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i n e r 11 noștri
zootehniști

u mal mulți ani 
în urmă, cînd 
aici, în Slobozia 
Conachi a luat 
ființă gospodăria 
agricolă colecii-

vă, sectorul zootehnic, cu 
care ne mîndrim astăzi, a- 
proape că nici nu exista. A- 
veam pe-atunci nici mai mult 
nici mal puțin decît 
și patru boi. Astăzi 
stau cu totul altfel. 
Avem în sectorul 
zootehnia al gos
podăriei 230 de 
vaci cu lapte, 176 
de vițele, 433 de 
porci, 1650 de oi 
și peste 4000 de 
păsări. Prin mun
ca neobosită a îm 
tregii mase de co
lectiviști, sub con
ducerea organiza
ției de partid, la 
noi în gospodărie prind viață 
zi de zi îndrumările partidului 
privind dezvoltarea creșterii 
animalelor. Toate sectoarele 
gospodăriei colective și în 
special sectorul zootehnic 
sînt în continuă dez
voltare, Așa, spre exemplu, 
pînă la siîrșitul anului acesta 
noi ne-am propus să ajun
gem la cel puțin 287 de vaci 
cu lapte șl la 165 de vițele. 
După cum se poate vedea și 
din cele spuse ma sus, nu-

mărul de vițele pe care îl 
avem în prezent este deja 
mai maro decît ceea ce 
ne-am propus să realizăm 
anul acesta. însuflețitoare 
pentru noi sînt în această 
privință indicațiile recentei 
Plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

De ce am dezvoltat secto
rul zootehnic este lesne de

pioape un milion șl Jumătate 
de lei.

Am dezvoltat sectorul zoo
tehnia pentru că, așa cum 
arată documentele de partid, 
el constituie o ramură princi
pală a agriculturii noastre so
cialiste, o bază serioasă de 
aprovizionare a populației de 
la orașe 
carne.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinleia 
tineretului
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Organ Central al Uniunii Tinerdoi cai 
lucrurile

lucru 
opresc 
de față, 
planului de dezvoltare

6 PAGINI - 30 BANI

7 ani date recent în 
în comunele Plopiș, 
Ineu și altele, cu- 
cîte 8 săli de clasă

și sate cu lapte ți

Cum se ocupă organizația 
de bază U« T« M. de la G« A. C 

„8 Martie“, comuna Slobozia 
Conachi, regiunea Galați» 
de activitatea tinerilor 
din sectorul zootehnic

înțeles ; acest sector consti
tuie un izvor nesecat de ve
nituri pentru gospodăria co
lectivă. De pildă, numai anul 
trecut el ne-a adus un venit 
de 680.000 de lei, fapt ce ne-a 
dat posibilitatea ca în afară 
de produse (grîu, porumb și 
altele) să împărțim trimestrial 
la ziua-muncă și importante 
sume de bani. Dezvoltîndu-se 
și mai mult, după socotelile 
noastre de pînă acum, secto
rul zootehnic ne va aduce 
anul acesta un venit de

împreună cu co
lectiviștii mal 
vîrstnici, toți tine
rii noștri contri
buie cu multă în
suflețire Ia creș
terea continuă a 
averii obștești. O 
contribuție deose
bit de prețioasă 
și-au adus-o el la 
dezvoltarea secto. 
rului zootehnic, șl 
asupra acestui 

vrea să mă

„Să avem cea mai frumoasă 
comună“

o-?
mai mult în rînduiile 

t. Anul trecut, conform 
> eco

nomică a gospodăriei colec
tive, am mărit numărul ani
malelor de producție. Aveam 
nevoie deci, de noi îngriji
tori. Ne-am gîndit să-i recru
tăm din rîndul tinerilor. Sînt 
mai energici, deprind mai ușor 
metodele zootehnice înaintate. 
Și-apoi mulți își manifestase
ră dorința să lucreze în acest 
sector. Ne-am adresat orga
nizației de bază U.T.M. In 
scurt timp ne-au fost reco
mandați 14 dintre cei mal 
buni tineri care și-au expri
mat dorința să devină cres
cători de animale. I-am trimis 
pe toți la școlarizare cite 
10—15 zile în gospodăriile a- 
gricole de stat din apropiere 
și, de cum s-au întors ca lu
crători în sectorul zootehnic, 
s-a și cunoscut mina lor în 
felul de a îngriji animalele, 
iar producția a sporit simți
tor.

Așa cum am spus însă, 
sectorul zootehnic este în 
continuă dezvoltare și anul 
acesta am sporit iarăși nu
mărul de animale de pro
ducție. Din nou organizația 
U.T.M. ne-a recomandat alți 
19 tineri care au fost școlari
zați și ei în gospodăriile a- 
gricole de stat. Avem deci în 
prezent 33 de tineri care lu
crează în. acest sector, orga
nizați în patru echipe de ti
neret. Nu ne-au înșelat încre
derea pe care noi am avut-o 
în ei atunci cînd i-am trimis 
să lucreze într-unul din cele 
mai importante sectoare ale 
gospodăriei noastre colective. 
Vrînd să ajute cît mai mult 
gospodăria, ei se străduiesc 
să-și ridice mereu calificarea; 
citesc, se consultă cu specia
liștii în problemele mai grele

OPREA PETRACHE 
președintele G.A.C. ,,8 Martie", 

comuna Slobozia Conachi, 
regiunea Galați

(Continuare tn pag. a J-a)

Recent; în comuna Sălard, 
raionul Oradea, au fost termi
nate lucrările de racordare la 
linia electrică de înaltă ten
siune. Tot aici se află în sta
diul de finisare construcția 
noului cămin cultural cu o 
sală de 1000 de locuri, se a- 
menajează parcul din centrul 
comunei, două terenuri sporti
ve, se construiește un trotuar. 
Acestea, alături de numeroase 
alte realizări social-culturale 
care au apărut în ultimul 
timp în comună, constituie u- 
nul din multiplele exemple de 
ceea ce se poate înfăptui prin 
contribuția însuflețită a cetă
țenilor.

Un alt exemplu sînt noile 
școli de 
folosință 
Tîrnova, 
prinzînd
spațioase, laboratoare, biblio
teci. Sînt nenumărate aseme
nea exemple. în regiunea Cri- 
șana întrecerea patriotică sub

lozinca ;,Să avem, cea mai 
frumoasă comună”, „Să avem 
cele mai frumoase și conforta
bile construcții social-cultura
le", mobilizează pe deputațî și 
cetățeni. Pînă acum au fost 
terminate 120 construcții so
cial-culturale. în raioanele At 
leșd. Marghita, Șimleu, Ineu, 
Oradea și Beiuș sînt acum în 
curs de finisare interioară a- 
proape 300 obiective social- 
culturale.

în comunele fruntașe prln- 
care Sălard, Tîrnova, Se- 
Sîntana, volumul lucrării 
de interes obștesc efectu- 
prin muncă patriotică a

tre
biș, 
lor 
a te
fost de 4-5 ori mai mare de
cît cel stabilit

In prima jumătate a anului 
cetățenii din satele regiunii 
au efectuat lucrări de interes 
obștesc prin muncă patrioti
că, a căror valoare trece de 14 
milioane lei.

880 de apartamente 
pentru chimiști și petroliști

Din fondul de investiții al 
Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei s-au construit 
în semestrul I pentru chimiști 
și petroliști aproape 880 apar
tamente. Majoritatea acesto
ra sînt la Onești, orașul celor 
ce muncesc în marele com
plex industrial de pe Valea 
Trotușulul.

Tot în acest timp petroliștii 
din regiunea Argeș au primit 
în folosință cămine noi cu o 
capacitate de 200 de locuri.

Acum se află în plină con
strucție alte cîteva sute de

apartamente la Piatra Neamț 
pentru lucrătorii combinatului 
de îngrășăminte azotoase de 
la Roznov și ai Uzinei de fire 
și fibre sintetice de la Săvi- 
nești șj la Craiova pentru lu
crătorii combinatului chimic 
ce urmează a se construi în a- 
ceastă parte a țării.

La Onești, pe lingă nume
roase blocuri de locuințe, se 
ridică un complex școlar pro
fesional, o școală elementară, 
un cinematograf cu 400 
locuri, noi magazin» etc.

(Agerpres)

îndată după recoltat, arături adînci în miriște la 
gospodăria agricolă de stat Dorobanțu din regiunea 

Dobrogea.
Foto : AGERPRES

Concursul
Pentru pîinea 

de cea mai bună 
calitate"

încă o noutate. Do data aceasta, la gazeta postului utemist 
de control din secția montaj a Uzinelor „Mao-Tze-dun", din 
Capitală, au apărut epigrame și caricaturi la adresa unor 

tineri care nu lucrează cu destulă atenție.
Foto : N. STELORIAN

TELEGRAME
Excelenței Sale

domnului Mohammed Najib al Rub ei 
președintele Consiliului Suveranității al Republicii Irak

BAGDAD
Rog pe Exeeeilența Voastră să primească sincere felicitări și 

cele mai bune urări cu ocazia sărbătorii naționale a Republi
cii Irak.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat ai 

Republicii Populare Romîne

in nou, vagonul spe
cial al drumefilor 
de la Centrul școlar 
„Industria Unei" din 
Timișoara este atașat 
la tren. Călătoria

continuă. De astădată spre Bra
șov. Pe peronul gării, cu puțin 
timp înainte de plecare, elevii 
excursioniști l-au arătat încînfafi 
să-șl răstoarne în... carnetul re
porterului lacul plin cu impresii 
și amintiri din călătoria 
jară. N-a fost ușor 
să-i asculți, pentru 
că fiecare finea să-l 
convingă pe celălalt 
că impresiile lui sînt 
cele mai frumoase. 
Fără îndoială, cele 
mai frumoase im
presii sînt cele co
mune, căci împreu
nă au străbătut sute de 
prin patria dragă.

Suzana Pevesz din anul I susți
nea că cea mai adincă impresie 
i-a produs-o Capitala. La părerea 
aceasta au subscris, în cor, cu 
tofii, cei din grupul adunat cior
chine pe peron.

— De ce, Suzana, fi-a plăcui 
așa de mult Capitala ?

— O văd întîia oară. Că mi-a 
plăcut — e puțin spus. M-a im
presionați Am stat două zile în 
București, dar am văzut atîteal 
Cînd mă reîntorc acasă am să-mi

lor prin

orînduiesc impresiile, care acum 
sînt învălmășite, într-un jurnal al 
meu de excursii, în care am să 
scriu tot ce am văzut și voi 
mai vedea în viitoarele excursii. 
Poate o să-l încep așa: „în Ca
pitală, întîia oară, ne-am oprit la 
Muzeul de Istoria a Partidului. 
Am văzut aici impresionante ima
gini ale luptei comuniștilor, care 
n-au precupețit nimic pentru 
ca via(a noastră de astăzi să 
fie fericită. Priveam și gîndeam : 
așa au trăit și-au luptat cei mai

te ajut pufin Suzana, 
spune Lucia Lovinescu. La Muzeul 
de Istorie a Partidului am văzut 
și-am aflat multe lucruri despre 
Grivifa luptătoare. In aceeași zi, 
vizitînd Complexul, am cunoscut 
„Grivifa Roșie" de azi. Am fă
cut un pas uriaș în istorie: de la 
trecut la prezent. O distanță u- 
riașă, o deosebire ca de la cer 
la pămînt. Ne-a impresionat gro
zav „Grivifa Roșie", Ca șl „Casa 
Scînteii" de altfel.
- Să

„Am descoperit 
noi frumuseți44

kilometri

nu

Oare ce ne-a plăcut 
mai mult ?“

Excelenței Sals 
general maior Abdul Kerim Kassem 

prim ministru al Republicii Irak
BAGDAD

Cu prilejul celei de-a treia aniversări a Republicii Irak, vă 
rog să primiți, Excelență, cele mai sincere felicitări și urări de 
bine pentru Excelența Voastră și pentru poporul irakian prieten.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

ai Republicii Populare Romîne

încercafi fii ai poporului — co
muniștii. O adevărată lecție de 
istorie. îmi dau seama că nici nu 
putea începe altfel vizita noastră 
în Capitală. Căci numai cunoscînd 
trecutul, lupta eroică a clasei 
muncitoare, viața grea a oameni
lor muncii din anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc, noi, cei de 
vîrsta Republicii putem înțelege 
mai bine ceea ce aveam să ve
dem apoi : Capitala de astăzi, 
ilustrînd elocvent prezentul lu
minos pentru care și-au dat via
ta comuniștii".

uiți să scrii în jurna
lul tău și despre vi
zita la Expoziția „Ar
hitectura în R.P.R.". 
Mai ales să nu uiți 
că machetele care 
arătau, în miniatură, 
cum arată cartierele 
șl bulevardele din 
București, consfruc- 

ridicafe în întreaga tară, 
văzut „pe viu". Peste tot,

fiile 
le-am 
pe Calea Grivifei, în Piața Gării 
de Nord, pe Șoseaua Ștefan cel 
Mare, în fața noastră se ridicau, 
semețe, în mărime naturală, toate 
machetele acelea văzute de noi 
la expoziție.

Lucia Lovinescu revine.
— Să vorbești mult despre

Am făcut o vi
zită la Grupul 
școlar de con

strucții din orașul 
Cluj. într-una din 
săli am surprins o 
discuție.

— Nici acum nu 
pot să uit. Ce locuri 
am văzut...

— Da, a fost mi
nunat...

— E vorba de o 
excursie, nu ?, —
întreb.

— Da, o excursie 
prin țară, cu elevii.

— Povestiți-mi 
eum a fost.

Drept răspuns, ci
neva mi-a întins un 
caiet. Era jurnalul 
de excursie, cu în
semnările făcute de 
elevi.

un macaragiu și 
cîțiva zidari. Zilnic 
un apartament... 
Muncitorii numesc 
fabrica lor, cu mîn- 
drie. „fabrica de 
case"... E foarte 
frumos și pitoresc 
spus".

RADU POPA

(Continuare în pag. a 4-a)

Cărbune 
peste plan

cărbune în

mecanizării 
și a îmbu-

Minerii exploatării carbonifere 
Bratca, fruntașă pe trustul „Ardea
lul", lucrează In contul celei de-a 
doua decade a lunii august, iar 
cei de la Voivozi, unde a fost 
introdusă anul acesta armarea 
metalică a abatajelor frontale, ex
trag ultimele tone de 
contul lunii iulie.

în urma extinderii 
transportului subteran
nătățirii condițiilor de muncă au 
fost obfinufe succese și în alte 
exploatări. în primele 6 luni, pe 
trust au fost extrase peste plan 
32.000 tone de cărbune brun șl 
lignit, Iar prețul de cost a fost 
redus cu 1,27 la sută. Ca rezul
tat al preocupărilor pentru îmbu
nătățirea permanentă a calității 
produselor a fost reducerea pro
centului 
cu 2,4 
sută la 
sută la

de cenușă țață de plan 
la sută la lignit, 1,9 la 
cărbune brun și 1,3 la 
bituminoase.

(Agerpres)
Minunate zile de vacantă petrec pionierii și școlarii din raionul 23 August, în tabăra amenajată în pădurea Pustnicul

Foto : Gi. PREPELIȚĂ

BRAȘOV : „După 
ce-am vizitat noul 
cartier „Steagul ro
șu", care ne-a uimit 
prin frumusețea și 
simplitatea liniilor 
arhitecturale, por
nim să cunoaștem 
fabrica de prefa
bricate pentru con
strucții și un șan
tier modem de lo
cuințe. Podurile ru
lante alunecă sprin
tene de la un capăt 
la altul al halelor, 
purtînd uriașe plan- 
șee din care se vor 
ridica blocuri se
mețe.

Pe șantier aces
tea sînt montate de

CÎMPINA: „Mu
zeul Doftana... Li
niște, o liniște a- 
dîncă. Nu se aude 
decît vocea ghidu
lui. Dar parcă și 
zidurile groase și 
reci din jurul nos
tru trăiesc și vor
besc. Zidurile aces
tea acuză. Cît de 
viu ne-a rămas în
tipărit în memorie 
tot ce-am văzut 
aici, imaginile zgu
duitoare ale vieții 
pe care o duceau 
comuniștii, întemni
țați pentru singura 
vină de a fi luptat 
pentru fericirea ce
lor ce muncesc. A- 
colo, fiecare din 
noi a făcut legă
mântul solemn de 
a urma întotdeauna 
cuvîntul partidului, 
de a munci și trăi 
astfel încît să me
rităm grija și dra
gostea pe care ne-o 
poartă nouă, tine
retului, partidul".

presionat în mod 
deosebit sala nouă 
a Palatului R.P.R. 
și clădirea Circului 
de Stat. Și pentru 
că sîntem viitori 
constructori, am ce
rut explicații amă
nunțite în legătură 
cu felul cum au 
fost realizate aces
te construcții. A 
doua zi am vizitat 
șantierul din Calea 
Griviței. Aici se 
construiește din 
prefabricate, cu a- 
jutorul macaralei 
reversibile, acțio
nată de la distanță 
și care 
singură, odată 
clădirea. A treia zi 
am fost pe șantie
rul Pieptănari. Nu 
ne-am putut dezlipi 
de-acolo pînă cînd 
blocul la care 
lucra n-a fost 
cheiat".

GALAȚI : „Ora
șul în care Va pulsa 
nu peste mult timp 
o nouă inimă a ță
rii — Combinatul 
siderurgic — ne-a 
impresionat mult 
El ne-a apărut în 
fața ochilor așa 
cum citisem despre 
el: tînăr, reînnoit

I

BUCUREȘTI: 
„Frumoasă e Capi
tala patriei noastre 
dragi ! Ne-au im-

RODICA VULPE 
studentă

(Continuare 
în pag. a 4-a)

Au terminat recoltatul griului
„Lucrări la timp și de bună ca

litate" acesta e titlul unui articol 
scris în Foaia volantă difuzată la 
brigăzile de tractoare ale S.M.T. 
Peciu-Nou. Acesta a fost angaja
mentul cu care au pornit tracto
riștii în campania de recolfare și 
care a stimulat nespus dorința lor 
de a obține rezultate din cele 
mai bune pe tarlalele gospodă
riilor agricole colective pe car» 
le deservesc.

De curînd, tinerii mecanizatori 
și-au îndeplinit cu succes angaja
mentele luate în cadrul adunării 
generale U.T.M. care s-a ținut în 
pragul campaniei. Ei au terminat 
recoltarea griului de cîteva zile. 
Dintre fruntași îl amintim pe Jebe-

leanu Liviu, care în actuala cam
panie a recoltat zilnic cu combi
na peste un vagon și jumătate de 
grîu, depășind angajamentul luat 
cu trei mii de kilograme ; tînărul 
Cîrneanu Ștefan care pe Ungă 
depășirea angajamentului a mic
șorat totodată cheltuielile de re
parații și consumul de carburanți 
și lubrifianți. Pe lingă aceștia sta
țiunea noastră se poate mîndri pe 
drept cuvînt și cu tineri ca : 
Ochenălul loan, Andrei Dumitru, 
Petrescu Vasile, Crisfea Nicolae, 
f-lolt Matei și alții, care au con
tribuit din plin la îndeplinirea 
sarcinilor în actuala campanie.

GHEORGHE RUMEGA 
tractorist

De cîteva zile se desfășoa
ră în Capitală faza finală a 
concursului „Pentru plinea de 
cea mai bună calitate". In 
seriile precedente și-au dis
putat întîietatea timp de o 
lună și jumătate 230 dintre 
cei mai experimentați lucră
tori din sectorul panificație și 
18 gospodine.

Deși nu s-a încheiat con
cursul, roadele lui se 
de pe acum bogate, 
s-au experimentat și 
îmbunătățit numeroase 
de fabricarea pîinii, 
creat zeci de sortimente noi.

In momentul do față se în
trec lucrătorii brutari clasați 
în fruntea celor 3 serii. Pro
dusele realizate în perioada 
concursului sînt puse în vîn- 
zare pentru a fi apreciate do 
public la magazinele specia
lizate din str. Doamnei 
nr. 25—27, Piața M. Kogălni- 
ceanu nr. 8 și B-dul Magheru 
nr. 35.

arată 
As ti el 
s-au 

rețete 
s-au

se ridică
cu

V. CONSTANTINESCU

Aspect de la banda ru
lantă din secția prese, a 
Combinatului de cauciuc- 

Jilava



Institutul de fizică atomică al Academiei R.P.R. Tinerii cercetători Bălan Elvira și Popescu 
Radu lucrind împreună cu acad. Paul Petrescu la construcția dispozitivelor cu semi- 

conductori.

ELECEROKA MOLECULARA
lectronica a debu
tat prin utilizarea 
tuburilor electro
nice, adică a unor 
baloane de sticlă 
din care s-a scos 

aerul și în care se realizează 
un control asupra mișcării 
electronilor în vid. Ulterior s-a 
trecut la dispozitivele semi
conductoare, în care mișcarea 
electronilor se face în corpuri 
solide. In ultimii ani s-a ajuns 
la electronica moleculară, în 
care se controlează mișcarea 
electronilor în interiorul mo
leculelor și atomilor.

