 
mondiale că 

există loc în

școlari vest-berlineziNumeroși
lăsați pradă bolilor

Piesa, din Berlinul occi
dental anunță cu îngri
jorare, că copiii vest- 

berlinezi de vîrstă școlară su
feră de numeroase boli, ca 
rezultat al faptului că autori
tățile locale nu acordă des
tulă atenție îmbunătățirii să
nătății tineretului.

Ziarul „Der Tag" citează 
date statistice, obținute în 
urma inspecției medicale în

șcblile din raionul vest.bei- 
linez Charlotenburg. Statistica, 
relatează ziarul, a dezvăluit 
„un tablou îngrozitor".
Charlotenburg au fost 
cetăți 15.134 de elevi, 
care prilej s-au înregistrat 
14.944 cazuri do diferite boli.
Printre ele sint boli de gît, 
ochi, boli de piele, tuberculoză 
șl altele.

La 
cer- 

cu

atenția 
publice 

as
tăzi nu există loc în lume 
unde colonialiștii la orice re
presiuni ar recurge și în orice 
stadiu de înapoiere ar menține 
populația să-și poată prelungi 
dominația. Și în coloniile por
tugheze în care Lisabona a a- 
creditat ideea că „nu se întîm- 
plă nimic", cazanul fierbe din 
plin.

Dacă pînă recent colonialiș
tii portughezi izbuteau să se
pare Angola de lumea exte
rioară, să zdrobească pe tăcu
te acțiunile patrioților, acum 
amploarea luptei a devenit 
cunoscută lumii întregi. Ar
mata de eliberare națională a 
Angolei numără, potrivit eva
luărilor comandantului ei, 
Roberto Holden, aproximativ 
20.000 de oameni. Tinerii an
golezi care fac parte din rîn- 
durile ei, primesc o adevăra
tă instrucție militară și ei au 
arme de la unitățile por
tugheze pe care le hărțuiesc 
sau le distrug. Instructorii 
acestei armate sint tineri care 
au servit anterior fn armata 
portugheză. Ei au fost în ma
joritatea lor subofițeri — gra
dul maxim la care pot ajunge 
africanii în armata portu
gheză,

Insurecția

înt citeva luni de 
cînd lumea a fost 
străbătută de o 
veste venită din 
inima Africii — 
Angola luptă. 
angolezi « cu-

prins nordul și sudul țării, 
orașele și satele. Zilnic evolu
ția luptelor poate fi urmărită 
pe hartă, iar comunicatele mi
litare pot fi traduse într-un 
veritabil front. Cum a început 
insurecția ? Pînă acum acest 
lucru nu a fost cunoscut opi
niei publice.

Roberto Holden a descris în 
următorii termeni începerea 
insurecției: „La 14 martie 
muncitorii, care au fost tri
miși pe ferma numită „Pri
mavera" la cîțiva kilometri de 
Sao Salvador, au cerut celui 
care îi folosea un salariu și 
un tratament mai omenesc. 
Ca răspuns patronul Heis a 
pus mina pe armă, a ucis cîți
va dintre ei și a rănit alții. 
Muncitorii au reacționat așa 
cum oricine își poate imagina. 
Ei s-au înarmat cu pietre și 
cu tot ce le-a venit la în- 
demînă și l-au zdrobit pe pa
tron. Imediat ce au aflat cele 
întîmplate la „Primavera", 
portughezii stăpîni ai planta
țiilor învecinate au început să 
deschidă focul la întîmplare a- 
supra oricărui negru întîlnit. 
Angolezii la rîndul lor nu și-au 
pierdut timpul: ei s-au con
stituit în grupuri de 200—300 
de oameni, iar prima lor acțiu
ne a fost de a ataca și incendia 
reședințele portughezilor".

în felul acesta un conflict 
de muncă și o revoltă locală 
s-a transformat în trei luni 
într-o insurecție populară ge
nerală. Oricine își poate da 
seama că această insurecție 
n-a izbucnit „din senin", ci în 
urma faptului că toate condi
țiile sociale și economice o fă
ceau inevitabilă. A fost de a- 
juns o seînteie ca vîlvătaiele

revoltei să cuprindă întreaga 
Angolă. In fruntea insurecției 
pășesc muncitorii angolezi, tî- 
nărul proletariat a cărui ex
ploatare și lipsă de drepturi 
este greu de imaginat în a 
doua jumătate a secolului XX.

