
COMUNICAT Proletari din toate țările, uniți-vă!

Tn ziua de 27 iulie a.c. a avut Ioc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. Au fost analizate și hotărîte 
măsurile privind creșterea salariilor muncitorilor, ca
drelor didactice și medico-sanitare, altor cadre de spe
cialitate și personalului administrativ, precum și redu
cerea prețurilor de vînzare cu amănuntul la unele 
bunuri de consum și a unor tarife.

HOTĂ

Aplicarea majorării salariilor se va face eșalonat, pe 
ramuri, intre 1 august 1961 — 1 noiembrie 1962. Apli
carea reducerilor de prețuri se va face începînd cu data 
de 31 iulie 1961.

Noile tarife pentru energia electrică vor intradn»vi
goare Ia data de 15 august 1961.

R I R E A

cinteia
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
privind creșterea salariilor muncitorilor, 
cadrelor didactice și medico-sanitare, 

altor cadre de specialitate și personalului administrativ, 
precum și reducerea prețurilor de vînzare cu amănuntul 

la unele bunuri de consum și a unor tarife

Muncitor
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Dezvoltarea economiei 'socialiste; creșterea venitului 
național, creează condiții pentru înfăptuirea măsurilor de 
sporire continuă a veniturilor oamenilor muncii.

In primul an al planului de 6 ani și în semestrul I 
al anului 1961 muncitorii, tehnicienii, inginerii și ceilalți 
oameni al muncii au obținut succese deosebite în îndepli
nirea șl depășirea sarcinilor trimestriale șl anuale de 
producție, de creștere a productivității muncii, de redu
cere a prețului de cost și de îmbunătățire a calității pro
ducției. Valoarea producției industriale obținută prin de
pășirea planului pe anul 1960 și pe primul semestru al 
anului 1961, se ridică la circa 4,5 miliarde lei, iar eco
nomiile din reducerea peste plan a cheltuielilor de 
producție în industrie se ridică, în aceeași perioadă de 
timp, la 1,2 miliarde lei.

Ca urmare a măsurilor hotărîte de Plenara C.C. al 
P.M.R. din iulie 1959 privind creșterea salariilor, mic
șorarea impozitului pe salarii și reducerea prețurilor de 
vînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum, precum 
și a măririi salariilor cadrelor tehnice și economice și a 
reducerii de prețuri din anul 1960, veniturile oamenilor 
muncii au crescut la nivelul unui an întreg cu peste 6 
miliarde lei.-

Tn îndeplinirea hotărîrl'.or luate de Congresul al III-lea 
privitor la ridicarea sistematică a nivelului, de trai al 
oamenilor muncii, partidul și guvernul stabilesc o nouă 
sporire a salariilor și reducerea prețurilor cu amănuntul 
la unele bunuri de consum și a unor tarife.

Prin aplicarea acestor măsuri, veniturile bănești ale 
salariaților șl altor categorii ale populației vor crește în 
ultimele 5 luni ale anului 1961 cu circa 400 milioane 
lei, iar în 1962 cu peste 2,5 miliarde lei.

Incepînd cu anul . 1963 — cînd măsurile arătate ss 
vor aplica pe un an întreg în toate ramurile economiei na
ționale — acest spor va reprezenta aproape 5 miliarde 
lei față de anul 1961.

Pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor de mai sus, 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și 
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Hotărăsc:
I. Cu privire la majorarea salariilor muncitorilor, ca

drelor didactice, medico-sanitare, din activitatea de presă 
și edituri, precum și ale personalului administrativ.

1. Se vor majora salariile tarifare ale muncitorilor, 
în medie cu 10 la sută, diferențiat pe ramuri și categorii 
de calificare în producție, asigurîndu-se o sporire mai în
semnată la categoriile inferioare de salarizare. Salariul 
tarifar minim pe economie va fi de 520 lei.

2. Aplicarea majorării salariilor muncitorilor se va 
face eșalonat pe ramuri, între 1 august 1961 — 1 noiem
brie 1962.

Pînă la sfîrșitul anului 1961 se vor majora salariile 
muncitorilor din ramurile :

— industria panificației șl morăritului de la 1 august 
a.c. (spor de salariu sub formă de primă de calitate) ;

—‘ industria alimentară de la 1 septembrie a.c.
— industria confecțiilor de la 1 octombrie a.c.

i—i industria textilă de la 1 noiembrie a.c.
—i industria construcțiilor de mașini de la 1 decem

brie a.c.-
Pentru celelalte ramuri aplicarea majorărilor de salarii 

se va.face eșalonat pînă la 1 noiembrie 1962. cînd aceas
tă acțiune va fi încheiată.