Trecerea aceasta a însemnat
un mare succes pentru elec
tronică, deoarece s-a ajuns la 
performanțe imposibil de 
atins prin alte mijloace. Prin
cipalele avantaje ale electro
nicii moleculare le constituie
lipsa de zgomot a acestor dis
pozitive ca și faptul că dispo
zitivele moleculare funcțio
nează la frecvențe foarte mari 
și cu o precizie extraordinară.

Este bine cunoscut faptul că 
la radio sînt uneori paraziți. 
Studiile efectuate pînă în 
prezent, au arătat că acești 
paraziți — denumiți și zgomo
te sau perturbații — sînt de 
mai multe feluri. Unele zgo
mote se datoresc trăznetelor, 
fulgerelor și altor manifestări 
electrice ale atmosferei. (Tre
buie să adăugăm aci și pertur- 
bațiile cosmice, care își au 
originea în afara Pământului 
și care sînt studiate sistematic 
de radioastronomie). Altele 
sînt produse de instalațiile 
noastre electrice. Pentru a 
feri un receptor de radio de 
perturbații ne-am gîndit să-1 
închidem într-o cameră com
plet blindată, astfel incit la 
el să nu pătrundă nici o per- 
turbație, nici atmosferică, nici 
industrială și nici cosmică.

Dar închizînd receptorul în 
această cameră blindată con
statăm că difuzorul produce 
încă zgomote.

Experiența arată că ori ce 
aparat electronic are perturba
ții interne, produse de mișca
rea haotică a electronilor în 
piesele sale. Această agitație 
— numită termică — crește 
cu temperatura și încetează 
doar la zero absolut.

Dar tuburile electronice nu 
pot funcționa la această tem
peratură, deoarece ele își ba
zează funcționarea pe emisia 
termică a electronilor din ca- 
tod, adică necesită temperaturi 
înalte de sute sau mii de 
grade.

Noua tehnică moleculară 
utilizează trecerile controlate 
ale electronilor în interiorul 
moleculelor și atomilor. A- 
ceste treceri au loc și în jurul 
lui zero absolut, deci aceste 
sisteme funcționează într-un 
regim în care nu există zgo
mot intern.

Dar care este efectul zgo
motului asupra instalațiilor 
de telecomunicații ?

NEUROCHIRURGIE... ACUM 2000 DE
n sala de ope
rații neuro-chirur- 
gicale s-a făcut li
niște. Medicii, per
sonalul auxiliar, 
sînt gata. Toate 

instrumentele sînt pregătite. 
Intervenția poate începe. Li
niștea e tulburată numai de 
zgomotul înfundat al trepa- 
nului electric. Totul se desfă
șoară normal. Starea bolnavu
lui — satisfăcătoare. Cu toate 
că necesită o atenție deosebită 
și un efort destul de mare, 
intervențiile chirurgicale asu
pra creierului nu reprezintă 
pericole pentru pacienți deoa
rece, acest gen de operații de 
o mare actualitate a tehnicii 
chirurgicale...

— O clipă, vă rog — ne 
întrerupe specialistul în isto
ria medicinei. Neuro-chirurgia 
este intr-adevăr un domeniu 
de mare actualitate și repre
zintă cele mai avansate teh
nici chirurgicale. Dar ar fi 
nedrept să uităm trecutul, tre
cutul foarte îndepărtat al vin
decătorilor populari, care 
practicau trepanații cu instru
mentele rudimentare ale epo
cii fierului...

— Da, aveți dreptate. Să ne 
întoarcem cu două milenii în 
urmă, în „sala de operații* — 
un bordei, luminat de un 
opaiț — care a existat poate 
undeva în actualul raion Bis
trița. Și aici, pe aceste me
leaguri se practica — adesea 
cu succes — trepanația, aceas
tă operație care și astăzi stâr
nește emoție, în localitatea

de prof. univ.
Edmond Nicoiou

Dacă nu ar exista perturba
ții, atunci cu o putere ori cît 
de mică s-ar putea stabili le
gături prin radio la o distan
ță ori cît de mare.

Dată fiind însă existența 
perturbațiilor, cu cît ne de
părtăm de emițător, sem
nalul său intră în fondul 
de paraziți, de care nu mai 
poate fi deosebit. Rezultă că 
dincolo de o anumită distanță, 
tocmai datorită perturbațiilor, 
recepționarea unui post nu 
mai este posibilă.

Inginerii au găsit diverse 
metode de a combate efectele

Căi noi în tehnica 
contemporană

perturbațiilor. Astfel s-au fă
cut sisteme speciale de antene 
care au efecte directive, prin- 
zind numai semnalele care 
vin dintr-o anumită direcție. 
Cum zgomotele vin din toate 
direcțiile — dar cu intensități 
foarte slabe — grație acestor 
antene directive se poate 
mări sensibil distanța la care 
pot fi prinse semnalele

Dar pentru a prinde sem
nale foarte slabe este nevoie 
să se reducă și zgomotele in
terne. Aceasta devine posibil 
numai cu dispozitivele care 
lucrează la temperaturi în 
jurul lui zero absolut.

Unul din aceste dispozitive 
moleculare se numește maser 
și a fost utilizat printre altele 
pentru a pune în evidență 
semnalele reflectate de plane
ta Venus cu ocazia radiolocă- 
rii ei. în această experiență 
s-a trimis un semnal de radio 
de pe Pămînt. Undele de radio 
au călătorit pînă la Venus, de 
care s-au reflectat, o parte 
întorcîndu-se spre Pământ. 
Cum distanța Pămînt—Venus 
este de cel puțin 40 milioane 
km, înțelegem ușor că chiar 
dacă puterea stațiilor de e- 
misie de pe Pămînt era mare, 
semnalele înapoiate erau foar
te slabe. în experiența amin
tită ele erau de ordinul unei 
miliardime de wat! Totuși dis
pozitivul maser a simțit a- 
ceste semnale, amplificîndu-le!

Dispozitivele moleculare 
sînt întrebuințate și pentru 
producerea unor semnale de 
frecvențe foarte constante în 
timp. Pînă nu de mult se 
considera ca etalon de timp 
mișcarea Pământului. Dar stu
dii amănunțite au arătat că 
mișcarea Pămîntului nu este 
destul de regulată.

De aceea un orologiu care 
și-ar baza funcționarea pe 
mișcarea Pămîntului nu ar 
avea o funcționare riguros 
exactă.

Din contră, un dispozitiv

Galații Bistriței a fost desco
perit, într-un mormînt celt 
un obiect ciudat, care, după 
părerea arheologilor nu putea 
fi asemuit cu cele pentru fo
losință casnică sau meșteșugă
rească, nici cu vreo armă sau 
cu vreo podoabă. Studiindu-l 
în amănunțime, prof. dr. V. 
Bologa, șeful catedrei de isto
ria medicinei a Institutului 
medico-farmaceutic din Cluj 
a stabilit că nu este altceva 
decît un instrument folosit de 
un chirurg popular și anume, 

File din istoria medicinii pe teritoriul țării noastre

un fierăstrăiaș pentru trepa
nații.

Cum s-a putut ajunge la 
această concluzie ?

Printr-o metodă adesea fo
losită în asemenea împreju
rări. S-a cercetat literatura 
medico-istorică și s-a aflat că 
foarte aproape, la Kis-Koszeg. 
in R. P. Ungară fusese des
coperit un instrument foarte 
asemănător identificat și in
terpretat de cîțiva dintre cei 
mai de seamă specialiști in 
materie, ca fiind un trepan. 
Prin urmare, instrumentul de 
la Galații Bistriței este tot un 
trepan.

Cum se prezintă el ?
O lamă în formă de semi

lună se continuă cu o coadă re
curbată ca un gît de lebedă 
terminîndu-se într-un capăt 
drept, mai subțire, astfel faso- 

bazat pe tranzițiile electroni
lor în interiorul moleculelor 
și atomilor va avea o funcțio
nare foarte exactă. La Insti
tutul de Fizică „Lebedev" al 
Academiei de Științe a Uniu
nii Sovietice, s-a realizat un 
ceas electronic bazat pe prin
cipiul tranzițiilor electronice. 
Acest ceas are o precizie de o 
secundă la cîteva mii de ani.

Asemănător cu dispozitivul 
maser este ți amplificatorul 
de lumină, la care tranzițiile 
electronice sînt însoțite de 
apariția unor unde electro
magnetice de frecvență atît de 
mare incit sînt luminoase. 
Grație controlării tranzițiilor 
electronice se ajunge la un 
dispozitiv care excitat cu o 
putere infimă, produce o lu
mină atît de strălucitoare, 
incit poate străbate, perforînd, 
corpuri solide dispuse în ve
cinătate. Strălucirea e de mi
lioane de ori mai puternică 
decît a Soarelui.

Iată cum electronica utili
zează din plin o serie întreagă 
de cuceriri ale fizicii teoretice, 
contribuind totodată la pro
ducerea unor aparate foarte 
perfecționate, care au un rol 
esențial în cercetarea naturii. P. SLĂVESCU

nat încît să se poată fixa în
tr-un miner de lemn. Tăișul 
lamei are dinți de ferăstrău. 
Trebuie să notăm că față de 
instrumentul de la Kis-Kos- 
zeg, trepanul de la Galații 
Bistriței are o ,,inovație" și 
anume forma de semilună a 
lamei care permite să se ob
țină. în calota craniană, un 
orificiu de formă aproape ro
tundă, lucru deosebit de im
portant pentru intervenția în 
sine.

Se practicau oare realmen

te trepanații în vremuri atît 
de vechi 1 în ce scop și cu ce 
rezultate ?

Numeroase cranii ale oame
nilor neolitici găsite pe teri
toriul țării noastre sau ale 
altor țări — fără să mai vor
bim de cele din epoci mai 
apropiate — poartă urme care 
nu pot fi altceva decît urmele 
unor astfel de intervenții. Se 
presupune că vechii egipteni 
practicau trepanația, acum 
circa 3000 de ani, iar celebrul 
medic elen Hippocrat care a 
trăit acum 2400 de ani a exe
cutat el însuși trepanații.

Că asemenea operații erau 
posibile o dovedește chiar tre
panul de la Galații Bistriței. 
Cu un instrument absolut ase
mănător, confecționat tot din 
fier, prof. dr. I. G. Russu, 
de la institutul medico-

„De la 
radioactivitate 

la reactor"
înainte de a ajunge la capitolul 

ce se ocupă de structura nucleu
lui atomic, de nivelul actual al 
cunoștințelor în acest domeniu ce 
are la bază descoperirea fenome
nelor radioactive, A, Gelberg a 
făcut o incursiune în rîndul unor 
probleme ale fizicii atomului. Și 
la loc de cinste, autorul citează 
cercetările soldate cu esențiale 
teorii științifice care au explicat 
structura atomului.

Autorul consideră, pe bună 
dreptate, că fizica nucleară s-a 
născut în primii ani ai secolului 
nostru, într-o modestă baracă din 
curtea Școlii de Fizică și Chimie 
din Paris, unde soții Pierre și 
Marie Curie, animați de idealul 

nobil al științei în slujba omului 
și păcii, au reușit să separe din 
minereul de uraniu elemente ra
dioactive noi ca poloniul și ra- 
diul. De la modesta baracă și 
pînă la enorma centrală nucleară 
de 600.000 kw care se constru
iește în Uniunea Sovietică, a fost 
parcurs un drum uriaș, cucerit pas 
cu pas. Dar nu fiecare pas a fost 
cucerit în numele progresului și 
științei. Pentru că descoperirile 
epocale ale reacțiilor nucleare nu 
au fost și nu sînt folosite în
totdeauna în aceste scopuri uma
nitare. Dirijarea economiei și 
științei pe făgașul militari
zării șl înarmării atomice în 
statele capitaliste nu are nimic 
comun cu idealurile pașnice ale 
omenirii. în locul cursei înarmă
rilor, omenirea preferă „cursa 
acceleratorilor14, care să pună e- 
nergia nucleară în folosul vieții 
omului, așa cum se întîmplă în 
țările socialiste.

Cartea lui A. Gelberg (apărută 
în colecția „Știința învinge"), do
cumentată și accesibilă trecere în 
revistă a cercetărilor din dome
niul fizicii atomice și nucleare — 
răspunde unei dorinți firești a ti
nerilor cititori, de a ti la curent 
cu aceste domenii ale științei și 
tehnicii contemporane, de uriașă 
importanță pentru viitorul ome
nirii.

Cluj a 
trepana-

farmaceutic din 
efectuat două
ții pe cadavre demonstrind că 
ele erau pe deplin posibile în 
condițiile de acum două mii
de ani.

Aceste intervenții se făceau 
fie pentru vindecarea unor 
leziuni, a nevralgiilor sau a 
bolilor mintale, fie pentru re
căpătarea vederii.

Multe trepanații s-au dove
dit a fi fost reușite și pacien- 
ții le-au supraviețuit încă 
mulți ani.

Trepanul de la Galații Bis
triței este datat pentru secolul 
II înaintea erei noastre. Spe
cialiștii îl consideră ca fiind 
primul instrument chirurgical 
identificat în limitele Daciei 
din secolele premergătoare a- 
nului I.

Cercetările de istorie a me
dicinei au arătat că în 
Dacia erau destul de răspîn- 
dite practicile medicinei em
pirice. Se executau diferite 
mici operații chirurgicale, pro
babil pentru vindecarea răni
lor de război.

Pentru o chirurgie cît de 
rudimentară e nevoie de 
instrumente. Și iată că la 
Grădiștea Muncelului. centrul 
administrativ al Daciei, pe 
dealul Grădiștei, printre res
turile unei locuințe distruse 
de un incendiu violent s-au

NAVIGAȚIA
ORBITALĂ

Prin lansarea cu 
succes a primei stații 
automate interplane
tare spre Lună, la 4 
octombrie 1959, spe
cialiștii sovietici au 
deschis o nouă etapă 
în cucerirea Cosmo
sului : etapa naviga
ției interplanetare or
bitale. Cum știm, g- 
ceastă stație a foto
grafiat fafa Lunii, pe 
care nu o putem ve
dea de pe Pămînt. 
Pe baza datelor obți
nute despre suprafa
ța Lunii nevăzută de 
pămînleni a fost posi
bilă întocmirea unei 
hărți complete a sa
telitului nostru natural.

Totodată, s-a verifi
cat în practică un nou 
procedeu de naviga
ție, și anume, pe or
bite de satelit al Pă
mîntului foarte alun
gite. în ce constă a- 
cest procedeu ?

Se știe că dacă se 
mărește viteza de in
trare în orbită a sput
nicului, acesta se de
părtează din ce în ce 
mai mult de Pămînt. 
Dacă viteza satelitu
lui este de 11,1 km/s 
(deci cu numai 0,1.

km/s mai puțin decît 
cea de-a doua viteză 
cosmică), sputnicul 
continuă să rămînă 
satelit al Pămîntului, 
însă apogeul său este 
atît de depărtat de 
planetă, încît poate 
ajunge in regiunea 
Lunii.

Prin urmare, este 
posibilă realizarea u- 
nui satelit care Se 
înconjoare în aceeași 
orbită și Pămîntul și 
Luna. Tocmai un ase
menea sputnic a fost

Lexicon 
științific

realizat și lansat cu 
succes la 4 octom
brie 1959 de către 
specialiștii sovietici.

Dacă se măresc di
mensiunile sputnicului 
transformîndu-se acest 
sputnic, într-o stafie 
cosmică de mare ca
pacitate și dacă o a- 
semenea stație este 
lansată în orbită alun
gită, se creează o sta
ție interplanetară or
bitală.

Navele interplane
tare care zboară Spre

Un grup de colaboratori știin
țifici ai Institutului de geolo
gie și mineralogie al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. a 
descoperit un nou mineral, pe 
care l-au denumit „gagarinit" 
în cinstea primului cosmo

Strung din beton 
armat

La Institutul pentru con
strucții de mașini din Kra
matorsk (U.R.S.S.) a fost con
struit un strung universal,

Pe șantierul turnului de 
televiziune de la Leningrad, 
care va avea o înălțime 
de 316 m. în foto : lucrările 

de montare a turnului.

ANI
găsit rămășițele unei casete 
cu instrumente chirurgicale.

Caseta din care n-au mai 
rămas decît minerul de fier 
și cîteva lame de bronz cu 
cuie mici, conținea o pensă de 
bronz, destul de apropiată ca 
formă celor care se folosesc 
și astăzi în chirurgie, o lamă 
de cuțit din fier — de bună 
seamă un străbun îndepărtat 
al bisturiului — cinci borcă- 
nașe din lut și o plăcuță din 
cenușă vulcanică. în borcănaș 
se păstrau fără îndoială, sub
stanțe vindecătoare folosite în 
practica medicală a vremii. 
Plăcuța din cenușă vulcanică 
e provenită din „import", de 
undeva dintr-o regiune vulca
nică. Compoziția ei chimică o 
făcea aptă pentru vindecarea 
rănilor. Ea poartă urme de 
căzături astfel încît s-a ajuns 
la concluzia că pulberea ast
fel obținută era presărată pe 
răni și ulcerații. Nu e lipsit 
de interes să arătăm că sub
stanțe asemănătoare se folo
sesc și astăzi în terapie. Me
todele străvechi nu sînt cu 
desăvîrșire abandonate...

Trusa chirurgicală a fost 
folosită, în timpul lui Dece- 
bal, fie de unul din vindecă
torii daci, fie de un „medic" 
străin. Oricine ar fi fost po
sesorul ei, trusa medicală de 
la Grădiștea Muncelului este 
pînă acum unica descoperire 
de acest fel făcută în Dacia 
preromană și constituie o 
contribuție de seamă la istoria 
medicinei din patria noastră.

ADRIAN COSTA 

Lună pot fi „ancora
te" în acest caz la 
„pluta cosmică" astfel 
construită și pot ajun
ge în apropierea Lu
nii fără vreun consum 
de combustibil (sta
ția se deplasează ca 
orice satelit. în vir
tutea inerției). La fel 
se poate realiza și 
zborul retur, de la 
Lună la Pămînt, în 
care caz, motoarele 
navei sînt puse în 
funcțiune numai pen
tru scăparea de Lu
nă și ajungerea la 
„pluta cosmică", In 
momentul trecerii a- 
cesteia prin apropie
rea Lunii.

Metoda navigației 
orbitale poate fi ex
tinsă și la zborul spre 
alte planete, In care 
caz stafiile cosmice 
sînt de fapt niște 
planete artificiale 
care pe timpul miș
cării lor (în virtu
tea inerției) în jurul 
Soarelui trec prin a- 
propierea planetelor 
Venus și Marte, iar la 
reîntoarcere — prin 
apropierea Pămînfu- 
lui.

Irig. D. ST. 
ANDREESCU

Un nou mineral — gagarinitul
naut. Sub această denumire el 
va intra în cataloagele și în 
indicatoarele din lumea în
treagă. în legătură cu această 
descoperire, Erast Severov, u- 
nul din descoperitori, a de
clarat : „Colecția mineralogi

care în proporție de 2/3 este 
dm beton armat. Prețul de 
cost al unui strung de acest 
gen este cu 50% mai mic de
cît al strungurilor uzuale de 
aceleași dimensiuni. Precizia 
noului strung nu este cu ni
mic mai redusă decît precizia 
strungurilor construite în în
tregime din metal.

Mașină de cusut 
vasele sanguine

Chirurgii sovietici au reali
zat două noi mașini importan
te în chirurgie : o mașină de 
„agrăfat" intestinul și alta 
pentru cusut vasele. După 
cum se prezintă și funcțio
nează, mașina sovietică de 
cusut vasele amintește de 
mașina de broșat cărți. Ea se 
compune din două părți, aces
tea fiind la rîndul lor divizate 
în alte două părți, una fixă 
— care are pense speciale 
destinate să întrerupă provi
zoriu circulația în vasul ope
rat, cealaltă mobilă — care 
împarte agrafele necesare su
turii. Acestea sînt din metal 
dur (tantal) și sînt înmagazi
nate într-o mică magazie cir
culară.

Pentru a opera sutura, cele 
două părți ale vasului secțio
nat sînt plasate, fiecare, în- 
tr-una din jumătățile apara
tului, apoi sînt trase pe tu
buri de calibru apropiat. Cină 
cele două jumătăți sînt puse 
în contact și strînse laolaltă, 
circular, agrafele intră în țe
sutul vascular la nivelul în
doituri» constituită prin trage
rea pe tub. Sutura este gata, 
nemairămînînd decît să se 
taie surplusul de țesut.

Mașina permite operarea în

Calculatorul electronic A P. 
— 3 construit în R. S. 
Cehoslovacă dă un mare 
randament în calcule de 
aerodinamică, electroteh
nică, chimie, fizică nucle

ară etc.

că a omenirii s-a completat cu 
un nou exemplar. Gagarinitul 
este un mineral compus în 
proporție de peste 50 la sută 
din elemente rare. El se în- 
tîlnește în diferite locuri din 
Uniunea Sovietică.

trei minute și cinci secunde a 
unei suturi care în mod obiș
nuit cere 20 de minute.