Cu toate că delegatul portu
ghez la O.N.U. s-a lăudat cu 
anumite „realizări materiale", 
iar cuvintul lui a fost larg 
răspîndit în presa occidentală, 
toată lumea știe că aproxima
tiv 700.000 de angolezi între 7 
și 70 de ani sînt siliți să pres
teze muncă forțată (statistica 
oficioasă din 1957), că morta
litatea infantilă se ridică la 60 
la sută, că numai un copil din 
1.000 merge la școală. Ziaristul 
francez Evic Rouleau nota cu 
ironie că după patru secole de 
„prezență civilizatoare portu
gheză" mai puțin de 1 la sută 
din populația neagră este a- 
preciată demnă de a fi pro
movată la rangul de „asimila- 
dos“, adică cetățeni beneficiind 
in principiu de aceleași drep
turi 
care 
lui 
cită 
nește în 
formată într-o adevărată în
chisoare de regimul fascist al 
lui Salazar. Crezînd că evită 
„greșeala" comisă de alte pu
teri colonialiste care nu au 
putut să înăbușe în fașă miș
cările insurecționale, Lisabona 
a dezlănțuit o cruntă repre
siune.

Relatînd desfășurarea eve
nimentelor din Angola, „Fran
ce Observateur" scrie : „în fe
bruarie, imediat după ce for-

politice ca portughezii 
trăiesc sub regimul 

Salazar! Or, se știe 
„libertate politică" dom- 

Portugalia trans-

resc Romîn a marcat intrarea 
țării noastre într-o nouă eta
pă de dezvoltare, etapa desă
vârșirii construcției socialis
mului. De la eliberarea pa
triei noastre au trecut aproape 
17 ani. în această perioadă, 
harnica noastră clasă munci
toare, în strînsă alianță cu 
țărănimea muncitoare, alianță 
care constituie baza trainică a 
regimului democrat-popular, a 
schimbat înfățișarea țării noa
stre. Astfel, numai în anii 
1956—1959 au fost construite 
101 întreprinderi noi. 93 de 
secții noi, iar 294 întreprin
deri au fost dezvoltate si reu- 
tilate cu utilaj de înaltă teh
nicitate. Majoritatea covîrsi- 
toare a țărănimii muncitoare 
este cuprinsă astăzi în secto
rul socialist al agriculturii. 
Pentru dezvoltarea bazei teh
nice materiale a agriculturii, 
statul democrat-popular a a- 
cordat un puternic sprijin, 
prin investiții foarte impor
tante. Crește necontenit ni
velul de trai material și cul
tural al poporului nostru, a 
spus în continuare vorbitorul. 
Regimul democrat-popular a- 
cordă o mare atenție îmbună
tățirii continue a condițiilor 
de locuit. Astfel, numai în 
anul 1960, din fondurile sta
tului s-au construit si au fost 
date în folosință peste 31.000 
de apartamente, iar pînă în 
1965 se vor da în folosință oa
menilor muncii 300.000 de a- 
partamente.

Realizările însemnate obți
nute pînă în prezent, rod al 
muncii pașnice și creatoare a 
oamenilor muncii, al colabo
rării și întrajutorării cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, constituie o 
garanție că programul dezvol
tării continue economice și so
cial culturale a țării, elaborat 
de Congresul al Ill-lea al 
P.M.R. va fi cu siguranță în
deplinit.

cialism. Popoarele țărilor 
noastre sînt unite prin con
vingerea nestrămutată că în
tărirea continuă a lagărului 
socialist constituie temelia 
forței noastre și garanția si
gură a securității popoarelor.

Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste printre 
care și țara noastră, luptă cu 
hotărîre pentru preîntîmpina- 
rea unui nou război mondial, 
pentru dezarmarea generală 
și totală și încetarea expe
riențelor cu armele nucleare, 
pentru încheierea tratatului 
de pace cu Germania și nor
malizarea pe această cale a 
situației din Berlinul occiden
tal. Ele se pronunță pentru 
lichidarea definitivă a colo
nialismului și sprijină lupta 
eroică a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină pen
tru eliberarea națională și 
progres social.

Dragi tovarăși.
Cu ocazia acestei mari săr

bători naționale, felicităm din 
toată inima poporul frate 
mongol și sîntem convinși că, 
sub conducerea gloriosului 
Partid Popular Revoluționar 
Mongol, sarcinile trasate de 
cel de-al treilea plan cincinal 
vor fi îndeplinite înainte de 
termen.

Trăiască cea de-a 40-a ani
versare a revoluției populare 
mongole !

Trăiască prietenia frățească 
dintre poporul romîn și po
porul mongol!

Trăiască unitatea 
nezdruncinat a 
lagăr socialist!