3. Se vor îmbunătăți principiile de premiere a mun
citorilor, legînd în mai mare măsură acordarea premiilor 
de obținerea unor producții de calitate superioară.

Se vor aduce îmbunătățiri în reglementarea încadrării 
muncitorilor în categoriile de calificare. încadrarea și 
promovarea muncitorilor în categorii superioare se vor 
face pe bază de probă practică susținută în fața unei co
misii tehnice din întreprindere, acordîndu-se prioritate 
acelor muncitori care au vechime, experiență bogată în 
producție și dau produse de bună calitate.

4. Se vor majora salariile tarifare ale personalului de 
specialitate, după cum urmează:

— ale cadrelor didactice din învățămîntul elementar 
și preșcolar, în medie cu 10 la sută ;

r—’ ale cadrelor didactice din învățămîntul de cultură 
generală, profesional și tehnic, în medie cu 15 la șută ;

■—i ale cadrelor didactice din învățămîntul superior, 
în medie cu 15 la sută;

:— ale personalului de specialitate din presă și edi
turi, în medie cu 15 la sută;

;— ale cadrelor medico-sanitare cu pregătire superioa
ră, în medie cu 15 la sută ;

— ale cadrelor sanitare medii, în medie cu 10 la sută.
Sporirea salariilor cadrelor didactice, ale lucrătorilor 

din presă și edituri se va face de la 1 septembrie,, ale ca
drelor medico-sanitare de la 1 octombrie 1961, iar ale 
personalului de specialitate din artă, cultură, justiție și 
alte sectoare, în medie cu 10 la sută, în cursul anul 1962.

5. Se vor majora salariile tarifare ale personalului 
administrativ, în medie cu 10 la sută, asigurînd creșteri 
mai însemnate categoriilor inferioare de salarizare.

Sporirea salariilor tarifare ale personalului adminis
trativ se va face eșalonat pe ramuri și activități, odată cu 
creșterea salariilor muncitorilor și personalului de spe
cialitate din ramura sau activitatea respectivă.

Pentru personalul administrativ din administrații cen
trale și aparatul sfaturilor populare, majorarea salariilor 
tarifare se va face cu începere de la 1 decembrie 1961.

6. Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă și 
Salarii va elabora împreună cu ministerele și organele 
centrale interesate și cu consultarea Consiliului Central 
al Sindicatelor, actele normative cu privire la aplicarea 
măsurilor de mai sus.

II. Cu privire Ia reducerea prețurilor de vînzare cu 
amănuntul la unele bunuri de consum și a unor tarife.

1. Se reduc prețurile de vînzare cu amănuntul la une
le bunuri de consum, printre care:

— la unele articole electro-casnice, mediile reduceri
lor pe grupe de produse variind între 15 la sută și 40 
la sută ;

— la unele țesături și confecții din țesături de in, în 
medie cu 16 la sută ;

— la stofe pentru costume și rochii din fire artificiale 
tip lînă, mediile reducerilor pe grupe de produse variind 
între 15 și 20 la sută ;

— la unele sortimente de încălțăminte cu talpă de 
cauciuc, în medie cu 13 la sută ;

— la mașini de cusut din producție internă cu 15 la 
sută ;

— la unele rechizite școlare și de birou în medie cu 
39 la sută.

2. Tariful energiei electrice pentru iluminatul și uti
lizările casnice se reduce în medie cu 27 la sută, stabilin- 
du-se totodată tarife pentru tranșe de consum.

Se reduce, de asemenea, prețul de deviz al lucrărilor 
pentru branșamente și instalații electrice interioare, în 
medie cu 20 la sută.

3. Aplicarea reducerilor de prețuri se va face înce- 
pînd cu data de 31 iulie 1961.

Noile tarife pentru energia electrică vor intra în vi
goare la data de 15 august 1961.

4. Ministerul Comerțului, Ministerul Minelor și Ener
giei Electrice, Ministerul învățămîntului și Culturii, Mi
nisterul Sănătății și Prevederilor Sociale și Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșugărești vor stabili listele 
complete ale produselor la care se redttc prețurile și ta
rifele și vor lua măsurile organizatorice necesare pentru 
aplicarea reducerilor.

5. Comitetele executive ale sfaturilor populare regio
nale, ale sfaturilor populare ale orașelor București și 
Constanța, precum și Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești, vor stabili în termen de 15 zile prețuri 
reduse la articolele din nomenclatura proprie, similare 
cu produsele la care s-au aprobat reduceri de prețuri.

*
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și 

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne își 
exprimă convingerea că oamenii muncii de la orașe și 
sate își vor intensifica eforturile în vederea îndeplinirii 
și depășirii planului economic de 6 ani și vor obține noi 
succese în sporirea producției, în îmbunătățirea calității 
produselor, în creșterea productivității muncii și reduce
rea prețului de cost, contribuind prin aceasta la înflorirea 
economică a patriei noastre și ridicarea continuă a nive
lului de trai al celor ce muncesc.