Camion 
care funcționează 

cu combustibil gazos
Recent, fabrica de automobile 

„Lihaciov" din Moscova a înce
put fabricația unui nou tip de 
camion care folosește drept com
bustibil gazele naturale. Este cu
noscut că în Uniunea Sovietică au 
fost descoperite uriașe rezerve de 
gaze naturale. Această resursă de 
energie, precum și metodele eco
nomice de exploatare și de liche
fiere a gazelor au permis folosi
rea gazelor propan și butan drept 
combustibil la camioane. Greuta
tea proprie a noului camion, îm
preună cu un tub de gaze liche
fiate de 200 de kg, se ridică la 
4.480 de kg ; el poate transporta 
o încărcătură de 4 t, iar puterea 
motorului este de 81 CP. Pe un 
drum drept, camionul poate trage 
și o remorcă de 4,5 tone. Consu
mul camionului fiind de 32 de kg 
gaz lichefiat la 100 de km, ca
mionul poate parcurge o distanță 
de 600 de km folosind conținutul 
unui tub de 200 de kg.

Descoperirea făcută 
de un astronom 

polonez
Dr. Kordylewski, astronom 

din Cracovia, a făcut o comu
nicare asupra rezultatelor ob
servațiilor sale, desfășurate 
timp de zece ani, care au dus 
la descoperirea a doi nori 
mișcători de materie interpla
netară, care au caracterul u- 
nor sateliți naturali ai Pămin- 
tului.

Pentru prima oară astrono

Descoperirea unui schelei: întreg 
de dinoterium uriaș

Cunoscutul arheolog și an
tropolog dr. Louis Leakey, a 
anunțat că în strîmtoarea Ol- 
duvai, din cîmpiile Soron- 
geti (Tanganica), a descope
rit un schelet complet al unui 
dinoterium uriaș (un iip de 
elefant preistoric). El a pre
cizat că scheletul are o vîrstă 
de cel puțin 500.000 de ani.

Scheletul descoperit este 
cel mai mare dintre toate 
exemplarele cunoscute pînă 
în prezent : el măsoară cinci 
picioare în lungime de la 
maxilarul inferior pînă la to- 
race.

din
Un grup de cola

boratori ai Școlii 
tehnice superioare 
„N. E. Bauman" 
din Moscova desfă
șoară lucrări știin
țifice pentru con
fecționarea rulmen
ților din mase plas
tice.

Capronul înlo
cuiește cu succes 
alama în fabrica
rea coliviilor. Bilele 
din mase plastice 
nu ruginesc, supor
tă bine loviturile 
de șoc, nu necesită 
o unsoare abun
dentă.

Optimizatoiul automat so
vietic — dispozitiv electro
nic care execută în cîteva 
minute lucrări ce reclamă 
cîteva săptămîni de muncă 
ale unui inginer construc

tor de înaltă calificare.

mul polonez a urmărit cu o- 
chiul liber norii de materie 
interplanetară în Munții Lom- 
nița din Tatra. El a repetat 
observațiile de cîteva ori

Dr. Kordylewski a descope
rit norii cu ajutorul metodei 
microfotometrice, fotografiin- 
du-i de două ori în iarna a- 
cestui an.

Potrivit presupunerilor as
tronomului, norii descoperiți 
sînt formați din pulbere in
terstelară și nu este exclus ca 
ei să gonțină meteoriți din cei 
mai mari.

Mișcarea lor se aseamănă 
cu mișcarea Lunii și ca și 
Luna ei sînt sateliți naturali 
ai Pămîntului, situați la o dis
tanță relativ mică de Pămînt. 
— 400.000 de km.

Electrocardiografia 
la distanță

Un grup de specialiști de la 
Instifutul unional sovietic de 
cercetări științifice în dome
niul instrumentelor și instala
țiilor medicale, a creat un 
teleelectrocardiograf, care 
permite urmărirea cordului și 
vaselor sanguine ale omului 
aflat în mișcare.

Un emițător de radio minia
tural, un amplificator electro
cardiografie și o antenă mi
nusculă sînt montate pe un 
coif purtat de pacient. Indi
cațiile sînt transmise la un 
receptor staționar cu un dis
pozitiv de foto-înregistrare 
Raza de acțiune a aparatului 
este de 350 de metri.

Cu ajutorul teleelectrocar- 
diografului s-a efectuat deja 
controlul unui grup de mun
citori, a fost urmărită starea 
sistemului cardiovascular al 
unor sportivi care se an
trenau.

Dr. Leakey a anunțat de a- 
semenea descoperirea unor 
resturi ale unei păsări preisto
rice înalte de 12 picioare, 
ceea ce face ca locul respec
tiv din strîmtoarea Olduvai 
să devină în prezent unul 
din punctele arheologice cele 
mai importante din lume. Se 
amintește că în același loc 
s-a găsit un schelet incomplet 
al unui copil în vîrstă de 12 
ani, care se presupune că 
are o vechime de 600.000 de 
ani.

Rulmenți 
mase plastice

„ Înlocuitorii de 
neînlocuit" func
ționează bine în
tr-un mediu chi
mic ; in afară de 
aceasta piesele din 
material plastic 
sînt mult mai ușoa
re decît cele de 
metal.



Așteaptă...
pînă cînd?
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Din viața
organizațiilor U.T.M.

BUCUREȘTI NEGRU VODĂ

La „Ziua secretarilor” orga
nizată în luna aceasta de Co
mitetul raional U.T.M. Lenin, 
principala problemă pusă în 
discuție a fost felul în x care 
este organizat timpul liber al 
tineretului. în afara secreta
rilor organizațiilor U.T.M. la 
această discuție au fost invi
tați membrii ai unor comitete 
sindicale din întreprinderi, 
responsabili de cluburi, bi
bliotecari și alți tovarăși. în 
urma referatelor prezentate 
s-au purtat rodnice discuții. 
Mai mulți vorbitori printre 
care și cei de la ,,Mao Țze- 
dun“, „Tricotajul Roșu”, „Pro
totipul”, Fabrica de blănuri 
„Republica” au împărtășit 
din experiența organizațiilor 
U.T.M. respective

Tot cu acest prilej, tovarășii 
Gh. Diaconescu, prim-secretar 
al comitetului raional U.T..M. 
și N. Popescu, secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.M. 
București, au vorbit despre 
sarcinile pe care le pune în 
fața organizațiilor de bază 
Congresul al III-lea al U.T.M. 
în vederea educării comuniste 
a tinerilor, a organizării plă
cute și instructive a timpului 
lor liber.

A. URZICA

SATU-MARE
lntr-o ședință lărgită a bi

roului Comitetului raional 
U.T.M. Satu Mare instructorii 
Corodau Ignațiu și Gh. Moraru 
au prezentat informări privind 
felul în care ajută organizați
ile de bază U.T.M. în munca 
de creștere și întărire a rîndu- 
rilor U.T.M.

Pe marginea informărilor 
s-au purtat vii dezbateri. 
Membrii biroului, instructorii 
raionali și ceilalți participant 
la ședință au realizat astfel 
un rodnic schimb de expe
riență în muncă.

Comitetul organi
zației de bază 
U.T.M. din gospo
dăria agricolă co
lectivă Plopeni a 
îndrumat organiza
țiile U.T.M. din 
brigăzi să desfășoa
re o largă muncă 
politică printre ti
nerii colectiviștii, 
pentru educarea co
munistă a acestora 
și atragerea lor în 
rîndurile U.T.M.

Astfel, tinerii au 
fost invitați la

adunări generale 
ale organizațiilor 
U.T.M. pe brigăzi 
— în care s-a dis
cutat despre drep
turile și îndatoririle 
utemiștilor, despre 
carnetul roșu U.T.M., 
despre caracterul 
revoluționar al or
ganizației noastre 
etc., precum și la 
alte acțiuni educa
tive întreprinse de 
organizație.
Organizațiile 
U.T.M. s-au intere

sat și de felul în 
care-și îndeplinesc 
tinerii sarcinile lor 
în producție, a- 
jutîndu-i să mun
cească bine, să de
vină fruntași.

Ca rezultat al 
muncii politice des
fășurate, peste 70 
de tineri colectiviști 
au cerut și au fost 
primiți în ultimele 
6 luni în rîndurile 
U-T.M.

MIRCEA ANDREI

SINAIA

De curînd comitetul U.T.M. 
de la Uzinele „I. C. Frimu” 
a analizat activitatea ce
lor 48 de brigăzi de produc
ție ale tineretului, contribuția 
pe care și-au adus-o la înde
plinirea planului pe primul se
mestru al anului, la realizarea 
de economii, la ridicarea ca
lificării profesionale a tineri
lor.

Referatul prezentat de res
ponsabilul cu producția și ca
lificarea în comitetul U.T.M. 
a scos în evidență metodele 
bune folosite de brigăzi, a fă
cut o analiză a muncii 
acestora. Printre brigăzile evi
dențiate se află brigada I-a 
din sectorul A condusă de 
Gheorghe Buștuc care a obți
nut economii peste plan în va
loare de 11.300 lei. De aseme
nea a fost evidențiată brigada 
a Vl-a condusă de Ion Vlăs- 
ceanu din secția automate.

în ședință a reieșit că cele 
26 de cercuri pentru ridicarea 
calificării profesionale au fost 
frecventate de 384 de tineri, 
birourile organizațiilor de sec
ție U.T.M. avînd meritul de a-1 
îndruma și ajuta pe tineri să 
frecventeze cercurile, să-și în
sușească noțiunile predate.

Această ședință a constituit 
un rodnic schimb de experi
ență între responsabilii brigă
zilor, De asemenea, prin mă
surile stabilite, ea a îndreptat

principalele sarcini care revin 
tineretului în lupta pentru în
deplinirea planului în cel de 
al doilea semestru.

La noi. în întreprinderea 
de prefabricate „Progresul” 
din Capitală, 38 de tineri sînt 
purtători ai insignei „Prieten 
al cărții**. Toți aiu obținut a- 
ceastă distincție acum aproa
pe un an. Dar ce s-a întîmplat 
In decursul anului care a tre
cut ?

Tovarășul Iancu Drăghlci, 
locțiitorul secretarului comi
tetului U.T.M. ne-a dat răs
punsul la această întrebare ! 
„S-a neglijat această latură a 
activității noastre culturale”. 
Dar nu a uitat să adauge ime
diat : „în schimb nu ducem 
lipsă de alte manifestări: 
simpozioane, concursuri „Cine 
știe, răspunde", conferințe « 
ducative și multe altele.

Este adevărat! Au fost or
ganizate în ultima vreme une
le manifestări de acest gen, 
dar a fost neglijat concursul 
„Iubiți cartea”. Comisia de 
examinare a concursului este 
descompletată. Cei trei mem
brii care mai figurează în co
misie așteaptă ca ea să se 
completeze pentru a-și putea 
relua activitatea. Așa se ex
plică de ce tinerii n-au mai 
fost îndrumați spre citirea 
cărților din bihliografia con
cursului. Mai trebuie mențio
nat și f aptul că din bibliotecă 
lipsesc foarte multe cărți pre
văzute în bibliografia con
cursului, iar altele se găsesc 
doar într-un singur exemplar.

E drept, tinerii citesc. Ute- 
miști ca Avram Gheorghe, 
Pascu Gheorghe. Strezoiu 
Constantin și mulți alții citesc 
foarte mult, dar lectura lor 
n-a fost îndrumată spre căr
țile din concurs, deși ei sînt 
dornici de a deveni purtători 
ai insignei.

Comitetul U.T.M. (secretar : 
Nadu Năstase) deși cunoște 
această situație, se declară 
mulțumit cu cei 38 de purtă
tori ai insignei, așteptînd. și 
el completarea comisiei. Așa 
cum așteaptă de altfel și tova
rășul Codori Dumitri, membru 
al comitetului U.T.M. care 
răspunde în mod direct de 
felul în care se desfășoară 
concursul „Iubiți cartea”.

Așteptînd numai, nu se va 
realiza nimic.

Iată de ce este necesar ca 
organizația U.T.M. să ia mă
suri eficiente, menite să ducă 
la o creștere simțitoare a nu
mărului purtătorilor insignei 
„Prieten al cărții”.

ION FERARU 
fierar-betonist

-----•-----

Un nou complex 
de deservire 
a populației

în orașul Sfîntu Gheorghe a în
căput construcția unui complex 
da deservire a populației, care 
cuprinde ateliere de croitorie, în
călțăminte, lenjerie, pentru repa
rat aparate de radio etc. Ptnă a- 
cum, în regiunea Brașov au (ost 
construite și date în folosință cinci 
asemenea complexe în cartierele 
uzinelor „Steagul Roșu" și „Trac
torul”, precum și în orașele Vic
toria, Făgăraș și Sibiu.

Citind scrisorile corespon. 
dentilor voluntari de la 
sate vezi parcă aevea 

activitatea intensă ce se des
fășoară în aceste zile pe o- 
goarele patriei.

Aici, combinele adună aurul 
spicelor coapte, iar în urma 
lor tractoarele răstoarnă braz
dă adîncă. Dincolo, înșirați 
unul lîngă altul, colectiviștii 
lucrează de zor la întreținerea 
culturilor iar în livadă se re
coltează de zor fructele.

„Dacă în aceste zile vei 
străbate de-a lungul și de-a 
latul meleagurile raionului 
Agnita te vor întîmpina la 
tot pasul care încărcate cu 
grîu, tractoare arînd în urma 
combinelor, entuziasmul și ve
selia oamenilor. Vei întîlni 
negreșit și pe tinerii din cele 
două brigăzi de cîmp de la 
G.A.C. „Ogorul Roșu" din co
muna Hosman. Unde ? Poate 
aici pe tarlalele aurii, poate 
la recoltatul trifoiului, sau 
la întreținerea culturilor.

In urma unei adunări ge
nerale, organizația U.T.M., 
sub îndrumarea organizației 
de partid, a dat sarcini pre
cise fiecărui tînăr din cele 
două brigăzi. Odată cu începu
tul campaniei de recoltare 
fiecare din ei știa ce are de 
făcut. Numai la recoltarea și 
transportarea finului tinerii 
au adus o contribuție serioa
să. 14 vagoane fin au fost de 
acum recoltate și depozitate 
în curtea gospodăriei. Din do
cumentele recentei plenare a 
partidului ei au înțeles că 
pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic este nevoie de o 
bogată bază furajeră. Utemiș- 
tii Ion Loreni, Vasile Langa, 
Cornel Morar și alții se nu
mără printre fruntașii gospo
dăriei".

Prima scrisoare, se oprește 
aici, căci și corespondentul

nostru Ion Opreanu, tehnician 
veterinar la gospodăria colec
tivă, are în aceste zile multe 
treburi de rezolvat.

Acum cînd elevii sînt în 
vacanță, tînărul profesor Ion 
Trifu din comuna Smîrdioasa, 
regiunea București, înarmat 
cu un carnețel și creion por
nește și el pe tarlalele gos
podăriilor colective. Zilele tre
cute a făcut un scurt popas 
la brigada a IH-a de trac
toare de la S.M.T. Ulmuleț,

de Jos, care împărtășește celor 
prezenți din experiența bri
găzii condusă de ea. Toți sînt 
numai ochi și urechi că doar 
nu o singură dată auziseră 
de tinerii din această briga
dă.

Cînd Olivia i-a anunțat că 
brigada ei a obținut de la în
ceputul acestui an și pînă a- 
cum 7000 de litri de lapte 
depășind cu mult sarcina pla
nificată. toți au privit-o puțin 
nedumeriți. Olivia însă le po

condusă de tînărul Ion Bre
benel. Brigada e . fruntașă pe 
stațiune în campania de re
coltare. Acum lucrează pe 
tarlalele gospodăriei agricole 
colective din comuna Con
tești. îndată ce a fost recoltat 
orzul și griul, brigada a și în
ceput arăturile. Au lucrat 
cu spor tinerii tractoriști. 
Munca nu s-a desfășurat nu
mai ziua ci și noaptea. în nu
mai două zile, tinerii din bri
gada a III-a au arat 400 de ha.

Și acum o altă scrisoare, 
alte știri de pe ogoarele pa
triei. Tovarășul V. Șerbu Cis- 
teianu, un activ corespondent 
al ziarului nostru, ne invită 
la o consfătuire. Intrăm deci 
într-o sală mare, frumos a- 
menajată din orașul Alba Iu- 
lia, unde s-au adunat cei mai 
buni tineri crescători de ani
male din raionul Alba. Rînd 
pe rînd, ei împărtășesc celor 
prezenți din experiența lor. A 
luat cuvîntul și utemista Oli
via Dan de la G.A.S. Galda

vestește cu multe amănunte 
cum au organizat ei munca 
și mai ales cum îngrijesc a- 
nimalele.

„Ca să crești animale fru
moase, trebuie să înveți — 
spunea Olivia Dan. La noi 
în brigadă toți tinerii învață. 
S-au ținut multe conferințe 
pe diferite teme cum ar fi 
„Recunoașterea principalelor 
boli la animale", „Cum se 
face alimentația vițeilor cu 
biberonul", „Stabulația libe
ră", „însămînțarea artificia
lă" și multe altele. Fiecare 
tînăr din brigadă își are bi
blioteca lui din care bineîn
țeles nu lipsesc cărțile des
pre creșterea animalelor. 
După apariția recentelor do
cumente ale Plenarei C.C. al 
P.M.R. noi ne-am propus să 
acordăm o mai mare atenție 
selecționării și opririi pentru 
prăsilă a vițeilor de la vacile 
pe care brigada le are in pri
mire".

Fiecare din participanții la

această întîlnire a avut de în
vățat lucruri deosebit de im
portante, iar comitetul raio
nal U.T.M. și-a propus să or
ganizeze cît mai des aseme
nea întîlniri.

Ion Tigău își începe scri
soarea cu cîtevâ amintiri din 
copilăria sa. își amintește de 
zilele de vară, cînd după ce 
părinții plecau la munca cîm- 
pului, el bătea drumurile sa
tului desculț, flămînd. Ce fac 
însă astăzi copiii colectiviști
lor ? La întrebarea aceasta 
răspunde tot el. „Iată aici, la 
Smeeni, în raionul Buzău, 
unii sînt la grădiniță, iar alții 
în taberele din creștetul mun
ților sau pe litoralul mării. 
Dar în comună au mai rămas 
copii. Pentru aceștia s-a în
ființat nu de mult o tabără.

Din zori și pînă seara tîr- 
ziu, comuna răsună de cîn- 
tecele și jocurile lor. Aici ei 
fac vizite în comunele apro
piate, excursii în raion, pre
gătesc programe artistice pe 
care le prezintă la arii, 
în fața părinților lor, în ge
neral desfășoară o activitate 
bogată, educativă".

Mai sînt încă multe scrisori 
sosite din satele patriei noa
stre, care vorbesc în cuvinte 
simple despre entuziasmul în 
muncă al țăranilor muncitori 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid. Printre a- 
cestea se numără și scrisorile 
trimise de studentul Titi Stăn- 
ciulescu din comuna Andră- 
șești, regiunea București, a 
colectivistului Aureliu Domșa 
din comuna Teiuș, regiunea 
Hunedoara, a elevului Ion 
Preda din comuna Mărgări- 
tești, raionul Balș și mulți 
alții cărora le mulțumim pen
tru veștile trimise.

GH. NEAGU

p i~f« • •

1 meni
(Urmare din pag. I-a) 
pun întotdeauna în practl-șl pun întotdeauna în practi

că cele învățate. Nu rare ori 
s-a întîmplat să ne facă pro
puneri interesante cu privire 
la 
cii

buna desfășurare a mun- 
în sectorul zootehnic. Așa, 

de exemplu, în ultimele luni, 
ei au propus să se constru
iască umbrare pentru mulsul 
vacilor în aer liber. De ase
menea, în urma unei expe
riențe făcute de ei, au pro
pus să nu fie scos din pro
ducție un lot de șapte vaci 
care dădeau lapte puțin ci, 
pentru a ii îmbunătățită pro
ducția, să li se mărească ra
ția alimentară (de la 4—5 li
tri de lapte pe zi acestea au 
ajuns acum să dea 10—15 
litri). Propunerile acestea, 
precum și altele venite din 
partea tinerilor îngrijitori de 
animale și aplicate în prac
tică au dus la sporirea pro
ducției de lapte, 
de la 800 litri i 
acum doi ani, 
obținem anul
1.600 litri, iar în anul acesta 
am prevăzut în plan 2.000 li
tri de lapte pe cap de vacă 
furajată.

Dar organizația de bază 
U.T.M. nu se mulțumește nu
mai cu recomandarea tineri-

De pildă, 
cît obțineam 
am ajuns să 
trecut peste

noștri zootehniști
lor în sectorul zootehnic ci se 
ocupă serios și de felul cum 
aceștia muncesc. Astfel, la 
consfătuirile de producție care 
au loc în sector ia parte și 
secretarul organizației U.T.M. 
sau un membru din birou, iar 
periodic, la adunările gene
rale U.T.M., este analizată cu 
profunzime munca tinerilor din 
zootehnie, felul cum ei își în
deplinesc sarcinile de produc
ție. De asemenea, organizația 
U.T.M. îi îndrumă pe tineri să 
citească, să-și sporească zi 
de zi calificarea, să fie la cu
rent cu tot ceea ce e nou în 
frumoasa meserie de crescă
tor de animale.