Trăiască pacea

de
puternicului

în lume!

PARIS 11 (Agerpres). — 
Ziarul parizian „Paris Presse 
l’Intransigeant" din 9 iulie a- 
preciază parada aeriană de la 
Tușino ca o „gigantică de
monstrație aviatică", care, 
„dacă judecăm după fețele 
uimite ale observatorilor oc
cidentali, a dovedit superiori
tatea deplină a aviației mili
tare sovietice asupra aviației 
Occidentului".

„A fost o descoperire ului
toare, continuă ziarul. Pînă 
acum se părea că rușii s-au o- 
cupat numai de construcția 
rachetelor și reprezentanții ță
rilor occidentale puteau să 
creadă că mai dispun de o su
perioritate simțitoare în do
meniul 
Tușino 
că sînt 
forțele 
Cosmosului și construcției de 
avioane pe care le-au prezen
tat ieri. Nimeni nu s-a gîndit 
că ei pot să aibă o asemenea 
tehnică".

Publicînd pe prima pagină 
cîteva fotografii făcute în 
timpul sărbătorii aviatice, zia
rul scrie : „Tiți au suferit un 
șoc 
10 bombardiere de tip me
diu 
a declarat 
cut 
paradei, să zboa-e cu o viteză 
depășind de mai multe ori vi
teza sunetului. Experții 
N.A.T.O. n-au știut absolut 
nimic despre aceste avioane".

Ziarul reprodtce declarația 
unui expert occdental că pu
terile occidentals „vor avea 
nevoie de cel iuțin doi ani 
pentru a ajunge din urmă 
U.R.S.S. în aast domeniu".

„Este evideit că rușii au 
studiat toate Problemele și că 
dispun de o limit oare gamă 
de diferite avoane și mijloace 
de luptă".

avioanelor pilotate. La 
rușii au dovedit însă 
capabili să-și consacre 
concomitent cuceririi

cînd au zburat cele

capabile, 
cel 

comentarii!

cum 
a fă-

după 
care

în timpul

Călduroasa primire făcută

Dragi tovarăși,

în toamna anului trecut, la 
Moscova, a avut loc consfătui
rea reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești, 
care a demonstrat forța crea
toare a marxism-leninismului. 
a înarmat partidele comuniste 
și muncitorești cu un îndrep
tar programatic sigur în lupta 
pentru pace și independență 
națională, democrație și so-

LONDRA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: Primul cos
monaut din lume, I. A. Ga
garin, a sosit la 11 iulie la 
Londra unde va vizita expo
ziția industrială sovietică și 
unde asociația engleză pentru 
comunicațiile interplanetare îi 
va conferi o medalie de aur 
bătută special în cinstea pri
mului zbor in Cosmos.

Mii de londonezi au venit
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GENEVA. După cum s-a 
aflat la Geneva, delegația 
sovietică Ia cea de-a 32-a se
siune a Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. a adresat 
reprezentanților tuturor țări
lor membre ale 
un memorandum 
măsuri menite 
lichidarea cit mai grabnică a 
consecințelor economice ale 
colonialismului și crearea con
dițiilor favorabile dezvoltării 
rapide a economiei naționale 
a țărilor slab dezvoltate. De 
asemenea, delegația sovietică 
a prezentat la 10 iulie un pro-

Consiliului 
cuprinzînd 

să ușureze

iect de rezoluție care prevede 
măsuri in vederea lichidării 
șomajului și creșterii folosirii 
brațelor de muncă în țările 
membre ale O.N.U.

BUDAPESTA. - La 11 iulie, 
Mihail Roșianu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romi
ne la Budapesta, a prezentat 
scrisorile de acreditare vice
președintelui Consiliului pre
zidențial al R. P. Ungare, Ka- 
roly Kiss.

Ambasadorul Mihail Roșia
nu și Karoly Kiss au rostit 
cuvintărL

să-l întâmpine pe curajosul 
fiu al poporulii sovietic.

In numele retinei Elisabeta 
a II-a și a guvernului englez, 
maiorul I. A. Cagarin a fost 
salutat' de Franisc Turnbull, 
reprezentant al Ministerului 
pentru problemie științei- 
„Poporul englez, i spus el a- 
dresindu-se lui G.garin, este 
entuziasmat de cuhjul și băr
băția de care ați <at dovadă 
zburînd primul în tosmos".