în cinstea 
Zilei minerului
în întrecerea de a extrage în 

cinstea Zilei minerului tot mai 
mult minereu și cărbune de bună 
calitate, numeroase brigăzi și e- 
chipe din exploatările hunedo- 
rene și-au însușit inițiativa mine
rilor de la Teliuc „Nici un vago- 
net de cărbune sau minereu rebu- 
tat".

Rezultatele aplicării acestei ini
țiative valoroase sînt rodnice. A- 
sigurarea unor condiții mai bune 
de selecționare a minereurilor în 
abataje și extinderea pușcării se
lective la toate locurile de muncă 
din exploatarea Teliuc au tăcut 
ca aici conținutul în metal al mi
nereurilor extrase să fie mai mare 
luna aceasta, în medie cu 5 la 
sută. Majoritatea echipelor și bri
găzilor din această exploatare 
n-au rebutat nici un vagonet de 
minereu.

O dată cu însușirea acestei ini
țiative, minerii din Valea Jiului 
au luat și o serie de măsuri teh- 
nico-organizaforice care să le a- 
sigure scopul propus. Prin podi- 
rea mai bună a abatajelor, puș- 
carea separată a straturilor de 
cărbune procentul de cenușă în 
exploatarea carboniferă Uricani a 
scăzut în luna aceasta cu 2 la 
sută, iar la Vulcan cu 3 la sută.

Rezultate bune in urme însu
șirii inițiativei „Nici un vagonet 
de cărbune sau minereu rebutat" 
au fost obținute și în minele din 
regiunea Banat. Prin reducerea 
procentului de cenușă din căr
bune, minerii de la exploatarea 
Secul au realizat pînă acum eco
nomii peste plan în valoare de 
77.000 lei. Minerii de la exploa
tarea Bocșa, paralel cu preocu
parea pentru îmbunătățirea cali
tății, au sporit și producția. De la 
începutul anului și pînă acum ei 
au trimis furnalelor peste plan 
14.000 tone de minereu de fier, 
în cinstea Zilei minerului ei s-au 
angajat să trimită peste plan încă 
t.000 tone.

(Agerpres)

Radulescu Aurel, șeful brigă
zii de tineret nr. 1 de la Fa
brica de cabluri și materiale 
izolante din Capitală, discută 
cu unul din membrii brigăzii 
despre calitatea produselor, 

lucrate în brigadă.

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Ion Gheorghe Maurer

La Casa de cultură a tineretului din raionul I. V. Stalin, tinerii s-au strîns în Jurul aparatului de radio. Ei as
cultă qu un deosebit interes și bucurie Hotârîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consi

liului de Miniștri privind creș terea salariilor, precum și re ducerea prețurilor la unei» bunuri de consum.
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MESAJUL EOVARAȘULUI ■
GHEORGHE GHEORGHIV-DEJ
CAERE EmU MONDIAL

AL EINEREWLDI
MOSCOVA 27 (Agerpres). - La ședința plenară din dimineața zilei de 27 iulie a 

Forumului Mondial al Tinere tului, tovarășul Virgil Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., conducătorul delegației tineretului din. R.P. Romînă, a dat citire mesajului adresat 
Forumului de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, în care se spune ;

Dragi prieteni.

Salut cordial pe reprezen
tanții generației tinere din 
întreaga lume, întruniți la 
Forumul Mondial pentru a 
dezbate cele mai vitale pro
bleme care preocupă tinere
tul zilelor noastre.

Tineretul are un rol de 
seamă in lupta popoarelor 
pentru triumful coexistenței 
pașnice, pentru dezarmarea 
generală și totală, interzice
rea armelor nucleare și lichi
darea deplină a robiei colo
niale. împreună cu toate for
țele progresiste, tineretul a- 
duce o contribuție importantă 
Ia zădărnicirea acțiunilor 
cercurilor reacționare mono
poliste îndreptate împotriva 
păcii, destinderii în relațiile

internaționale și dreptului po
poarelor de a dispune de 
propria lor soartă.

Întîlnirca voastră, in Im
portantul Forum de la Mos
cova, este menita să contri
buie la strîngerea rindurilor 
tineretului de diferite rase și 
naționalități, de toate convin
gerile politice, filozofice, reli
gioase în vederea înlăturării 
pericolului unei catastrofe 
mondiale.

Tineretul participă tot rnai 
activ la nobila luptă pentru 
apărarea păcii și progres 
social deoarece aceasta asi
gură popoarelor, tinerei ge
nerații, condițiile cele mai fa
vorabile pentru împlinirea 
năzuințelor lor de bunăstare 
materială și dezvoltare cultu
rală.