Dar nu numai ca îngrijitori 
de animale participă tinerii 
din gospodăria noastră colec
tivă la dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Un mare număr 
de tineri, mobilizați do orga
nizația de bază U.T.M., au 
luat parte la construirea 
grajdurilor ieftine, din resurse 
locale. Organizați în echipe, 
ei au participat la procurarea 
materialelor și, o parte din 
ei, la construcția propriu-zisă, 
ca meseriași.

Un sector zootehnic dez
voltat presupune și o bază 
furajeră pe aceeași măsură. 
Pentru asigurarea acestei

baze furajere tinerii au de
pus eforturi deosebite. De 
cîte ori a fost nevoie de oa
meni la cosit, la strîns fîn, la 
clăit ori la însilozare și con
ducerea gospodăriei a făcut 
apel, întreaga masă de 
tineret din gospodăria noa
stră a răspuns cu însuflețire. 
Astfel anul trecut cea mai 
mare parte din cele 3726 de 
tone de furaje au fost însilo- 
zate cu forțele tineretului. 
Anul acesta, deși mai este 
încă vreme pînă la însiloza- 
rea porumbului, noi am făcut 
pregătirile necesare ; cu aju
torul tinerilor am amenajat 
60 de gropi pentru porumbul 
siloz.

Am vorbit în aceste rtnduri 
numai despre o parte din 
activitatea tinerilor din gos
podăria noastră colectivă. 
Acum, la sfîrșit, vreau să 
spun că pentru activitatea 
rodnică pe care o desfășoară, 
tinerii noștri și-au cîștigat a- 
precierea tuturor colectiviști
lor, încrederea noastră depli
nă, ceea ce ne face ca ți în 
viitor să ne bizuim pe for
țele ți priceperea lor în toate 
problemele legate de dez
voltarea gospodăriei colec
tive.

Scurt popas 
la Ștrandul 
tineretului

imineață însorită de 
vară. Mă urc în auto, 
buzul 31. Ținta — Ștran

dul tineretului din Capitală, 
Cu cîteva stații înainte de 
ștrand se urcă în autobuz un 
băiețel bucălat de vreo 6 ani
șori cu un „flăcău" mai mare, 
de vreo... 7 ani. își iau fru
mos bilete și se așează pe o 
bancă înaintea mea.

N. PUIU

Tinerii îngrijitori de animale 
Ion Pleș și Nicolae Cătrinaru 
de la G.A.S. Sînandrel, re
giunea Banat în aceste zile 
de vară, la pășune cu cirea

da gospodăriei.

atenția participanților »pre Foto: AGERPRESV. MOINEAGU

O scenă din film

CĂRȚI NOI
N. V. GOGOL : Serile în 

cătunul de lîngă Dikan- 
ka — povestiri. Traduce
re de Anda Boldur și 
Ada Steinberg. Prefață 
de Tamara Gane. („Bi
blioteca pentru toți” nr. 
79). Ed. pentru literatură.

G. BACOVIA: Scrieri alese 
—' Studiu introductiv de 
Ov. S. Crohmălniceanu. 
Evocare și bibliografie de 
Agatha Grigorescu - Ba- 
covia („Scriitori romîni”). 
Ed. pentru literatură.

M. SADOVEANU : Mitrea 
Cocor. Aventură în lunca 
Dunării. Prefață de Pom- 
piliu Mareea („Biblioteca 
pentru toți” nr. 78). Ed. 
pentru literatură.

NICUȚÂ TĂNASE: Am 
fugit de-acasă — povesti
re. Ilustrații de Dumitru 
Negrea. Ed. tineretului.

G. G. URSU : N. Beldicea- 
nu - Studiu monografic, 
(„Mica bibliotecă criti
că”). Ed. pentru litera
tură.

— Ce zici, Fănele, o zi 
minunată de baie !

In fine, am ajuns. în ștrand 
o mulțime de copii. Intre 
5—12 ani. Unii se îndreaptă 
grăbiți spre vestiare. Pe fețele 
tuturor se poate citi bucuria 
și nerăbdarea de a se vedea 
mai repede în apă. Toată lu
mea e gata. Se poate începe 
lecția.

Mioara, o fetiță cu păr bă
lai stă deoparte.

— Mi-e frică. Apa-i rece! 
spune ea. Da/r, de ■ mină cu 
antrenorul, și după cîțiva 
stropi de apă aruncați în față, 
Mioara se așează și ea în rînd 
cu ceilalți copii și rîde 
bucuroasă.

— „Start!“ se aude vocea 
antrenorului. Copiii se arun
că voioși în apă. La început 
săritura e incorectă dar, după 
cîteva exerciții, sub privirile 
atente ale antrenorului, ea 
se va îmbunătăți.

Apa, soarele și jocul au 
făcut poftă de mîncare mici
lor înotători. O masă la iarbă 
verde deschide din nou buna
dispoziție. Din nou mingile u- 
șoare sar jucăușe prin aer. 
din nou zboară stropii de apă.

...E seară. Cerul a devenit
împurpurat. Copiii se pregă
tesc obosiți de plecare. încet, 
încet, după rîsetele și zgomo
tele zglobii din timpul zilei, 
ștrandul se scufundă într-o 
liniște adîncă. Dar, înainte ca 
primele stele să înceapă a 
străluci timide pe boltă, bă
trînul paznic închide porțile 
zicînd parcă un „Bună seara, 
pe mîine", minunatului ștrand, 

îndreptîndu-mă spre casă, 
gîndul meu a sburat și de a- 
ceastă dată spre cel ce călă
uzește azi pașii copiilor, la 
cel ce are grijă ca viitorii 
constructori ai comunismului

bun țiută la m&azte !“
Cineaștii maghiari au reali

zat prin această ecranizare 
inspirată din nemuritoarea 
operă a lui Mdricz Zsigmond 
o profundă poveste cinemato
grafică, în care dimensiunile 
generalizatoare și poezia a- 
mară a speranțelor spulberate 
ne permit să o socotim o a- 
devărată cronică a anului 
1890, o frescă a unor vremuri 
in care speranțele piereau de 
regulă înainte de a se naște. 
Cartea cu același titlu, de 
mult intrată în tezaurul uma
nității, e bine cunoscută. Dra
ma fiului de dulgher, elev e- 
minent și bursier al unui co
legiu, intrat în flagrantă con
tradicție cu lumea înconjură
toare, le-a oferit realizatorilor 
un fericit prilej de a scoate 
in lumină umanismul profund 
și generos al omului simplu. 
In lumea burgheză, fățarnică 
și ipocrită, în care etalonul 
tuturor valorilor spirituale și 
sociale este banul sau blazo
nul, a pășit un suflet curat. 
Omulețul acesta cu panta
loni scurți intră în relații di
verse cu cei din jurul său. 
Unui orb ti citește ziarul, pe 
fiul neisprăvit al unui grof 
scăpătat îl meditează la ma
tematică și latină, în clasă 
este înconjurat de odraslele 
notabilităților orașului.

De ce oriunde ar păși în 
lumea aceasta necunoscută și

străină îl înconjură dușmănia 
și răutatea ? Ce barieră tra
gică se așterne mereu între 
copilul cu ochi triști șt cei 
care-l înconjură ? Pentru că 
poartă în piept o inimă neîn
tinată, pentru că este credin
cios sfatului dat de mamă, 
„fii bun pînă ia moarte!“, 
josnicia și cupiditatea vieții 
burgheze nu-l pot ierta. Via

ceva care ni-l amintește pe 
un mare maestru și poet al 
atmosferei : Rene Clair. De la 
atmosfera generală a filmului, 
(actor neînsuflețit, dar pro
fund și convingător), pînă la 
mici amănunte ca, de pildă, 
repetarea imaginii plăpînde și 
pîlpîitoare a unui felinar cu 
gaz, după scene de intens 
zbucium sufletesc al copilului

CRONICA FILMULUI
ța burgheză este asemenea 
unei mări moarte care nu su
feră ceea ce este viu și care în
cearcă să înece în adîncimea 
ei întunecoasă tot ce este cu
rat și frumos.

Filmul, care se înscrie prin
tre realizările de preț ale 
cinematografiei maghiare, șe 
impune prin maturitatea sa 
artistică, prin limbajul său 
simplu și direct. De la primul 
pînă ia ultimul cadru, spec
tatorul participă cu intensi
tate la drama ce se desfășoa
ră pe ecran, grație măiestriei 
cu care a fost creată ambian
ța de epocă, atmosfera în care 
evoluează eroii. Există în com
poziția cadrelor acestui film

Nyilas, totul slujește reliefă
rii cît mai veridice a conflic
tului, reflectării cît mai fidele 
a conținutului de idei. Cît de 
subtil sînt folosite scenele ur
cării scărilor care duc la 
cancelaria profesorilor de că
tre copilul însoțit de bătrînul 
paznic al școli ! în film, sce
na se repetă de 3 ori dar, de 
fiecare dată altfel, de fiecare 
dată exprimînd o altă idee. 
Prima oară, vocea bătrînului 
paznic sincer îngrijorat de 
soarta copilului, amplificată de 
un ecou ciudat, prevestește o 
evoluție dramatică, dureroasă. 
A doua oară aceeași voce, 
amplificată de asemenea de

ecou sugerează nu eventuali
tatea ci certitudinea dramei. 
Iar a treia .și ultima oară, 
cînd copilul urcă treptele reci 
și mohorîte alături de bătrîn, 
lipsa totală a oricărui zgomot 
îl izolează atît de dramatic pe 
micul Nyilas incit ai impre
sia că scările acestea nu mai 
duc spre severa cancelarie a 
profesorilor ci într-un loc 
mult mai trist, poate chiar la 
eșafod.

Semnificative sînt scenele 
de confesiune ale copilului 
față de unicul său prieten a- 
devărat, o biată cioară rănită 
pe care o îngrijește cu devo
tament. Afecțiunea și compă
timirea băiatului pentru su
ferințele acestui biet paria al 
viețuitoarelor înaripate suge
rează clar și simplu suferin
țele propriei sale existențe, 
de paria uman în mijlocul 
unei orînduiri lipsite de ome
nie. In final ochii inteligenți 
și triști ai copilului ce pri
vesc silueta iot mai îndepăr
tată a păsării însănătoșite ce 
și-a luat zborul, poartă nu 
numai durere, ci și o nease
muită hotărîre, din care înțe
legi clar că nimeni și nimic 
în lumea ilustrată în film nu-i 
poate opri pe cei cinstiți nu 
numai să năzuiască spre înăl
țimi, dar să le și cucerească.

ATANASIE TOMA

în țara noastră să ducă azi 
o viață liniștită, la cel ce 
supraveghează atent activita
tea micilor cetățeni ai patriei 
noastre, la partidul nostru 
drag. Partidului îi datorăm 
azi faptul că zeci de mii de 
copii ai patriei noastre își 
petrec vacanța în taberele de 
la munte și mare, în taberele 
locale, în parcurile și ștran
durile special amenajate, că 
ei au astăzi o copilărie fericită.

------------e------------

MADLENA HANINOVICI 
elevă

Secția telefonie a uzinei. La 
banda de căutători telefonici, 
tovarășul Bordeanu Dumitru, 
reglor de la Uzina „Grigore 
Preoteasa" din Capitală, veri 

fică un căutător telefonic.

Foto : AGERPRES



Prietenii cârtii
de la „Electronica*^

Ne aflam în secția 310 a U- 
zinelor „Electronica-1 din 
Capitală, într-uoa din pau

zele schimbului întîi- La fel ca 
și în alte pauze, utemista 
Ecaterina Dobre, responsabila 
cu activitatea culturală în bi
roul organizației U.T.M. de sec
ție, își propusese să rezolve o 
sarcină importantă din munca ei : 
împreună cu tînăra ingineră Mima 
Radulian, membră a comisiei con
cursului „Iubiți cartea", aveau să 
discute cu un grup de tineri, care 
se pregăteau să obțină insigna 
de „Prieten al cărții11, despre poe
mul „Lazăr de la Rusca" de Dan 
Deșliu.

La această discuție tinerii au 
pus numeroase întrebări și au pri
mit răspunsuri clare, deoarece 
atît Ecaterina cît și Mirna, sînt ele 
însele cititoare pasionate și pur
tătoare ale insignei de „Prieten 
al cărții". De față au fost și tineri 
neînscriși încă la concurs. înainte 
de plecare, tînăra 
Diaconescu l-a apropiat 
de Ecaterina Dobre 
băt-0 :

— Doresc să mă 
la concursul „Iubiți 
mai poate ?...

Se înțelege că a 
imediat. în scurt timp, Alexandrina 
a început să îndrăgească mai 
mult lectura, să-și dedice o 
mare, parte din timpul ei liber 
aiestei pasiuni.

Asemenea Alexandrinei Diaco
nescu, în secția 310 sînt foarte 
mulți tineri cititori pasionați, 
prezent 80 dintre ei sînt purtători 
ai insignei de „Prieten al cărții11, 
iar ceilalți se pregătesc cu sîrgu- 
ință pentru obținerea ei.

Tînărul bobinator lulius Pas- 
coli, ne-a povestit despre felul 
cum a reușit el să se pregătească.

— Nu am lipsit de la nici una 
din acțiunile ajutătoare, 
de _ ''
mai buna înțelegere a conținutu
lui cărților citite : recenzii, discu
ții purtate de comisiile de exami
nare cd cititorii, întîlniri cu scrii
torii, dezbaterile colective pe 
marginea unei cărți sau alteia din 
concurs, cititul în colectiv etc. 
Și, bine înțeles, lectura indivi
duală. Este bine ca în pregătirea 
noastră să nu ne oprim numai 
la una sau două din cărțile indi
cate în bibliografie la alegere, ci 
să citim cît mai mult.

Preocuparea față de buna orga
nizare și desfășurare a concursului, 
„Iubiți cartea" există însă nu nu
mai la organizația U.T.M. 
secția 310, ci în toată Uzina 
lectronica". Comitetul U.T.M. 
acumulat o bogată experiență în 
acest domeniu. Așa se face că, în 
prezent, în uzină sînt peste 700

purtători ai insignei de „Prieten 
al cărții11 iar alții, peste 150, au 
citit deja bibliografia obligatorie 
pentru concurs, fiind pregătiți să 
se prezinte în fața comisiei de 
examinare peste cîteva zile.

Pasiunea tinerilor de la „Elec
tronica" pentru carte este dove
dită și prin numărul mare de bi
blioteci personale : peste 450 de 
tineri cumpără cu regularitate 
cărți de la standul din întreprin
dere și din librării, completîndu-și 
bibliotecile proprii cu valoroase 
opere de literatură politică be
letristică și tehnică. Tinerii munci
tori loan Dobrin, loan V. Moise și 
alții și-au cumpărat anul acesta 
cărți în valoare de cîteva sute de 
lei fiecare.

Numărul prietenilor cărții spo-

Alexandrina 
sfioasă 

și a între-

înscriu și eu 
cartea" ; se

fost înscrisă

lo

inifiate
organizația U.T.M., pentru

--------- •----------

CINEMATOGRAFE
REVISTA VISURILOR : Sa

la Palatului R.P.R., Patria, 
înfrățirea între popoare, Mio
rița, Volga, București ; FII 
ATENTA. BUNICUȚO ! : .Ma- 
gheru,. Elena .Pavel, 8 Martie, 
Al. Sahia, 23 August; BUFO
NUL REG ELUI: Republica, 
I. C. Frimu, Libertății ; RO
SEMARIE : V. Alecsandri; 
LA CAPĂTUL DRUMULUI : 
Popular 30 Decembrie; FII 
BUN PÎNĂ LA MOARTE ! : 
Lumina, Donca Simo ; AERO
PORTUL NU PRIMEȘTE: 
Central, C. David ; DUELUL : 
Victoria, M. Eminescu ; CE- 
RASELLA : M. Gorki; O ZI 
PIERDUTĂ - LĂSTARE ȘI 
TULPINE — PICTURĂ RU
SĂ — PÎINIȘOARA — JFE- 
RITI-VĂ DE 
— NOUTĂȚI 
FIE : Timpuri 
special pentru 
ța),: 
(după

BRUCELOZĂ 
ÎN POLIGRA- 
Noi; Program 
copii (diminea- 

EVGHENI ONEGHIN 
__ amiază) : 13 Septem
brie ; LA ORDIN. SĂ TRĂ- 
IȚI : Tineretului, Drumul Se
rii; DIN NOU DIMINEAȚA: 
Gh. Doja ; MEXICUL CÎNTÂ: 
Cultural; MARELE CON
CERT : Al. Popov ; CIRCUL : 
Grivița, G. Coșbuc ; DRA
GOSTEA ȘI PILOTUL SE
CUND : V. Roaită, Arta NU 
VREAU SĂ MĂ ÎNSOR : U- 
nirea; VIKINGII : Flacăra ; 
AVIONUL PLEACĂ LA ORA 
9 : T. Vladimirescu ; BATA
LIONUL NEGRU: Munca; 
CIELITO LINDO: Moșilor; 
PITICUL VRĂJITOR: 16 Fe
bruarie ; STRADA SĂRACĂ: 
Ilie Pintilie ; ȘEFUL DE GA
RĂ : 8 Mai; ÎN UMBRA LE
GII : Floreasca; LADY HA
MILTON : N. Bălcescu.

Din experiența 
comitetului U. T. M.

în organizarea 
concursului 

„Iubiți cartea”

rește neîncetat, lună de lună. 
Aceasta se datoreșfe, în primul 
rînd, muncii bine organizate și 
susținute desfășurate de organi
zația U.T.M., sub îndrumarea or
ganizației de partid, care a folo
sit forme interesante, educative 
de atragere a tinerilor spre lumi
na cărții. Comitetul U.T.M. s-a 
preocupat permanent de instrui
rea secretarilor și responsabililor 
culturali din birourile organizații- 
ilor U.T.M. de secție în probleme
le legate de munca cu cartea. De 
asemenea au fost formate din timp 
comisiile de pregătire și exami
nare a prietenilor cărții, în care 
au fost cuprinși tineri muncitori și 
ingineri, bine pregătiți, purtători 
ai insignei „Prieten al cărții". 
Aceste comisii au prelucrat în 
fața tinerilor regulamentul con
cursului „Iubiți cartea“ și au afi
șat la locuri vizibile bibliografia 
obligatorie. In cadrul adunărilor 
generale U.T.M. s-a analizat felul

în care se desfășoară concursul, 
cum se pregătesc tinerii.

Pentru a-i ajuta pe cititori să 
obțină la timp, cărțile dorite, au 
fost înființate, pe secții, 
teci volante, dotate 
100—150 de volume, 
funcționare a acestor 
au fost însărcinați utemiștii care 
s-au dovedit a fi cei mai pasio
nați cititori. Ei au datoria să pună 
la dispoziția cititorilor, în timp 
util, fiecare carte solicitată. Je- 
nica Ințeler este una din biblio
tecarele din secții care își îndepli
nește sarcina în modul cel mai 
conștiincios. înainte de a reco
manda cărțile din bibliotecă citi
torilor (tineri din secția nr. 310), 
Jenica Ințeler le citește ea, pen
tru a ști ce cuprind. Recomanda
rea este făcută astfel cu compe
tență, tînărul luînd de la început 
cartea cu încredere. în fiecare zi, 
Jenica Ințeler se consultă cu ti
nerii din secția sa asupra cărților 
pe care aceștia doresc să le ci
tească, trezindu-le totodată cu
riozitatea și asupra altora citite 
de ea însăși. Iar în timpul pauzei, 
precum și o oră după program, 
difuzează cărțile solicitate.

Comitetul U.T.M. a organizat 
pentru participanții la concurs și 
întîlniri cu scriitorii, 
de pildă, înfîlnirile 
scriitorii M. Novicov 
ranga la care s-au 
mele : lupta eroilor uleciști, oglin
dită în literatură, și valoarea edu
cativă a operelor dramatice.

Tinerii au fost îndrumați să 
participe și la diferite procese li
terare ținute la Casa de cultură a 
tineretului din raionul 1 Mai. De 
un real folos în pregătirea lor, 
pentru concurs, au fost procesele 
literare pe marginea romanelor 
„Setea" de Tiius Popovici, 
„Statuile nu rîd niciodată11 
Francisc Munteanu.

în urma muncii desfășurate de 
către organizația U.T.M. a crescut 
foarte mult dragostea tinerilor 
față de carte. Tot mai mulți tineri 
prețuiesc cum se cuvine cartea, 
ca pe un prieten bun al lor.

biblio- 
cu cite 
Cu buna 
biblioteci

Așa au fost, 
recente cu 
-și A. Ba- 
discutat te-

Și 
de

Pe plaja stațiunii Vasile Roaită

In sprijinul
iubitorilor turismului Aici s-a născut

* -r umeroși tineri care lu- 
crează la fabrica de în
călțăminte ,.11 Iunie", la 

Complexul pentru industriali
zarea lemnului și în alte în
treprinderi școli șl instituții 
din orașul Ilimn: :: Vîlcea au 
adresat o serie de cereri în
treprinderii. de gospodărie oră
șenească din localitate. Cei 
mai mulți, solicitau un auto
buz care să circule duminica 
în mai multe curse, din acest 
oraș spre CHimănești.