Din partea forțeltr aeriene 
militare maiorul Ggarin a 
fost întîmpinat de teneralul 
de aviație sir Ronald Lee. 
. Apoi I. Gagarin, hpreună 
cu A. A. Soldatov și mul din 
directorii companiei Indus
trial and Trade Fairs Limited" 
iau loc într-un ,,Rolls-hyce“ 
decapotabil, argintiu, can în
soțit de o escortă de omre 
de motocicliști, a pornit-o u 
aclamațiile mulțimii de Ion 
donezi, pe străzile capitalei 
Marii Britanii, înspre amba
sada sovietică.

In fața clădirii „Earls Court", 
care adăpostește Expoziția in
dustrială sovietică de la Lon
dra, s-a adunat o mare ’mul
țime de oameni, care l-au în
tîmpinat pe Gagarin cu acla
mații entuziaste „Bravo Ga
garin /"

înăbuși revolta
>“ înfățișează

Colonialiștii portughezi trimit mereu noi trupe în Angola pentru 
populară. Fotografia noastră reprodusă după „The New York Magazine' 

îmbarcarea unor trupe de represiune la
țele naționaliste au atacat în
chisoarea din Luanda, forțele 
portugheze au ucis 1.500 de 
angolezi. După revolta munci
torilor de la „Primavera", a- 
viația portugheză a bombar
dat satele „suspecte" distru- 
gînd în 15 zile mai mult de 
zece localități, 
refugiați care 
spre frontiera 
fost mitraliate 
Execuții în masă au avut loc 
în satele bănuite de a adăposti 
răsculați unde bărbați și fe
mei au fost fie împușcați, fie 
îngropați de vii. In marile o- 
rașe, populația albă, incitată 
de propaganda rasistă s-a de
dat la adevărate vînători de 
negri. Era suficient ca un alb 
să-l arate cu degetul pe un 
negru ca „terorist" pentru ca 
acesta să fie imediat linșat de 
o mulțime isterică. Astfel, 
sute de angolezi care se în
dreptau dimineața liniștiți spre 
locurile de muncă au 
ciși".

Interdicția impusă 
lor străini de a intra 
gola și cenzura presei portu
gheze a împiedicat pe obser
vatori să aprecieze amploarea

Coloanele de 
se îndreptau 
congoleză au 
fără cruțare.

fost U-

ziariști- 
în An-

masacrelor. Dar s-a stabilit, 
potrivit evaluărilor celor mai 
modeste, că au fost omorîți 
peste 30.000 de angolezi.

epresiunile portu- 
I gheze nu au iz- 
i butit să înăbușe 

i flacăra luptei 
jl pentru libertate. 
" Trimiterea de tru

pe pe calea aerului și de 
nave militare nu a schimbat 
situația. Însuși Morreira, mi
nistrul portughez al ..terito
riilor de peste mări", adică al 
coloniilor, s-a putut convinge 
în timpul turneului de inspec
ție făcut în Angola, că colo
nialiștii nu mai controlează si
tuația. Desele schimbări și 
reorganizări ale guvernului 
portughez din ultima vreme, 
inclusiv preluarea de către 
dictatorul fascist Salazar a 
conducerii mai multor minis
tere confirmă cît de precară 
devine situația colonialiștilor 

In Angola trupele portughe
ze se înglodează tot mai mult 
pe un drum fără de întoarce
re, la fel ca și cele franceze 
în ultimii șapte ani în Algeria, 
la fel ca și cele engleze în 
Kenya... Pînă acum la Lisa
bona s-a recunoscut că au că-

Lisabona.
zut în Angola 1.000 de militari 
portughezi „uciși de teroriști". 
Cîți vor mai cădea oare 
pînă cînd fasciștii lui Salazar 
vor fi alungați și Angola va 
fi liberă ?

Desigur că Salazar nu s-ar 
încumeta cu economia vlăgui
tă de azi a Portugaliei, să 
poarte un război colonial, ori- 
cîtă dorință ar avea clica lui 
fascistă să mențină rînduielile 
sclavagiste în Africa pentru a 
stoarce imense beneficii, dacă 
nu ar avea sprijinul partene
rilor majori din N.A.T.O. — 
S.U.A. și Anglia care îl apro
vizionează cu armament. Re
presiunile din Angola evocă 
pregnant că N.A.T.O. îndepli
nește rolul de instrument al 
„colonialismului colectiv". Fă
ră sprijinul partenerilor ei 
din N.A.T.O., Portugalia n-ar 
fi îndrăznit să ignoreze atît de 
sfidător hotărîrile Consiliului 
de Securitate și Adunării Ge
nerale a O.N.U. Dar destinul 
colonialismului, fie el „indivi
dual" sau „colectiv", este de
finitiv pecetluit. Angola va fi 
liberă !

Z. FLOREA
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