In sprijinul cererii lor a ve
nit și comitetul orășenesc 
U.T.M. care între timp aflase 
că tinerii doresc
pentru a organiza excursii prin 
munții Cozia, prin defileul Ol
tului, ori dincolo de aceste, 
locuri. Și, se înțelege că ce
rerea a fost imediat aprobată, 
iar linia autobuzului tinerilor 
turiști inaugurată.

De atunci s-a scurs timp.

acest lucru

Neputînd face față numărului 
tot mai mare de tineri care 
vor să-și petreacă odihna in 
astfel de excursii, l.G.O. Rîm- 
nicu Vîlcea a mărit parcul de 
autobuze care circulă pe a- 
ceastă distanță, iar traseul l-a 
permanentizat și pentru restul 
zilelor săptăminii.

Din oră in oră, fie dinspre 
Rimnicu Vîlcea, fie dinspre 
Călimănești, trec tineri cu ruk- 
sacuri în spate. Unii, prăfuiți, 
arși de soare și voioși, se in- ■ 
torc sp. c oraș. Alții, cu aceeași 
voioșie în priviri, așteaptă să 
ajungă cît mai repede la poa
lele munților, pentru a-i în
frunta în înălțimile lor cu 
pasul.

ION TEOHARIDE

Eminescu

Muncă
creatoare

umeroși oameni ai 
muncii din 
colțurile țării 
turiști de 
hotare vin 
la Ipotești, 
copilăriei

toate 
și 

peste 
zilnic 

să va- 
Lucea-

MIRCEA BUMBAC

Foto s I. BODEA

(Urmare din pag. l-a)

frumusefi

Primul schimb la cocseria Combinatului Siderurgic din. Hunedoara s-a terminat. Dar 
o discuție despre rezultatele obținute în producție între membrii brigăzii conduse de 

comunistul Alexandru Tătoiu e totdeauna bine venită.

Am descoperit noi

Orchestra de muzică ușoară 
Jiri Prochazka" din R. S. 

Cehoslovacă își continuă tur
neul în numeroase orașe și 
centre muncitorești din țara 
noastră.

Concertul 
sala festivă 
Thălmann", 
meroși amatori de muzică u- 
șoară care au bisat multe nu
mere din programul orches
trei.

„Căldura cu care au fost 
primite concertele noastre de 
către publicul românesc, a 
declarat corespondentului A- 
gerpres dirijorul orchestrei, 
Jiri Prochazka, ne-a bucurat 
nespus de mult. Sintern adine 
impresionați de ospitalitatea 
cu care am fost întâmpinați 
peste tot. Deși timpul pe care 
l-am petrecut pină acum în 
țara dv. a fost extrem de scurt 
totuși ne-am putut da seama 
că în domeniul • teatrului și 
muzicii aveți realizări cu care 
vă puteți mîndri".

dat lă Brașov, în 
a Uzinelor „Ernst 
a cucerit pe nu

dă locurile 
farului poeziei romînești, Mi
hail Eminescu. Aici, pe locu
rile acestea, ai impresia că 
te simți într-o lume contem
porană poetului. Parcă aevea 
îl Vezi plimbîndu-și pașii pe 
ulițele satului, spre codrii din 
apropiere sau spre izvoarele 
și locurile lui preferate, ori 
spre vreunul din bătrinii sa
tului care se pricep la po
vestit, cunoscîndu-le inima și 
necazurile, privind și înțele- 
gind ca nimeni altul oamenii, 
natura.

Vechea așezare a căminaru
lui Gheorghe Eminovici, casa 
în care s-a născut poetul, nu 
mai există din anul 1924, cină 
moșiereasa Maria Papadopol 
a poruncit să fie dărîmată 
pină-n temelii. Pelerinajul iu
bitorilor de poezie la locurile 
copilăriei poetului îi stinghe
rea proprietatea și a ordonat 
să fie dărîmată casa, să fie 
spulberată în patru 
să nu rămînă urmă 
ce înseamnă aducere 
d poetului. Femeia cu inima 
monstruoasă, care nu vedea 
decît batoze treieri nd șj slugi 
adunindu-i averea, își închi
puia în prostia-i bestială că 
va dărîma odată cu casa și 
monumentalele opere emines
ciene, că vor fi împrăștiați vi
zitatorii și-i va fi asigurată 
tihna nesătulă. Dacă i-ar fi 
stat în putință ar fi măcinat 
și codrii dimprejur, ar fi pră
pădit luncile și ar fi secătuit 
izvoarele, numai ca să nu 
rămînă nici o urmă, nici o 
amintire. Cind au prins de 
veste țăranii din satul care

Oare

mai mult?

Moldova. Am învățat o lecție de 
istorie foarte frumoasă acolo. Am 
văzut locuri care amintesc de 
strămoșii noștri viteji și lingă ele 
niște construcții extraordinare. Pe 
urmă litoralul. Nici nu știu cum 
să găsești Iu cuvintele ca să 
descrii litoralul. Ne-am plimbat 
pe litoral, ne-am odihnit, ne-am 
distrat și am văzut niște lucruri 
pe care n-o să le uităm niciodată.

— Iar undeva, în însemnările 
tale, să scrii că eu, Pantea Gheor- 
ghe, am călătorit pentru prima 
oară în afara regiunii Banat, iar 
astăzi, după ce am văzut atîtea 
locuri noi ale patriei, alifia oa-

meni noi, mă simt altul. Și am 
așa o mare dorință să fiu pretu
tindeni în patria mea acolo unde 
se construiește, să mă număr 
printre miile de făurari al acestor 
frumuseți pe care le-am văzut. 
Firește, n-am să pot fi decît in
tr-un singur loc : acolo unde va 
li nevoie de mine.

Inginerul prof. Raul Vieru, con
ducătorul grupului de excursio
niști sta deoparte și asculta ava
lanșa de impresii adunate de-a 
lungul călătoriei de către elevii 
săi. Să adauge ceva la jurnalul 
Suzanei l Da, o concluzie.

— Excursia noastră de 18 zile, 
care se apropie de slîrșit, a avut 
M scop destinderea elevilor după

un an de învățătură. Dar nu nu
mai atît. Cu ocazia asta ei și-au 
cunoscut patria, frumusețile și bo
gățiile ei, au cunoscut minuna
tele realizări ale poporului nos
tru. Am vizitat locuri foarte di
verse: monumente istorice, ex
poziții, muzee, fabrici și uzine, 
locuri istorice, orașe, cartiere noi, 
Delta Dunării... Sîntem convinși 
că drumeții noștri își vor 
aduce cu plăcere aminte de a- 
ceaslă excursie. Și cu siguranță 
că roadele ei se vor vedea 
noul an școlar...

Un fluierat scurt, și trenul 
pornit mai departe, dueîndu-i
drumeții din Timișoara spre alte 
meleaguri ale patriei.

în

a
pe

(Urmare 
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demn de numele de 
oraț socialist".

construcții. Apoi 
ne-am plimbat pe 
lac, ne-am distrat, 
am oîntat".

vînturi, 
din ceea 

aminte

BRIGADA

Tinăra țesătoare Maria 
Bendeac de la unitatea II-a 
a- întreprinderii „Donca Si- 
mo“ din Capitală e bucu
roasă. Și are de ce. îi 
place mult noul model de 
prosop plușat pe care-1 

lucrează
Foto : AGERPRES l

Dar nu se poate tovarăși. 
Recoltatul orzului e o muncă 
dificilă și destul de migăloa
să. La treaba asta e nevoie 
de oameni cu experiență.

— Și totuși, noi insistăm : 
Studenții noștri ar avea o 
mare satisfacție să răzbească 
tocmai acolo unde e mai 
greu...

Tovarășii 
gospodăriei agricole de stat 
Bragadiru 
s-au mai 
ajuns la 
zie :

„Numai 
atît am 
echipele de studenți reniți la 
muncă patriotică să lucreze 
la recoltatul orzului o zi. 
doar cu titlul de experiență. 
O să vă convingeți că nu 
e o treabă ușoară ți la ' ' 
mina oricui".

Știrea că s-a aprobat 
să lucreze la recoltatul 
lui a produs o adevărată ex
plozie de bucurie în rîndurile 
celor 60 de studenți medici
niști din brigada de muncă 
patriotică. Doctorul Gheorghe 
Alămiță, comandantul brigăzii 
le-a spus :

— Și cine credeți voi că va 
avea dreptate pină la urmă ?

•• Sperăm că noi! In orice

din conducerea

au mai chibzuit, 
sfătuit pină, ce au 
următoarea conclu-

pentru că insistați 
căzut de acord ca

inde-

tot ați 
orzu-

caz vom face totul pentru a- 
ceasta !

Așa și-a început activitatea 
brigada a IV-a de la Insti
tutul medico-farmaceutic din 
București.

Nici unul nu știa cum func
ționează tractoarele și com
binele. Mecanizatorii gospo
dăriei i-au întîmpinat cu 
drag și le-au explicat totul 
pe îndelete. A fost prima pre
legere la o disciplină nouă: 
mașini-agricole. Studenții au 
ascultat-o cu aceeași plăcere 
și cu același interes ca și pe 
toate acelea pe care le-au au
diat în specialitatea care-i 
pasionează.

Apoi au început, munca. De 
departe, pe cîmp se zăreau 
zeci de pălării albe, din paie. 
Cei mai mulți lucrau efectiv 
pe combină. Primele zile au 
însemnat și primele succese.

— Nici nu bănuiam atîta 
tragere de inimă și pricepere 
la tinerii mediciniști într-o 
treabă atît de diferită de 
munca și preocupările Ipr — 
spuneau tovarășii din con
ducerea gospodăriei, impre
sionați de rezultatele' obținu
te de studenți.

In timpul acesta, fetele se 
întreceau în recoltatul caise
lor și roșiilor, în plivitul le
gumelor.

BICAZ: ,,Am por
nit spre barajul 
Hidrocentralei „V. 
I. Lenin". în zare 
se profilează gigan
tul stăvilar de be
ton. în spatele lui 
se leagănă domol 
lacul de acumulare. 
După masă am fost 
oaspeți ai Fabricii 
de ciment. Ne-au 
uimit procesele mo
derne de preparare 
a acestui produs a- 
tît de necesar în

ONEȘTI i „Insta
lațiile uzinei de pre
lucrare a țițeiului, 
gazului metan, a 
sării, se întind pe o 
distanță de 10 km. 
Conducte mari u- 
nesc magistrala cu 
uzina. După vizite
le la uzină am ple
cat pe un șantier 
de locuințe. Aici 
am cunoscut o nouă 
metodă de lucru. 
Camere întregi slnt 
finisate la sol, ur-

mind să fie ridica
te cu macaraua și 
montate. Camerele 
sînt dotate cu in
stalațiile cele mai 
moderne și sint ta
pisate cu material 
plastic. Această me
todă a fost experi
mentată pentru pri
ma dată la noi in 
țară aici, la O- 
nești“. ;

...Și însemnările 
continuă. Totul e 
scris simplu, dar cu 
o adâncă emoție și 
bucurie. Fiecare 
rînd te face să ai 
impresia că citești 
un poem.

MEDICINIȘTILOR
S-a muncit cu spor și cu 

entuziasm, crescind mereu bi
lanțul sumelor 
prin munca 
brigadieri.

In fiecare 
se analizau 
ținute și se 
fruntașă. A 
teai această 
gulețul roșu 
locul de muncă.

In fiecare seară erau citați 
și studenții eare se distingeau 
în mod deosebit in activitatea 
brigăzii. De cele mai multe 
ori au fost amintite numele 
lui Voinea Florea. Tudor Pe
tra, Gheorghe Baciu, Gheor
ghe Nițu. Sălăgeanu Dana, 
Livia Pauiini și Teodor Barbă- 
roșie.

Mediciniștii s-au împriete
nit repede cu muncitorii din 
gospodărie. Cele mai strinse 
legături le-au stabilit cu trac
toriștii. Ani de-a rindul își 
vor aminti cu drag de tova
rășul Ion Groapă.

— El a fost... șeful nostru 
de lucrări — ne spune studen
tul Voinea Florea. Băieții din 
grupa noastră și-au exprimat 
dorința de a învăța să 
că tractorul. Și noul 
„profesor" s-a învoit.

In clipele de răgaz, 
tul tractorist devenea

economisite 
desfășurată de

seară, în careu 
rezultatele ob- 
hotăra echipa 

doua zi, recunoș- 
echipă după ste- 

care flutura la

condu-
nostru

inimo- 
proje-

sorul entuziaștilor brigadieri. 
Eforturile depuse au dat re
pede roade. In scurt timp 15 
studenți au învățat să condu
că tractorul. Dar nu numai 
prin curtea gospodăriei ci și 
pe câmp, la recoltat. I-am 
văzut și noi pe Sandu Costin, 
pe Vasile Ștefanache și pe 
ceilalți colegi ai lor. Arși de 
soare, acoperiți pe cap cu pă
lăriile mari de paie au stră
bătut pe tractoare și combine 
lanurile cu holde aurii care 
unduiau lin în bătaia domoa- 
lă a vintului.

Lucrătorii din G.A.S. vor
besc cu multă căldură și pre
țuire despre munca și com
portarea studenților.

— Sînt băieți de ispravă — 
ne spune maistrul de cultură 
Teodor Bîldea. Dar ce să ne 
încurcăm cu vorbele. Uita- 
ți-vă ce ni s-a întîmplat în
tr-o zi. Pentru a recolta 
perioada maximă toată 
prafața cultivată cu orz 
buia să facem și echipe 
noapte. De unde au aflat 
denții de treaba aceasta nu 
știu, știu doar că pe înnoptate, 
ne pomenim cu ei la cîmp. 
Cind i-am întrebat ce caută 
ne-au răspuns mîndri că au 
format o echipă de voluntari 
pentru schimbul nostru de

în 
su- 

tre- 
de 

stu-

noapte. Ei, așa tineri mai zic 
și eu I

Și astfel, mai întîi în mun
că, apoi pe terenul de sport 
sau în jurul televizorului, la 
clubul gospodăriei, s-au sta
bilit trainice prietenii între 
studenți și tinerii muncitori 
din gospodărie.

I-am întâlnit pe toți lao
laltă depărtând amintiri, cioc
nind un pahar cu bere 
dansînd.

In ultima zi de muncă pa
triotică toate cele cinci 
găzi ale studenților medici- 
niști au fost invitate la o 
masă tovărășească de către 
conducerea gospodăriei. Cu 
acest prilej am aflat și un in
teresant amănunt. Numai în 
16 zile studenții din brigada 
a IV-a, repartizată 
complexă, au adus 
riei o economie de 
lei. Este cifra care 
ceastă brigadă pe 
fruntașă. Este cifra 
prezintă, dincolo de valoarea 
ei, un examen al muncii pro
ductive și entuziaste, a ela
nului cu care studenții medi- 
ciniști din brigada a IV-a 
și-au adus în acest fel o pre
țioasă contribuție la strîn- 
gerea recoltei.

la secția 
gospodă- 

5.393 
a dus 
locul 

care

l-a născut pe 
se petrecea la 
sei, au dat un 
mă către întreaga țară, 
dărimă casa poetului, împie
dicați nelegiuirea !“ Protes
tul țăranilor este expus la 
Muzeul memorial „Mihail E- 
minescu" din Ipotești. Scris 
cu cuvinte pline de mînie și 
foc, el cerea autorităților să 
oprească devastarea criminală 
pusă 
reasă. 
totul, 
atunci 
iar moșiereasa și-a 
planul. De-abia mai 
țăranii au silit-o pe moșierea- 
să să cedeze obștei cîteva pră
jini de pămint, cuprinzînd
locul fostei case părintești.
Pe acest loc smuls de la bo
ieroaică s-a construit muzeul 
care a fost organizat și îmbo
gățit an de an cu noi docu
mente. Numai în vara anului 
trecut a fost îmbogățit cu 
peste 800 de exponate. S-a ri
dicat în curte un monument.
De la începutul anului și pină 
în prezent muzeul a fost vi
zitat de un număr de 9000 
persoane dintre care mulți ti
neri muncitori, țărani munci
tori, studenți și elevi.

Nu-i om aici, în Ipotești, 
nu-i copil de la școală să 
nu-i recite versurile. Pînă și 
cei de la grădiniță cunosc 
multe poezii ale marelui poet. 
Și ca să-l amintească în fiece 
clipă primăvara la plug și 
vara la coasă, locuitorii comu
nei au dat gospodăriei agri
cole colective numele lui Emi
nescu.

Eminescu, ce 
curtea moșiere- 
strigăt de alar- 

„Se

la cale de moșie- 
A fost însă zadarnic 
Mai marii vremii de 
și-au astupat urechile, 

aplicat 
tîrziu

DUMITRU CHELARU 
directorul Muzeului memorial 

„Mihail Eminescu" 
din Ipotești

Institutul agronomic

„Nicolae Bălcescu*
din București

Aduce 
lor care 
deze la concursul de admi
tere la facultățile de agri
cultură și zootehnie, hor
ticultura și medicină vete
rinară, că în perioada 10 
iulie 31 August 1961 orga
nizează un nou ciclu de 
pregătire.

înscrierile se pot face zil
nic intre orele 8—14, în lo
calul institutului, Bd. Mă- 
răști nr. 59 la secretaria
tul facultății de agricultură 
și zootehnie, de unde se 
pot lua și lămuriri supli
mentare.

la. cunoștința ce- 
doresc să candi-

PETRECEp UN CONCEDIU PLĂCUT
' lr> stațiunea 

MINED ftlMlIEfltt

Curtea* Arpe Ș

Condiții de cazare și ali
mentare foarte bune, cre- 
ind condiții de odihnă și 
de creștere a poftei de 
mâncare, favorizează dez
voltarea copiilor.

Izvoare de ape minerale. 
Tratamente indicate în 

reumatism.

Lăcătușul Ion Buzic de la Ub 
zineie „Semănătoarea" d< 
Capitală e cunoscut în uz^ 

nă ca un muncitor harnic, priceput 
și inventiv. Deseori poți să-l vezi 
cercefînd, studiind cu migală po
sibilitatea de a crea un dispozi
tiv care să ducă la creșterea pro
ductivității, la realizarea de eco
nomii, la ușurarea muncii și îmbu
nătățirea calității pieselor. Cu o 
vreme în urmă puteai să-l vezi 
deseori discutînd cu ceilalți mun
citori, cerind părerea inginerilor 
și maiștrilor, făcînd zeci de schițe 
și calcule. Cărțile tehnice din bi
blioteca sa personală sau de la ca
binetul tehnic ăl uzinei îi erau 
nedespărțite, lată despre ce era 
vorba. In sectorul în care lucrea
ză, executarea operației de tra
sai ?' găurirea unor repere mer
gea destul de greoi. în plus, la 
operația de găurire a reperelor 
se rupeau foarte multe spirale. 
Situația aceasta — deși nu intra 
în atribuțiile lui directe — nu l-a 
lăsat indiferent. Așa îi e firea : 
cind vede 
făcut altfel, 
micos, nu-l 
străduiască 
în sprijinul

Și căutările lăcătușului Ion Bu
zic n-au rămas fără rezultat. E 
drept, primele încercări de con
fecționare a unei matrițe care să 
schimbe procedeul de lucru la re
perele respective n-au dat roade. 
Nereușita n-a însemnat însă și re
nunțarea la ideea pe care o avea. 
Au urmat noi încercări, noi cău
tări. Era convins că pînă la urmă 
trebuie să reușească. Și Intr-ade
văr a reușit. A confecționat o ma
triță cu niște orificii care permit 
înlocuirea operației de găurire cu 
spirale prin poansonare. Rezulta
tul : timpi/l de executare a ope
rației a fost scurtat cu cinci mi
nute, la fiecare găurire, iar consu
mul de spirale ledus la zero.

Și aceasta este numai una din
tre cele cinci propuneri de dis
pozitive și inovații predate de el 
în acest an cabinetului tehnic din 
uzină. Trei din ele au și fost apli
cate în producție și aduc econo
mii antecalculate de peste 50.000 
lei anual. Cu mare 
plică în procesul de producție din 
sectorul preparat și îmbunătățirile 
aduse unor operații cum sînt : 
nervurarea mecanică a unor re
pere, confecționarea unui dispo
zitiv de nituire la presă și altele 
care au înlocuit munca manuală 
și au contribuit la realizarea unor 
însemnate economii.

Atitudinea aceasta creatoare în 
muncă a lui Ion Buzic își are ră
dăcinile în marea lui pasiune pen- . 
fru meseria aleasă, în dragostea 
și răspunderea pentru uzina în 
care muncește.

că un lucru poate fi 
mai bine, mai econo- 
rabdă inima să nu se 
să găsească o soluție 
acestei situații.

succes se a-

T. OANCEA

Școala profesională de 
ucenici a industriei textile 
din Lugoj anunță că exa
menul de admitere pentru 
anul școlar 1961—1962 va 
avea Ioc între 9—11 sep
tembrie.

Informații privind eon- 
dițiunile de admitere se 
primesc Ia direcția școlii.

Lugoj, strada Bojinca nr. 
22, telefon 5.

ANUNȚ
Cooperativele din orașul 

și regiunea București pri
mesc înscrieri pentru Școa
la tehnică și de muncitor 
calificat în radio-televiziu- 
ne cu durata de 3 ani.

Candidați] vor întruni 
următoarele condițiuni:

— să fie absolvenți ai 
școlilor medii de cultură 
generală eu diploma de 
maturitate.

— să aibă 
satisfăcut

— să fie 
cooperativei 
tat.

înscrierile 
data de 25 
sediul următoarelor coope
rative :

1. Radio Progres — str. 
Sf. Gheorghe Nou nr. 23 
București.

Arta Modei — Giurgiu. 
Boreea — Călărași. 
Borcea — Fetești. 
Dunărea — Oltenița. 
Dunărea — Zimnicea.

I. Muncă și Producție — 
Slobozia.

8. Munca Colectivă — 
Tr. Măgurele.

9. Răsăritul 
dria.

10. Sporul — Roșiorii de 
Vede.

II. Unirea Meșteșug. — 
Urziceni.

Precizăm că cei ce sînt 
în curs de examen de ma
turitate pot depune diplo
mele pînă la data de 1 sep
tembrie 1961.

stagiul militar

din regiunea 
care i-a recru-

se fac pină la 
iulie 1961 la

2.
3.
4.
5.
6.

Alexan-

bri-

sau

re-

R iCAT E DE

Prof. ION N. CHIȚU

US Dmi4redil4
LATl



Vizita în țara noastră 
a unui grup de activiști ai P.M.S.U
între 3 șl 13 iulie a.c. un grup 

de activiști al P.M.S.U. in 
frunte cu tov. Molnar Frlgyes, 
prlm-secretar al Comitetului 
Județean al P.M.S.U. Bacs- 
Klskcum, a vizitat Republica 
Populară Romînă și a studiat

experiența țâri! noastre in do
meniul viticulturii și legumi
cultorii.

în cursul zilei de miercuri 
activiștii P.M.S.U. au lost pri
mit! d® tov. Mihal Dalea, se
cretar al C.C. al P.M.R.

Spectacol festiv cu prilejul 
închiderii fazei orășenești 

a celui de-al VI-lea concurs 
al formațiilor artistice de amatori
Joi după-amiază, 

pe scena teatrului 
din Parcul de 
tură și odihnă 
V. Stalin" din 
pitală a avut 
spectacolul
cu prilejul închide
rii fazei orășenești

cul-
„I.

Ca- 
loc

festiv

a celui de-al VI-lea 
concurs al forma
țiilor artistice de 
amatori.

Cele mai 
formații 
de 
tre
uzinelor 
ca“, „Kirov'

bune 
artistice 

amatori, prin- 
care cele ale 

,.Republi- 
,,Elec-

tronica", Ministe
rului Transportu
rilor și Telecomuni
cațiilor au prezen
tat în 
numeros 
cintece, 
scenete etc.

fața unui 
public 

dansuri,
i

învingîndu-1 la puncte pe boxerul turc sadettin, Constantin Ciucă va evolua și în fi
nala „Cupei orașelor balcanice’’.

Foto : P. ROMOȘAN

Gagarin 
primit de 
Macmillan

„Problema laoțiană va fi rezolvată 
potrivit aspirațiilor poporului

I
f

in finala „Cupei orașelor balcanice

(Agerpres)

Cicliștii
r-ț îmbăta seara vom putea 

să cunoaștem pe stadio
nul Republicii campionii 

„Cupei orașelor balcanice" la 
box. Comportarea meritorie în 
ansamblu a tinerilor noștri 
boxeri în cele două gale dina
intea finalei ne îndreptățește 
să sperăm că-i vom aplauda 
ca învingători pe cei mai 
mulți dintre ei.

In prima reuniune a acestei 
competiții am avut satisfacția 
de a urmări evoluția a cinci 
dintre reprezentanții noștri, 
care au coborît ringul învin
gători cucerind dreptul de-a 
participa în finala acestei în
treceri internaționale. Min- 
dreanu și Baciu sînt doi din
tre boxerii noștri mai consa- 
crați. Ciucă, Pătrașcu și Dinu 
fac însă parte din noua gene
rație a boxului nostru.

Evoluția lor în această com
petiție demonstrează în favoa
rea orientării federației de spe
cialitate către împrospătarea 
lotului sportivilor noștri frun
tași cu elemente tinere, talen
tate, cu reale perspective în a- 
firmarea lor pe plan internațio
nal. Victoriile cucerite marți 
seara justifică în bună măsură 
promovarea lor în această în
trecere. Mai au însă destule 
lucruri de făcut mai ales la 
capitolul pregătire tehnică. Ei 
au arătat, așa cum afirma 
ieri într-o discuție antrenorul 
federal ION POPA, „o concep
ție înaintată în practicarea 
boxului, dar s-au dovedit des
tul de deficitari la capitolul 
tehnică și mai ales în ceea 
ce privește orientarea tactică. 
Constantin Ciucă spre pildă, a 
greșit atunci cînd s-a angrenat 
în lupta adversarului, boxerul 
turc Sadettin, excelent în lupta 
„corp la corp". In repriza a 
doua și a treia a folosit mai 
mult lupta de la distanță și a 
cucerit victoria. Ovidiu Batiu, 
continuă tovarășul Ion Popa, 
n-a satisfăcut, deși a ieșit în
vingător. A practicat un box 
in forță, concepție aspru com
bătută acum. Nu și-a format 
simțul distanței, din care pri
cină uzează deseori de ob-

strucțiuni. Florea Pătrașcu a 
evoluat promițător, doveamd 
o mare putere de luptă , o 
tehnică corespunzătoare și o 
gîndire tactică în formare".

Aprecierile tovarășului an
trenor federal Ion Popa, sint 
deosebit de interesante. Ele au 
menirea să-i ajute direct pe fi- 
naliștii noștri care vor urca 
sîmbătă seara treptele ringului 
ca și pe alți tineri boxeri care 
mai păcătuiesc încă preferind 
boxul în forță în dauna prac
ticării unui box tehnic, subtil, 
spectaculos.

în reuniunea de aseară au 
urcat pe ring doar trei dintre 
reprezentanții noștri, despre a 
căror evoluție ne-a vorbit to
varășul ALEXANDRU VLA1- 
DAR, antrenor federal.

„Grigore Enache a evoluat 
foarte bine în prima și în a 
doua repriză dar nu și-a dozat 
în mod chibzuit efortul din care 
pricină a fost depășit de pu
țin de adversarul 
vul grec Mikail. 
boxer. Ion Ivan, 
pe Stoemenidis 
dispus la puncte, 
țiat atacuri 
stingă, dar dacă își dezvol
ta mai bine acțiunile de atac 
putea să cucerească 
înainte de limită, 
este, fără îndoială, 
lipsei de experiență în întâlni
rile internaționale. Ultimul 
dintre reprezentanții noștri, 
boxerul de categorie semigrea 
Ilie Alexandru, a fost declarat 
învingător prin descalificarea 
adversarului Samovolski care 
a practicat un box obstructio
nist, cu țineri repetate, ata- 
cînd în același timp foarte 
periculos cu capul".

Așadar, în finala Cupei o- 
rașelor balcanice la box, vom 
fi reprezentați de nouă boxeri; 
C. Ciucă, N. Mîndreanu, FI. 
Pătrașcu. I. Dinu, O. Baciu, 
N. Stoenescu, P. Deca, I. Ivan 
și Al. Ilie, cărora le dorim din 
toată inima 
partea 
comportare

unor
romîni în pragul 
mari întreceri

Selecționata feroviară 
selecționata feroviară

3-2
Stadionul Giulești a găzduit 

joi după-amiază întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre 
echipele selecționate feroviare 
ale R. P. Române și R. S. 
Cehoslovace. Meciul a contat 
în cadrul campionatului inter
național feroviar de fotbal și 
s-a terminat cu scorul de 
3—2 (3—0) în favoarea sporti
vilor romîni. Prima repriză a 
decurs în nota de accentuată 
dominare a echipei noastre 
care a marcat de trei ori prin 
Ozon (minutele 6 și 11), Ion 
Ionescu (minutul 16). în re-

său, sporti-
Al
l-a întâlnit 

de care a 
El a ini- 

repetate cu

doilea

victoria 
Aceasta 

urmarea

succes și 
cărora așteptăm 

cît mai demnă.

a R. P. 
a R. S.

din
o

V. RANGA

Romîne — 
Cehoslovace

priza a doua oaspeții au o 
neașteptată revenire reușind 
să înscrie două goluri prin 
centrul atacant Polgar și inte
rul stânga Lukaci.

în urma acestei victorii se
lecționata feroviară a R. P. 
Romîne se califică pentru tur
neul final ce va avea loc între 
19—23 iulie în R. P. Bulgaria- 
La 19 iulie, selecționata ro
mână va juca la Vama cu se
lecționata 
U.R.S.S.

feroviară din

(Agerpres)
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Atletism
Cea de-a 13-a ediția a cam

pionatelor internaționale de 
atletism ale R. P. Romîne se 
va desfășura anul acesta în 
zilele de 25, 26 și 27 august 
pe stadionul Republicii. La 
tradiționala competiție au fost 
invitați să participe atleți și 
atlete din 19 țări ale lumii: 
U.R.SB., R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Albania. R. P. Polonă, 
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria. 
R. D. Germană, Anglia, S.U.A., 
Belgia, Finlanda, Franța, Gre
cia, Olanda. Italia. Nigeria, 
Suedia, Turcia, Iugoslavia.

Campionatele internaționale 
de atletism ale țării noastre 
se desfășoară cu regularitate 
din anul 1948. O singură dată 
nu au avut loc campionatele, 
în anul 1959, cînd la Bucu
rești s-au desfășurat Jocurile 
Balcanice de atletism. Fede
rația română de specialitate 
face intense pregătiri în ve
derea acestui eveniment. Se 
proiectează ca o parte din în
treceri să se desfășoare la lu
mina reflectoarelor. Ca și în 
anii trecuți cele mai bune 
performanțe vor fi premiate 
de medalii comemorative și 
cupe.

de fotbal de la New York. 
Una din favoritele competiției 
echipa Espanol Barcelona, a 
suferit o categorică înfrîngere 
cu 2—7 în meciul cu Steaua 
Roșie Belgrad.

Natație
Echipa de natație a R. P. 

Ungare a cîștigat cu 99—86 
puncte întîlnirea susținută la 
San. Remo cu reprezentativa 
Italiei. Iată cîteva rezultate 
înregistrate în ziua a doua: 
200 m fluture bărbați : Den- 
nerlein (Italia) 2’ 22’’ 1/10;
1.500 m bărbați : Katona (R. P. 
Ungară) 18’ 22” 1/10 ; 200 
bras femei: Killerman (R. 
Ungară) 2’ 55” 5/10 ; 200
spate bărbați: Csikany (R. 
Ungară) 2’ 23” 5/10 ; 200
bras bărbați : Lazzari (Italia) 
2’ 45”.

m 
P. 
m 
P. 
m

Cicliștii noștri fruntași au 
în acest, an un bogat program 
intern și mai ales internațio
nal. Sportul bicicletei și al 
kilometrilor a început să se 
impună în fața spectatorilor 
tocmai datorită unei preocu
pări mai intense decît în alți 
ani din partea federației de 
specialitate. Pentru a oferi ci
titorilor noștri o imagine asu
pra importantelor întreceri 
ne-am adresat tovarășului 
A. Balaș, secretar general al 
Federației romîne de ciclism 
cu rugămintea să răspundă la 
cîteva întrebări.

— Ce ne puteți spune des
pre programul competițîonal 
al cicliștilor noștri ?

— Față de anii precedenți 
avem în acest sezon o activi
tate competițională mai boga
tă. După cum este cunoscut, 
velodromul a început să tră
iască cu mai multă intensi
tate atmosfera unor întreceri 
de mare amploare. Evenimen
tul cel mai de seamă al velo
dromului îl constituie desigur 
marile întreceri internaționa
le programate în zilele de 21, 
22 și 23 iulie care reunesc a- 
lergători valoroși din numeroa
se țări- Vor participa ci
cliști din U.R.S.S.. R. D. Ger
mană, R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungară, R. P. Polonă, Franța 
și Italia, care alături de cu- 
noscuții noștri specialiști ai 
probelor de velodrom, Oprea, 
Ioniță. Tache, Voicu, vor oferi 
spectacole de mare atracție.

în același timp ciclismul 
nostru va fi reprezentat peste 
hotare la o serie de curse unde 
alergătorii din țara noastră 
au cîștigat o apreciere unani
mă. După ce în ediția prece
dentă a „Turului ciclist al Iu
goslaviei” tinerii noștri aler
gători au adus țării noastre 
un frumos succes ocupînd lo
cul doi din 13 echipe partici
pante, organizatorii au invi
tat și în acest an. la cea de a 
17-a ediție o echipă din țara 
noastră. Vom trimite și de 
astădată o formație cu mulți 
tineri, capabili să reediteze 
succesul de anul trecut. Prin
tre cei care vor îmbrăca tri
coul național vor fi și Ion 
Stoica. R. Șerban. L. Zanonh 
C. Moiceanu, W. Ziegler, aler
gători cu o bună carte de vi
zită. în acest an nu vom lipsi 
nici de la startul Turului ci
clist al Poloniei, 
noastră 
reprezentată de o formație a 
cărei caracteristică principală 
este tinerețea.

— Ce noutăți aduce in acest 
an Turul ciclist a! R. P. Ro
mine ?

— Ediția din acest an a ce
lei mai mari întreceri de șo
sea din țara noastră va aduce 
desigur o serie de noutăți care 
să-i asigure un și mai mare 
prestigiu internațional. Tre
buie semnalat în primul rînd 
numărul mare de alergători 
invitați de peste hotare. Pînă 
în prezent am primit confir* 
mările de participare din nu
meroase țări printre care R.D. 
Germană. R. P. Bulgaria, RJP. 
Polonă, Franța, Olanda și al
tele. Alergătorii noștri vor a- 
vea de făcut față unor dispu
te care vor întrece cu mult 
pe cele precedente în această 
cursă de tradiție. în privința 
traseului nu am făcut nici o 
modificare la cel de anul tre
cut. Caravana ciclistă va stră
bate din nou același drum, 
care va trece de la București 
prin Brașov, Sibiu, Hunedoa
ra, Caransebeș, Timișoara, O- 
radea, Cluj, Dej. Vatra Dor- 
nei, Suceava, Iași, Bacău, Foc-

șani și apoi din nou la Bucu
rești.

Larga participare interna
țională precum și frumusețea 
traseului vor asigura, sîntem

De vorbă 
cu tov. A. BALAȘ, 
secretar general 

al F. R. de ciclism

convinși, un bine meritat suc
ces acestei importante compe
tiții. Ca și în ceilalți ani, în 
orașele pe unde trec cicliștii 
se vor alcătui comisii de or
ganizare. Anul trecut, cicliști
lor li s-a făcut peste tot o pri
mire emoționantă de către

pionieri și tineri sportivi, 
ganizațiile U.T.M., alături 
organele sportive, s-au preo
cupat să creeze cicliștilor o 
ambianță cît mai plăcută. în 
acest an cînd numărul parti- 
cipanților din străinătate este 
mult mai mare se cuvine în 
mod firesc o atenție și mai 
deosebită la organizarea pri
mirilor, pentru ca sportivii de 
peste hotare să cunoască mai 
bine ospitalitatea tineretului 
nostru, preocupările șj viața 
sa.

Să așteptăm, așadar, marile 
confruntări cicliste în care ti
nerilor alergători din țara 
noastră le urăm deplin succes 
pentru a reprezenta cit mai 
bine culorile sportive ale pa
triei noastre.

S. SPIREA

Or- 
de

LONDRA 13 (Agerpres).—TASS 
transmite ; La 13 iulie I. A. Ga
garin a vizitat Societatea regală a 
Marii Britanii (Academia engleză 
de științe). Cosmonautul sovietic 
a fost salutat aici de sir Howard 
Flory, președintele societății. In 
cinstea lui I. A. Gagarin s-a oferit 
un dejun la care au participat cu
noscutul astronom englez Bernard 
Lovell, prof. Maccrey, președinte
le Societății regale de astrono
mie, prof. H. Massey, președin
tele Comitetului național englez 
pentru cercetarea spațiului cos
mic, și alții.

La ieșirea de la Societatea re
gală a Marii Britanii, luri Gagarin 
a fost salutat călduros de o mul
țime de londonezi strînși în fața 
clădirii.

Mai tirziu I. A. Gagarin și 
ambasadorul U.R.S.S. în Marea 
Britanie, A. A. Soldatov, au făcut 
o vizită primului ministru en
glez, H. Macmillan, la reședința 
sa. Convorbirea dintre H. Mac
millan și I. A. Gagarin a durat 
aproximativ 20 de minute.

Gagarin i-a oferit în dar pre
mierului englez cartea sa „Drumul 
spre Cosmos" cu un autograf. H. 
Macmillan i-a oferit lui I. A. Ga
garin în numele guvernului Marii 
Britanii o tavă de argint, execu
tată de meșteri englezi.

După cum anunță agenția Press 
Association, după întîlnire Mac
millan a declarat că cosmonautul 
sovietic este „o persoană foarte 
simpatică" și că această întîlnire 

făcut o impresie excelentă.i-â

- Declarația prințului Sufanuvong
HANOI 13 (Agerpres). — 

La 12 iulie, după o vizită de 
cinci zile în R.D. 
prințul 
ședințele 
Neo Lao 
patrie.

Înainte de plecare a avut 
loc o conferință de presă în 
cadrul căreia el a declarat 
din nou că este gata să se 
întâlnească cu primul minis
tru, prințul Suvanna Fumma 
și cu prințul Boun Oum, de 
data aceasta la Kr~ 
Laos. El a spus 
celor trei părți 
află deja la Na

Propunerea prințului Boun 
Oum ca cei trei prinți să se 
întâlnească la Luang Pra- 
bang, a spus Sufanuvong, do
vedește că grupul de la Sa
vannaket nu dorește să se 
întâlnească cu noi. Acest grup 
își dă bine seama că noi nu 
vom accepta această propu
nere unilaterală.

Referindu-se la 
Fumi Nosavan, nu 
cord cu numirea 
Suvanna Fumma ca 
al viitorului guvern 
ție, Sufanuvong a 
„Aceasta atestă că el nu do
rește pur și simplu formarea 
guvernului de coaliție, întru-

Vietnam, 
Sufanuvong, pre- 
C.C. al Partidului 

Haksat, a plecat în

Na Mon, în 
că delegațiile 

laoțiene se 
Mon.

faptul că 
este de a- 

prințului 
premier 

de coali- 
declarat:

Puternică grevă 
a țăranilor greci

Fotbal
între tind cu 2—0 (2—0) pe 

Monaco, campioana Franței, 
echipa cehoslovacă Dukla Fra
ga continuă să conducă neîn
vinsă in turneul internațional

Tenis de cimp
Optimile de finală ale cam

pionatelor internaționale de 
tenis de cimp ale R. S. Ceho
slovace s-au soldat cu cîteva 
surprize. Astfel, tânărul jucă
tor cehoslovac Kakiovski l-a 
eliminat pe campionul polo
nez Skonecki cu 4—6 ; 6—0 ; 
6—3 ; 0—6 ; 12—10. Legenstein 
(Austria) a cîștigat cu 3—0 la 
Schoenborn (R. S. Ceho
slovacă), Gulyas (R. P. Unga
ră) l-a învins cu 3—0 pe Svo
boda (R. S. Cehoslovacă) și 
Pimental (Venezuela) cu 3—1 
pe Klimo (R. S. Cehoslovacă).

unde țara
va fi de asemenea,

cît noi am declarat că nu 
vom fi de acord cu crearea 
unui guvern dacă în fruntea 
lui nu va fi prințul Suvanna 
Fumma". Sufanuvong a rele
vat că prințul Suvanna 
Fumma a luat măsuri con
crete pentru înfăptuirea unei 
politici de pace și neutrali
tate.

— Problema laoțiană, 
subliniat 
rezolvată 
aspirațiile 
și nu așa 
și sateliții lor.

Sufanuvong a declarat din 
nou că Partidul Neo Lao 
Haksat sprijină proiectele de 
documente, prezentate la con
ferința de la Geneva de către 
delegația sovietică, care sint 
în concordanță cu politica 
laoțiană de pace, neutralitate 
și conciliere națională.

a
Sufanuvong, va fi 
în conformitate cu 
poporului laoțian, 

cum vor americanii

Trei tineri pe scena căminului. Mai mult ; trei frați. Nu este 
prima dată cînd țăranii din comuna Ciupercenii Noi, ra
ionul Calafat, au ocazia să a plaude măiestria fraților Fera, 

soliștii formației de dansuri.
Foto : N. SCARLET

ATENA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 13 iulie 
a luat sfîrșit greva generală, 
a țăranilor din Thessalia în
cepută acum 11 zile în semn 
de protest împotriva situației 
lor dezastruoase.

Inițial se proiectase ca gre
va să dureze 8 zile, dar refu
zul guvernului de a face ceva 
pentru îmbunătățirea situației 
țăranilor și sfaturile sale ca 
țăranii să strângă și mai mult 
cureaua i-au îndîrjit și i-au 
determinat să-și prelungească 
greva cu 
200-000 de oameni 
participat 
sprijinit-o au dat dovadă 
hotărîre, curaj și coeziune.

„Greva țăranilor a produs o 
uriașă impresie asupra opi
niei publice din Grecia, scrie 
la 13 iulie ziarul „Avghi".

încă 3 zile, 
care 

la grevă sau

Cei 
au 
au 
de

Este poate pentru prima oară 
în istoria Thessaliei cînd ță
ranii au dat dovadă de o ase
menea combativitate și fermi
tate într-o luptă atît de grea 
ca această grevă de durată".

După cum arată presa de
mocrată, importanța grevei 
constă și în faptul că ea a 
fost sprijinită de orășeni, în- 
făptuindu-se astfel parțial 
unitatea de acțiune a oame
nilor muncii de la orașe și 
sate în lupta comună pentru 
drepturile lor.

Și după terminarea grevei 
agricultorii din Thessalia sînt 
ferm hotărîți să continue 
lupta pînă la satisfacerea re
vendicărilor lor.

însuflețiți de exemplul ce
lor din Thessalia și țăranii 
din alte regiuni ale Greciei 
ridică la luptă.

HANOI 13 (Agerpres). - 
După cum relatează Agenția 
Vietnameză de Informații, 
delegația la tratativele de la 
Na Mon a grupului de la Sa
vannaket a torpilat din nou o 
ședință ordinară.

în ședința precedentă, 
grupul de la Savannaket a ac
ceptat ca reprezentantul Co
misiei internaționale pentru 
supraveghere și control să a- 
siste numai la ședința din 10 
iulie.

La ședința din 12 iulie, 
grupul a cerut însă din nou 
ca reprezentantul Comisiei 
internaționale să fie invitat, 
întrucît delegațiile guvernului 
regal și Neo Lao Haksat nu 
s-au putut declara de acord cu 
această cerere neîntemeiată, 
delegația grupului de la Sa
vannaket a părăsit ședința, 
pentru a cincea oară, sub ace
lași pretext.

se

w • -
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Studenți străini
ne vizitează țara

studenți se află în Uniunea 
Sovietică, iar alții urmează să 
plece atît în U.R.S.S.. cît și în 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Bulgaria.

110 studenți și tineri din 
Uniunea Sovietică, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană și 
R. P. Polonă au sosit zilele 
acestea în țara noastră, în ca
drul schimburilor turistice in
ternaționale pe care Uniunea 
Asociațiilor Studenților din 
R. P. Romînă le inițiază în 
fiecare vară împreună cu 
ganizații similare din țări 
cialiste.

Timp de 2 săptămâni, cît 
rămîne în R. P. Romînă, i 
peții vor vizita construcții și 
cartiere noi din Capitală, mu
zee și expoziții, mari între
prinderi și instituții etc., vor 
face călătorii pe litoralul Mă
rii Negre și pe Valea Prahovei, 
se vor odihni, alături de stu
denții noștri, în taberele de la 
Costinești și Predeal.

în curînd urmează să ne vi
ziteze țara numeroși alți stu
denți străini.

în același timp studenți ro
mîni își petrec o parte din 
vacanța de vară vizitînd țări 
socialiste. în prezent 56 de

(Agerpres)

BERLIN 13 (Agerpres). 
In după-amiaza zilei de 
iulie, cancelarul Germaniei 
occidentale, Adenauer, și-a în
cheiat vizita de două zile în 
sectorul occidental al Berlinu
lui, plecând spre Bonn.

După cum reiese din relată
rile presei vest-germane des
pre manifestările organizate 
în Berlinul de Vest cu prile
jul acestei vizite este evident 
că prezența lui Adenauer în 
Berlinul occidental a urmărit 
încordarea războiului rece și 
a situației din Europa centra
lă. Adenauer a participat de 
exemplu la o ședință a Sena
tului din Berlinul occidental, 
organizată special pentru a 
sublinia așa-zisa „apartenență" 
a sectorului apusean al ora
șului la Germania Federală 
unde declarațiile făcute de el 
ca și de primarul Berlinului 
occidental, Brandt, s-au situat 
pe aceeași linie.

Analizînd declarațiile cance
larului Adenauer, precum și 
comunicatul publicat îtn Berli
nul occidental după ședința 
Senatului, ziarele berlineze 
subliniază lipsa de realism a 
acestei poziții. „Neues Deut
schland" atrage atenția că a 
„Oricare ar fi poziția adopta
tă de Adenauer și de prima
rul din sectorul occidental, 
problema încheierii tratatului 
de pace și cea a Berlinului occi
dental rămîn pe primul plan 
al actualității. Popoarele iubi
toare de pace consideră de-

13
clarațiile lui Adenauer ca 
provocare și un obstacol 
calea rezolvării grabnice 
problemelor actuale".
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BONN 13 (Agerpres). — 
TASS transmite; Ziarele vest- 
germane din 13 iulie publică 
și comentează memorandumul 
adresat de guvernul R.F. Ger
mane guvernului sovietic în 
problema germană. în acest 
document guvernul R.F. Ger
mane răspunde la memoran
dumul guvernului sovietic din 
17 februarie 1961.

în memorandumul său, gu
vernul de la Bonn repetă ve
chea afirmație că problema 
germană trebuie să fie rezol
vată de guvernele Franței, 
Angliei, U.R.S.S. și S.U.A., 
nu de poporul german, 
morandumul respinge 
punerile sovietice cu 
vire la încheierea Tratatului 
de pace cu cele două state 
germane și repetă din nou 
teza că problema germană 
trebuie să fie rezolvată prin 
organizarea în întreaga Ger
manie a unor așa-zise „alegeri 
libere".

în memorandum este din 
nou formulată problema fron
tierelor germane, deși ea a 
fost de mult rezolvată.

Ziarul vest-german „Sud- 
deutsche Zeitung" 
că în documentul 
l-a dat publicității, guvernul 
R.F. Germane a evitat să pre
zinte vreo propunere proprie 
constructivă.

Me- 
pro- 
pri-

subliniază 
pe care

i

Protestul F.M.T.D. 
împotriva 

represiunilor 
din Algeria

După cum relatează a- 
genția MTI,’ Federa
ția Mondială a Tine

retului Democrat a adresat 
președintelui Franței o te
legramă de protest împo
triva represiunii sîngeroa- 
se la care au fost supuși 
participanții la demonstra
țiile pașnice de masă ale 
poporului algerian, care au 
avut loe la 5 iulie. în nu
mele a 101 milioane de 
membri din 97 de țări, se 
spune in telegramă, cerem 
reluarea tratativelor cu gu
vernul provizoriu al Repu
blicii Algeria în scopul rea
lizării dreptului poporului 
algerian Ia autodetermina
re, la unitatea și integri
tatea teritorială a Algeriei, 
întrucît numai aceasta poa
te duce la instaurarea pă
cii

or-
so-

De ce se tem 
liderii social-democrați 

de dreapta de la Bonn
BONN 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : Conducerea 
de dreapta a P.S.D.G. a cerut 
ministrului de la Bonn al 
Afacerilor Interne, Schroder, 
să interzică partidul vest- 
german Uniunea germană a 
Păcii. în legătură cu aceasta 
conducerea Uniunii Germane 
a Păcii a dat publicității o 
declarație în care se spune 
că această cerere a conducerii 
P.S.D.G. este provocată de 
teama față de crescînda popu
laritate a Uniunii Germane a 
Păcii în Germania occidenta
lă și de perspectivele pe care 
le are acest partid al partiza
nilor păcii la apropiatele ale
geri pentru Bundestag.

Conducătorii P.S.D.G. se 
tem, pe bună dreptate, că 
mulți alegători care au votat 
înainte pentru P.S.D.G. și 
sînt nemulțumiți de actuala 
politică a conducerii social- 
democrate de dreapta, vor 
vota pentru Uniunea Germa
nă a Păcii.
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asa de Economii și Consemnațiuni 
noscat că incepînd din luna iulie 
diu trimestrial maxim Ia care se calculează câștigul ț 

la libretele de economii cu cîștiguri a
10.000 lei la 12.000 lei ca urmare câștigul maxim ce se acor
dă la libretele ieșite câștigătoare la tragerile la sorți a spo
rit de la 25.000 lei la 30.000 lei. La aceste librete de econo
mii se acordă numeroase câștiguri între 250 la sută și 25 la ? 

? sută calculate la soldul mediu trimestrial al libretului ieșit ț 
; câștigător. ?
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Sacreiarul comitetului U.T.M. de la întreprinderea „Tehno metal" din Capitală, Micu 
Florin, împreună cu responsabilul brigăzii de strungari Gh. Preda și secretarul U. T. M. 
pe secție VcrsHe Topam discută despre contribuția tinerilor la bunul mers al producției.

Foto : N. STELORIAN

Conferință O.I.R.T.
BUDAPESTA. — Corespon

dentul Agerpres transmite c 
între 5 și 13 iulie a avut loc 
la Budapesta cea de-a 18-a 
conferință a Organizației in
ternaționale de radiodifuziune 
și televiziune — O.I.R.T.

Conferința a discutat pro
blemele dezvoltării continue a 
colaborării și schimbului de 
programe de radio și televi
ziune și a hotărît ca în toam
na anului 1962 să convoace 
la Leipzig al III-lea Festival 
internațional de muzică de 
estradă și de dans, Concursul 
muzâcal-literar „Pace și prie
tenie" și un concurs de filme 
documentare pentru televi
ziune.

în ședința de închidere, a- 
dunarea generală a ales noul 
consiliu de administrație. Ca 
președinte al Consiliului de 
administrație al Organizației 
internaționale de radiodifu
ziune și televiziune a fost ales 
Ion Pas, președintele Comite
tului de radiodifuziune și te
leviziune al R.P. Romîne.

Propunerea ca viitoarea con
ferință a O.I.R.T. să aibă loa 
în vara anului 1963 la Bucu
rești a fost aprobată în una
nimitate.



pregătesc materialele/ se răs
punde la scrisori.

Aici în Novokuznețkaia, 11 
poți obține mai ales... infor
mații proaspete. Șeful adjunct 
al serviciului de presă Vla
dimir Razumnevici ți le co
munică, cerînd însă scuze 
pentru grabă, întrucît azi 
mai sînt foarte multe de fă
cut. Confrate fiind, l-am în
țeles și am început să notez.

— Sîntem pe cale de a 
deschide centrul permanent 
de presă de la hotelul „Mos
cova". Corespondenții acre
ditați vor avea posibilitatea 
să transmită în orice colț al 
lumii știrile și reportajele lor. 
Schimburile comsomoliste de 
la centrul telefonic interna
țional și-au luat angajamen
tul ca în cinstea Forumului să 
depună toate eforturile în 
așa fel încît să merite apre-

MOSCOVA.
NOVOKUZNEȚKAIA îl

Corespondentă telefonică specială pentru „Scînteia tineretului"
oscova, Novokuz. 
nețkaia 11... Se
cretariatul perma. 
nent al Forumului 
Mondial al Tine
retului. Poșta nu

mai prididește să aducă scri
sori pe adresa aceasta deve
nită cunoscută în lumea în
treagă.

Pînă nu de mult strada No-

vokuznețkaia din centrul 
Moscovei era foarte liniștită. 
De cîteva luni însă în fața 
acestei case vopsite în culori 
vii, vin și pleacă mașini, vezi 
tineri din multe țări ale lumii, 
înăuntru sună telefoane, se 
bate la mașini de scris, se 
discută.

Toată lumea e ocupată. Se

cierea „oflicino" 
nai).

Discuția noastră 
ruptă. Secretara 
listă.

— Probabil că

(excepțto-

este între- 
aduce o

Nefericirea de a fi 
diplomat african 

în S. U. A.
eferindu-se la întîlnirea din

tre cei mai mari proprie- 
__tari de locuințe din Wa

shington și reprezentanții guver
nului american, întîlnire in ca
drul căreia s-a discutat în secret 
„problema delicată" a discrimi
nării rasiale în domeniul locuințe
lor aplicată fafă de diplomații 
africani acreditați în S.U.A., presa 
americană anunța săptămîna tre
cută cu surle și frîmbițe „efectua
rea unui pas uriaș în soluționarea 
unei probleme importante cu im
plicații internaționale". („New 
York Herald Tribune").

Dar, finind seama în mai mare 
măsură de presiunile exercitate 
de organizafiile rasiste decît de 
grijile guvernului, din cei 60 de 
proprietari de locuințe convocați 
doar... șase au acceptat să pri
mească diplomați (și numai diplo- 
mați) negri în locuințele lor.

Agențiile de presă americane 
relatează și un alt fapt care nu 
este de natură să cîștige simpa
tiile africane față de S.U.A.

Zilele acestea ambasadorul Re
publicii Ciad, Adam Malik Sow, 
care se află în drum de la New 
York spre Washington unde tre
buie să înmîneze scrisorile de 
acreditare președintelui Kennedy 
a intrat înfr-unul din restaurantele 
din stalul Maryland. I s-a refuzat 
însă deservirea pe „motiv 
este negru.

Bucătăria aceasta a devenit... 
școală. Aci se înghesuie de 
ani de zile copiii ca să poată 
învăța. Sa petrece în 1961, 
în Italia, în comuna Spezzano.

pe cititorii 
„Scînteii tineretului" îi va in
teresa ce scrie aici, continuă 
Vladimir Razumnevici zîm- 
bind. Iată lista unor orga
nizații internaționale 
și-au exprimat dorința să 
participe la Forum : Ser
viciul civil internațional, 
care se ocupă cu organiza
rea de tabere de muncă vo
luntară, va prezenta un refe
rat ; Consiliul Mondial al Pă
cii, Comitetul național pen-

care

trtt coordonarea taberelor de 
muncă voluntară de pe lin
gă U.N.E.S.C.O„ F.M.TD. sînl 
doar cîteva din organizațiile 
internaționale al căror repre
zentanți vor veni la Mos
cova...

Din nou sîntem întrerupțl. 
De această dată o ședință 
urgentă In legătură cu con
vocarea unei conferințe de 
presă pune capăt interviului.

Și atunci am hotărît să-mi 
continui interviul în celelalte 
încăperi ale Secretariatului 
Permanent al Forumului.

O tovarășă îmi arată două 
scrisori adresate Forumului 
care poartă semnătura 
personalități cunoscute, 
dul Boyd Orr, membru al 
merel Lorzilor din Marea 
tanie, scrie: „întîlnirea 
menilor tineri din diferite 
are o mare importanță 
tru formarea opiniei publice 
mondiale. Problema cea mai 
principală a zilei de astăzi 
este asigurarea păcii. în a- 
ceastă privință toți tinerii, 
oricare ar fi părerile lor po
litice sau economice, trebuie 
să aibă 
Urez mult 
și îmi pare rău că sînt prea 
bătrîn pentru a lua 
lucrările Iui".

Dr. Linus Pauling, 
al Premiului Nobel, 
scrie: „Cred că 
Mondial al Tineretului 
care printre alte probleme 
va fi discutată și problema 
dezarmării generale și totale 
va contribui la rezolvarea 
cestei importante sarcini 
omenirii".

Există însă din păcate 
numite cercuri reacționare din 
Apus care fac tot ce le stă 
în puteri pentru a dezinforma 
tineretul, pentru a-1 îndepărta 
de la Forum șl de la ideile 
lui.

unor 
Lor- 
Ca- 
Bri- 
oa- 
țări 

pen-

interese comune, 
succes Forumului

parte la
Laureat 
(S.U.A.), 

Forumul 
la

a- 
a

a-

Mi s-a arătat la Secretaria
tul Forumului o scrisoare din 
care aș vrea să vă redau tex
tual un fragment, pentru ca 
să vă puteți da seama de 
felul mîrșav în care proce
dează cei cărora nu le sînt 
pe plac ideile păcii și priete
niei. Iată textul scrisorii : 
,,Sînț membru al Partidului 
Socialist al Suediei și sprijin 
pe deplin ideea convocării 
Forumului Mondial precum și 
scopul și programul lucrări
lor sale. Nu pot veni însă la 
Forum din cauză că nu am 
aprobarea partidului. Mi s-a 
interzis să vin la Forum în 
urma conferinței organizațiilor 
social-democratice de tineret 
din Suedia, Norvegia, Dane
marca și Finlanda. Dag Ved- 
holm“. Comentariile sînt inu
tile. Dar acțiunile dușmanilor 
Forumului nu pot să micșore
ze uriașul lui ecou. Cifra de
finitivă a țărilor și organiza
țiilor de tineret care vor parti
cipa la Forum 
stabilită pentru 
noi și 
lioane și milioane 
din toate țările vor fi repre- 
zentați la lucrările Forumului.

Foarte interesante se anun
ță a fi lucrările clubului in
ternațional al Forumului. Pro
blemele care vor fi discutate 
la Forum sînt foarte variate 
și numeroase și totuși unele 
teme nu vor putea fi abor
date nici în lucrările ședințe
lor plenare, nici în lucrările 
pe secții. Delegațiile se vor 
putea întîlni la clubul inter
național și vor putea discuta 
liber numeroase probleme ac. 
tuale. Secretariatul Forumului, 
în urma consultării cu organi
zațiile participante, a și făcut 
unele propuneri prețioase. 
Printre altele se prevede or
ganizarea unor dezbateri pe 
tema „Religia și lumea" la 
care vor lua parte și repre
zentanții diferitelor culte.

nu este încă 
că sosesc 

noi adeziuni. Mi- 
de tineri

Clubul internațional al Fo
rumului va fi și un mijloc de 
cunoaștere a Uniunii Sovie
tice, țara gazdă. Președintele 
Tribunalului Suprem al Uniu
nii Sovietice, Gorkin, va vorbi 
despre „Socialism, comunism 
și egalitate". Ministrul Invă- 
țămîntulul Superior al Uniunii 

Sovietice, Eliutin și savanți 
sovietici ' 
tinerilor 
voltarea 
Oaspeții 
laureații 
Festival internațional cinema
tografic care se desfășoară în 
prezent la Moscova, oameni 
de artă, cunoscuțl sportivi.

Nu ne mal despart multe 
zile pînă la începerea lu
crărilor Forumului Mondial 
al tinerei generații. Tineretul 
din Moscova se pregătește 
să primească cu drag oas
peții din patru zări ale lu
mii.

Cu cîtva timp în urmă, fn- 
tr-unul din muzeele Mos
covei am văzut un carnet de 
însemnări, străpuns de un 
glonte. Carnetul aparținea 
unui comsomolist care și-a 
dat viața în lupta împotriva 
fascismului, pentru ca urmașii 
lui să 
cuvînt 
pătată 
carnet 
care 
scriind aici la Moscova ace
ste rînduri despre Forumul 
Mondial al Tineretului :

de seamă vor vorbi 
delegați despre dez- 

științei în U.R.S.S. 
clubului vor fi și 

celui de al II-lea

preamărească marele 
„Pace". Pe prima filă 
cu singe a acestui 
erau două versuri, de 
mi-am adus aminte

„Tinerețea e pace 
și veșnic 

trăiește 1
Tineret 1

Luptă, 
Creeazâ 

iubește 1".
AL. STARK

Moscova, 13 iulie 1961

Acești tineri japonezi manifestează cu hotărîre împotriva 
politicii agresive a cercurilor imperialiste care pun în pri

mejdie pacea Japoniei.

Coadă

microscoape

P

Reportaj din Berlinul
occidental

Ur gigant 
ai industriei 

extractive

Munții Gusev și Kacikanar 
din lanțul Uralilor, ca 
și curmătura care îi lea

gă, constituie un adevărat 
brîu de minereu conținînd re
zerve fabuloase de fier. Iar 
recent, geologii, explorînd a- 
nomalia magnetică învecinată 
cu Kacikanar, au descoperit 
că acest puternic brîu de mi
nereu de fier se întinde și mai 
departe. Oamenii de știință au 
și calculat că rezervele zăcă
mintelor de la Kacikanar sînt 
suficiente pentru 130 de ani, 
chiar la o extracție anuală de 
33.000.000 de tone de minereu.

Pe baza acestor bogății, aici 
se construiește un gigant al 
industriei extractive — Com
binatul de înnobilare a mine
reurilor de la Kacikanar — 
fără egal nu numai în Uniu
nea Sovietică, ci în întreaga 
lume. Combinatul figurează 
pe lista construcțiilor deosebit 
de importante ale planului 
septenal. înccpînd din anul 
viitor el va aproviziona cu 
materie primă întreprinderile 
metalurgice ale Uralului mij
lociu.

Constructorii au venit aici 
acum cinci ani și au ridicat 
în taiga un adevărat oraș, în 
care acum trăiesc și muncesc 
peste 20.000 de persoane. Șan
tierul combinatului amintește 
de un stup de albine.

Combinatul de înnobilare a 
minereului de la Kacikanar 
este -------- .
țară. Uzina „Uralmaș" a fur
nizat utilajul pentru concasa- 
re și aglomerare, aici își tri
mit produsele lor mctalurgiș- 
tii din Nijni Taghil și Magni
togorsk, constructorii de ma
șini din Moscova și Lenin
grad, constructorii de vagoane 
din Kaliningrad și întreprin
derile multor altor orașe so
vietice.

construit de întreaga

Plantații

La ferma de 
stat Quiet 
Thag din zo

na Vinh Linh unde 
se cultivă în mod 
experimental arbo
rele de cauciuc, a 
fost obținută anul 
acesta o recoltă de 
2,5 tone la hectar. 
Trebuie arătat că 
în Vietnamul de 
sud, considerat îna
inte ca singura par
te a Vietnamului în 
care se poate culti
va arborele de cau-

T n partea de vest a regiunii Plsen din Cehia, vestită prin stajiu- 
£ nile ei balneare, centrale industriale și frumusețile naturii, la 

frontiera cu Germania occidentală se află orașul Cheb. In de
cursul istoriei sale, din cauza clădirilor sale vechi din lemn sau lut, 
Cheb a ars de opt ori pînă la temelii și fot de atîtea ori a fost re
construit. în ultimul timp multe case deveniseră nelocuibile, iar nu-construit. în ultimul timp multe case deveniseră nelocuibile, iar 
meroase monumente din centrul său istoric se deteriorau.

în anul 1950, centrul istoric al orașului Cheb a fost declarat rezer
vație arhitectonică, iar 6 ani mai tîrziu, guvernul Cehoslovaciei decla- 
rînd orașul Cheb centru istoric, monument cultural și artistic de în
semnătate mondială, a hotărît restaurarea și reconstruirea centrului său. 
în acest scop a fost elaborat un plan general de opt ani — 1957—1964 
— de restaurare a acestui oraș medieval.

Pînă în prezent au fost reconstruite casele vechi din centrul orașu
lui și în ele s-au mutat sute de familii. în partea de sud a orașului s-a 
ridicat un cartier cu totul nou, cu blocuri moderne. Se prevede ca pînă 
în anul 1965 în orașul Cheb să se construiască alte 3000 de aparta
mente cu confort modern. Totodată în noul an școlar va fi dată în fo
losință o școală nouă cu 23 de încăperi, iar înlr-un viitor apropiat se 
vor construi alte două școli.

La Cheb există o bibliotecă regională cu 800.000 de volume de li
teratură beletristică, științifică și literatură pentru copii în limbile cehă 
și germană. într-o clădire veche, datînd din anul 1780 și reconstruită 
în 1957, funcționează o școală profesională industrială.

Orașul s-a dezvoltat paralel cu dezvoltarea industriei. în ultimii ani 
aici au fost construite cîteva întreprinderi utilate cu mașini moderne. 
Astăzi, producția fabricilor din Cheb este mai mare decît înainte de 
război. De pildă, fabrica de biciclete Eska a realizat încă în 1959 o 
producție de patru ori mai mare decît în 1939. în cursul celui de-al 
treilea cincinal al R. S. Cehoslovace, la Cheb se va construi o uzină 
centrală a minelor de huilă de la Sokolov, o uzină de asamblare a 
serviciului de transport-auto, o fabrică modernă de pîine, capabilă să 
satisfacă cerințele a 35.000 de locuitori.

în orașul Cheb s-a terminat 
construcția unei gări noi care va 
fi una dintre cele mai frumoase 
din țară. Anul trecut a fost termi
nată construcția unei conducte 
care aprovizionează populația cu 
apă potabilă, iar la Jesenice a 
fost construit un mare baraj. în
tr-un viitor apropiat pe rîul Eger, 
în partea de vest a orașului, 
va construit încă un baraj.

H. D. VIETNAM

cauciuc
ciuc, nu a fost ob
ținută niciodată o 
recoltă mai mare 
de 1,5 tone la hec
tar.

Din anul 1959, 
cînd în R. D. Viet
nam s-a început 
plantarea arborilor 
de cauciuc în di
ferite regiuni de la 
paralela 17 și spre 
nord, pînă la fron
tiera cu R. P. Chi
neză, arborii se 
dezvoltă minunat.

Arborii plantați 
1959 au atins 
înălțime de 2,5-3,3 
metri.

Anul acesta, fer
mele de stat din R. 
D. Vietnam vor 
planta arbori de 
cauciuc pe o supra
față de 
mai mare 
nul trecut.

Au fost
200 de 
în altoirea arbori
lor de cauciuc.

zece ori 
decît a-

pregătiți 
specialiști

roblema Berlinului occi
dental preocupă în cel 
mai înalt grad opinia 

publică mondială. Considerăm 
de aceea interesant să publi
căm însemnările despre Ber
linul occidental ale ziaristu
lui sovietic V. Kuznețov. Re
portajul de față este consacrat 
unor manifestări cu caracter 
revanșard, militarist petrecute 
în Berlinul occidental. Fapte
le dezvăluite de acest repor
taj confirmă odată mai mult 
aprecierea că Berlinul occi
dental este un primejdios fo
car de război și că acestei si
tuații trebuie să i se pună ca

pună Uniunii Sovietice condi
ții politice.

Toate acestea constituie nu
mai un singur episod din viața 
agitată a Berlinului occiden
tal, după cît se pare unicul o- 
raș de pe globul pămîntesc 
care a devenit în timp 
pace un oraș „de front".

„Rezerve 
strategice"

de

Revista italiană bur
gheză „Tempo" a re
cunoscut recent, re- 
ferindu-se la situația 
învățământului din 
Italia că „Ori unde 
îți îndrepți privirea 
întâlnești numai lu
cruri neplăcute: să
lile de cursuri sint 
prea puține, labora
toarele insuficiente, 
aparatura necores
punzătoare, profeso
rii sînt prea puțini, 
asistenții foarte pu
țini, fondurile redu
se...".

Să ne oprim nu
mai la un aspect și

să vedem cum sînt pregătiți, 
de pildă, viitorii medici, in 
timpul examenelor de sfîrșit 
de an, 500 de studenți ai Fa
cultății de medicină a Institu
tului de Anatomie Patologică 
din Roma în încercarea lor de a 
se pregăti pentru examene au 
făcut cozi imense lingă... 8 
microscoape ! Ziarul „Paese 
Sera" remarcă că în asemenea 
condiții facultatea nu poate 
oferi studenților decît cunoș
tințe vagi, departe de necesi
tățile studiului modern. No
țiunea de modern dealtfel 
nu-și are rostul în cazul de 
față. Institutul amintit con
struit cu 50 de ani în urmă, 
de atunci deja neadecvat 
scopului, nu a suferit nici o 
modificare. Localul care poate 
adăposti doar 30 de studenți 
este nevoit astăzi să primeas
că 700 de studenți, cărora le 
sînt repartizați numai 4 asis
tenți ! Generalizând această 
stare de lucruri ziarul „Unita" 
arăta că „o situație similară 
există și la alte institute și
facultăți unde dacă toți stu
denții ar avea o frecvență re
gulată clădirile s-ar dărâma 
pur și simplu peste ei".

Iată de ce în ajunul în
cheierii anului școlar s-a ma
nifestat cu vigoare lupta pro
fesorilor și studenților pentru 
remedierea marilor deficiențe 
de care suferă în prezent în
tregul sistem al învățământu
lui din Italia. La Florența stu
denții au ocupat Facultățile de 
Litere, Arhitectură, Chimie și 
Științe politice, tn plină 
siune de examene, lupta 
extins la universitățile 
Neapole, Torino, Cagliari,
dova și Roma. Lupta profeso
rilor și studenților, care se 
bucură de' sprijinul majorită
ții populației italiene, 
pentru condiții bune 
vățătură, pentru un 
mint moderni laic și 
cratic.

se- 
s-a 
din 
Pa-

se duce 
de în- 
învăță- 
demo-

GH. PURCĂREA

n fața clădirii pri
măriei vest-berli
neze din Schăne- 
berg — reședința 
lui Willy Brandt — 
se desfășura o în

trunire revanșardă. Piața s-a 
acoperit de steaguri multico
lore, care păreau a fi niște 
plăpumi, avînd pe ele steme
le fostelor landuri germane 
răsăritene. Vînzătorii de zia
re, răgușiți de atâtea țipete, 
ofereau trecătorilor ediții spe
ciale. Zăngănind cu pușculițe
le lor de tablă, își vindeau 
marfa comercianți de insigne 
revanșarde, angajați în mod 
special. In mulțime, umblau 
de colo pînă colo, tineri huli
gani din organizații neofascis
te, îmbrăcați în uniformă, cu 
pumnalul la șold. încontinuu 
suna „clopotul libertății" dă
ruit de americani și instalat 
în primărie...

Orgia revanșardă avea de 
data aceasta un caracter an
ticomunist deosebit de pro
nunțat. Brandt și ministrul de 
la Bonn pentru problemele 
întregii Germanii, Lemmer, 
care au pronunțat cuvântări 
ațîțătoare, au respins catego
ric încheierea tratatului
pace cu Germania, propus de 
Uniunea Sovietică. „Nici 
fel de compromisuri"! - 
respins ei în unison recentele 
propuneri sovietice. Mai mult 
încă, atât Lemmer cît și 
Brandt s-au întrecut unul pe 
altul în atacuri calomnioase la 
adresa politicii externe iubi
toare de pace a Uniunii So
vietice, învinuind-o de „eter
nizarea scindării Germaniei", 
de năzuința de a extinde 
„expansiunea sovietică asupra 
întregii Germanii" etc. Refe- 
rindu-se la propunerea sovie
tică de a transforma Berlinul 
occidental într-un oraș liber 
demilitarizat, Brandt a decla
rat cu impertinență : „Lumea 
nu are nevoie de experimente 
cu orașe libere!“. Înfierbânta
tul candidat la postul de can
celar de la Bonn a mers atât 
de departe incit a început să

de

un 
au

1

O imagine din Dimitrovgrad (R.P. Bulgaria).

a orice pas, priviri
lor voastre li se o- 
feră aici imagini 
nici pe departe de 
oraș pașnic. In cen
tru și la periferii,

la distanțe de multe sute de 
metri se întind puternice gar
duri și îngrădiri înalte. Au 
ruginit gardurile de sârmă 
ghimpată. In fața gheretelor 
lor, se plimbă sentinelele. In 
multe locuri, pietonii întâlnesc 
tăblițe cu inscripții scurte, 
care sună a ordin: „Trecerea 
oprită!“. Pe străzi se plimbă 
soldați și ofițeri, trec în vite
ză camioane militare vopsite 
în verde și Jeep-uri. Cerul 
deasupra orașului este tmpîn- 
zit de antenele stațiilor de ra
dio și instalații radar. Din 
cînd în cînd — iar aceasta se 
întâmplă în zilele de manevre 
și exerciții militare — în sub
urbiile orașului răsună îm
pușcături, explozii,

Acum 16 ani, în Berlinul 
occidental, au răsunat ultime
le salve ale celui de-al doilea 
război mondial. Dar ecoul lor 
se aude aici și pînă în ziua 
de astăzi. Cu știința și apro
barea autorităților de ocupa
ție, cu sprijinul militariștilor 
de la Bonn, Willy Brandt și 
cei de teapa lui sapă în oraș 
mereu noi tranșee ale „războ
iului rece". Se desfășoară din 
plin producția militară care 
lucrează pentru Bundeswehr. 
t,Siemens" produce utilaj pen
tru avioane militare. Concer
nul „A.E.G." produce genera
toare pentru submarine și 
turbine pentru torpiloare. Fir
ma „Telefunken" înzestrează 
flota maritimă-militară a 
Bonn-ului cu instalații radar, 
aparate radio-tehnice, instala
ții de semnalizare. In Berlinul 
occidental există multe depo
zite ale căror porți aproape că 
nu se deschid. In multe locuri 
se ridică stive uriașe, acope
rite cu prelate, de lemne și 
cărbune. Acestea sînt „rezerve 
strategice". Intr-un interviu 
acordat editorului american 
William R. Hearst-junior, Wi
lly Brandt a declarat lăudăros 
că „pînă acum n-a existat încă 
oraș pe lume care să dispună 
de asemenea rezerve". Din 
cînd în cînd o parte din aces
te mărfuri învechite sînt a- 
runcate la gunoi sau sînt puse 
în vînzare la prețuri reduse...

In fața oficiilor de plasare, 
în școli și în instituțiile de 
învățămînt superior și-au a- 
runcat plasele agenții care re
crutează soldați pentru Bonn. 
Deși Willy Brandt nu conte
nește să afirme că în orașul 
care se află sub administrația 
sa n-a călcat picior de agent 
de recrutare, faptele rămân 
totuși fapte : fiecare al zece
lea soldat al Bundeswehrului 
este un locuitor al Berlinului 
occidental.

mie de locuitori revtn deja 9 
polițiști. In total, armata de 
„păzitori ai ordinei" numără 
20.000 oameni. Totuși, autori
tăților vest-berlineze li se 
pare puțin. Ele înjghebează 
acum noi unități polițienești 
„de rezervă",,,auxiliare", după 
cum sint denumite ele 
cu un efectiv de zece mii 
oameni.

Încadrarea și instruirea re
zerviștilor se desfășoară din 
plin. De dimineață, cîntînd 
vechile cântece soldățești, ei 
se îndreaptă, încadrați în u- 
nități, spre Griinewald — un 
parc-pădure, loc preferat de 
odihnă al berlinezilor. Acolo, 
polițiștii sînt împărțiți în „ro
șii" și „albaștrii". Iar apoi se 
aude în pădure explozii de 
grenade, rafale de arme auto
mate. Instrucția este condusă 
de foști ofițeri naziști, iar 
printre rezerviștii de rînd sînt 
mulți oameni cu o ținută mi
litară, care nu poate fi ascun
să chiar de uniforma nouă, 
deocamdată prost croită, din 
pînză de sac de polițist...

Toate acestea nu pot să nu 
reînvie in amintirea noastră 
primele zile ale venirii lui 
Hitler la putere. Atunci, pe 
străzile orașelor germane s-au 
dedat la fărădelegi „volunta
rii* -• mercenari ai partidu
lui nazist. Ei au organizat ra
zii împotriva antifasciștilor, 
au devastat redacțiile ziarelor 
muncitorești, instituind rîndu- 
ielile sângeroase hitleriste. Pe 
mînecile acestor huligani se a- 
flau de asemenea banderole cu 
inscripția „Hilfspolizei* („poli
ție auxiliară")...

In general trebuie tpus: în 
Berlinul occidental se repetă 
în miniatură ceea ce s-a petre
cut la timpul său în Germania 
hitleristă și ceea ce se petrece 
astăzi în R.F.G.

Din când în cînd pe zidurile 
caselor, pe geamurile vitrine
lor, pe garduri apar spastice, 
inscripții rasiste și antisemite. 
Studenții străini care își fac 
studiile în Berlinul occidental 
se ciocnesc aici de o nouă edi
ție a vechii teorii naziste des
pre „rasa de domni". Nume
roși proprietari de case care 
închiriază camere declară cu 
cinism: „Studenții de culoare 
nu sînt agreați". Excesele anti
semite au devenit aici un fe
nomen obișnuit.

bizar de foc, clocotește și se 
revarsă o uriașă explozie in
fernală, creînd un joc de culori 
de o asemenea frumusețe, care 
pînă acum nu s-a ridicat încă 
deasupra pământului... O clipă 
de adevărată măreție și de mi
nunății de nedescris..." Ce re
prezintă aceasta ? Oare nu 
elogierea războiului atomic ?! 
Mai este oare necesar un co
mentariu ?

Peștele de la cap 
se împute

Recordul lui 
Willy Brandt

ivrînd cu punctua
litate cadre pentru 
Bundeswehr, auto
ritățile vest-berli- 
neze nu uită și de 
cele proprii.
de-al treilea impe-In „cel 

riu“ hitlerist, la fiecare o mie 
de locuitori reveneau, în me
die, trei polițiști. In Berlinul 
occidental acest record a fost 
de mult doborît. Și încă cum 
doborît! Aici, la fiecare o

„Groschenheffe" 
și literatură 

în serie"
țîțarea tineretului 
în spiritul militarist 
a căpătat în Berli
nul occidental o 
amploare cu adevă
rat monstruoasă.

Peste 150 de edituri din R.F.G. 
și Berlinul occidental se spe
cializează în editarea de co- 
mixuri și broșuri militariste 
pentru tineret. Ele sînt editate 
în serii uriașe fără de sfîrșit. 
Aceste cărți - „Groschenhefte" 
— după cum sint denumite ele 
aici — costă 30-40 de pfennigi. 
Piața de cărți este literal
mente inundată de această 
producție. De difuzarea lor se 
ocupă în Berlinul occidental 
200 de birouri, iar ele sint 
oferite spre vînzare în peste 
25.000 magazine și chioșcuri- 
Intr-o singură lună în Berli
nul occidental au fost difuzate 
peste 2 milioane de „Groschen
hefte".

„Orașul de front* are nevoie 
de o „literatură de front". Să 
deschidem una din broșurile 
bogat ilustrate și care se bucu
ră de trecere din seria „Po
vești despre aviatori". Ea este 
intitulată „Moartea asupra 
Hiroșimei - povestea primei 
bombe atomice și a aviatorilor 
care au lansat-o". In pag 69 ci
tim : „In mijlocul unui tablou

e-i adevărat este a- 
devărat ! Peștele de 
la cap se împute. 
în instituțiile și de
partamentele Berli
nului occidental mi

șună „foștii". „Dreptatea", de 
pildă, este împărțită aici de 
aproximativ 50 de judecători 
naziști. Un fapt interesant : în 
1957, în Berlinul occidental au 
existat 18.000 de foști funcțio
nari ai statului fascist. Iar 
în 1960 numărul lor a crescut 
la 28.000!

Constituie oare aceasta o în
tâmplare ? Nu, acesta este re
zultatul unei politici promova
te în mod conștient de senatul 
vest-berlinez și de primarul 
Brandt, această slugă la doi 
stăpîni: autoritățile de ocupa
ție ale puterilor occidentale și 
utilitariștii de la Bonn. Ațî- 
țînd în Berlinul occidental un 
focar primejdios de încordare 
internațională și de antico
munism furibund, aceștia se 
sprijină pe forțele cele mai 
reacționare ale trecutului, 
care l-au slujit cu credință și 
devotament pe Hitler, 
torul pentru treburile 
Joachim Lipschitz, 
dreaptă a lui Brandt, 
mulat odată cu o sinceritate 
demnă de laudă principiul 
fundamental de selecționare a 
„cadrelor" în „orașul de front". 
„Tocmai printre vechii naziști 
— a declarat el — găsim oa
meni de nădejde care au ex
periență în lupta împotriva 
comuniștilor. Aici, în Berli
nul occidental, noi în nici un 
caz nu putem și nu trebuie 
să renunțăm la colaborarea cu 
ei". Nu se putea exprima mai 
precis.

Evenimentele din ultimul 
timp arată că fasciștii vest- 
berlinezi devin tot mai imper- 
tinenți și mai îndrăzneți. Con
comitent, a crescut considera
bil exportul de provocări puse 
la cale de Bonn. Guvernanții 
din R.F.G. își manifestă tot 
mai fățiș pretențiile lor nele
gitime asupra Berlinului oc
cidental. Ei folosesc „orașul 
de front" în scopul ațîțării 
„războiului rece" și isteriei 
războinice. Nu este întâmplă
tor că tocmai la Bonn se face 
în aceste zile mare zarvă în 
legătură cu „războiul din cau
za Berlinului". De pe maluri
le Rinului zboară peste ocean 
îndemnuri ațîțătoare „de a fi 
fermi", „de a fi gata de a 
lupta pentru Berlin" etc. Mili
tariștii de la Bonn zăngăne ar
mele americane. Ziarul „Mit- 
tag" din Diisseldorf, pierzîn- 
du-și firea din cauza noilor 
propuneri constructive sovie
tice în problema germană, 
scria: „Se spune că la Wa
shington sînt gata diferite pla
nuri pentru cazul că ar iz
bucni un război. Ni se pare că 
acum aceste planuri 
scoase din sertarul 
scuturate de praf și 
acord cu condițiile 
Impertinența militariștilor de 
la Bonn nu are într-adevăr 
margini!

Berlinul occidental este o 
torță incendiară în mîinile 
dușmanilor păcii. A stinge a- 
ceastă torță primejdioasă, a 
transforma „orașul de front" 
într-un oraș liber, demilitari
zat și pașnic constituie un im
perativ al timpului, este voin
ța popoarelor.

Sena- 
interne 

mina 
a for-

trebuie 
biroului, 
puse de 
actuale".

REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA 5 București/ Piața „Scînteii" Tel. 17.60.10, Tiparul i Combinatul Poli grafie „Casa Scînteii1 CȚAS 8452 51