Poporul romîn, profund inte
resat ca și toate popoarele in 
triumful ideii de pace și co
laborare internațională, salută 
călduros întrunirea voastră ți 
urează din toată inima deplin 
succes întilnirilor și discuții
lor îndreptate spre o mai 
bună cunoaștere reciprocă, 
înțelegere și unitate în lupta 
pentru apărarea păcii, pentru 
un viitor luminos al tineretu
lui și al întregii omeniri.

Vă doresc, dragi tineri, ca 
floarea prieteniei să prindă 
rădăcini adinei in inimile tu
turor tinerilor de pe întregul 
pămint.

Mesajul a fost primit cu 
puternice aplauze de delega
ții celor peste 90 de țări parti
cipante la Forumul Mondial 
al Tineretului.

Pe platforma comună 
a luptei pentru apărarea păcii

poem. Pe 
mă, cu 
înalte, dar

e-asupra Moscovei 
coborîseră um
brele serii. O sea
ră superbă, des
cinsă parcă din- 
tr-un inspirat 

o stradă căl
case nu prea 

insuflînd o intimi
tate agreabilă, și-a deschis 
porțile Clubul Forumului. In 
clădirea spațioasă și modernă 
se întîlnesc de obicei scriito
rii. Acum, pentru cîteva zile, 
locatarii s-au schimbat — 
sînt eroi ai cărților lor, tineri 
ai zilelor noastre. Prima sea
ră la Clubul Fo
rumului a prile
juit o veritabilă 
erupție de tine
rețe. S-au ținut 
cîteva discursuri, 
s-a prezentat un 
concert și s-a 
dansat tîrziu pî
nă după miezul 
nopții. Tinerii 
pe care diminea
ță îi văzusem 
gravi, preocu
pați de proble
mele importante 
ale prezentului, 
cîntau plini de 
voioșie, cu o 
exuberanță pro
prie vîrstei lor. 
La club trona 
atotstăpînitoare 

voioșia. Se po
vesteau glume 
în diferite limbi, 
dar cel mai 
mare succes îl repurtau 
cele mimate. Răsunau mereu 
explozii de rîs. Negrii au oferit 
în pauză o reprezentație co
regrafică. Uimirea a fost ge
nerală : dansurile rusești, pe 
care le admiraseră cu cîteva 
clipe înainte, erau executate 
cu o precizie demnă de un 
membru al ansamblului „Piat- 
nițlci". O surpriză a fost ofe
rită la miezul nopții: un film 
puțin obișnuit. Era filmul 
inaugurării Clubului. Tinerii 
au regăsit pe ecran momentele

Prin telefon 
de Ia trimisul nostru 

special la Forum

petrecute de ei cu puțin 
înainte. Numai că aceste mo
mente erau presărate cu scene 
pline de haz- prinse cu price
pere de către operatori.

★
Cîteva ore de odihnă și ti

nerii veniți la Moscova din 94 
de țări s-au reîntîlnit în lu
minoasa sală a Coloanelor.

Uitîndu-te la ei aveai un ta
blou viu a ceea ce înseamnă 
tinerețea. Vîrsta anilor tineri 
nu înseamnă doar năvalnică 
exuberanță ci și o matură 
gîndire. Tînărul cîntă, dansea
ză, glumește, gustă bucuria 
vieții, dar nu are dreptul să 
uite că viața este plină de 
probleme față de care nu poa
te fi indiferent și care îl soli
cită mereu. Participanții la 
Forum simt pe umerii lor 
apăsînd această responsabili
tate, lucru pe care îl reflectă 
cu prisosință dezbaterile Fo
rumului.

CEL MAI BUN STRUNGAR
Zntr-un colț al sectorului 

mecanic de la Fabrica 
Metalurgica" din Sibiu, 

secretarul comitetului U.T.M. 
ne arată un tînăr strungar 
care explica ceva unor uce
nici.

— Este loan Irimia cel mai 
bun strungar din sector. A 
absolvit în urmă cu cîțiva ani 
școala profesională dar și-a 
însușit în scurtă vreme o bo
gată experiență ți pregătire 
profesională. Meseria de 
strungar, ne povestește apoi 
în continuare secretarul 
comitetului U.T.M., a de
venit pentru el o adevărată 
pasiune. "La lucru venea mai 
devreme. Cele 480 de minute 
le folosea din plin, constituind 
un exemplu de disciplină. La 
sfîrșitul schimbului, mașina 
și-o lăsa în perfectă stare de 
curățenie, iar sculele așezate

fiecare la locul lor ca a doua 
zi să le aibă la îndemînă. 
După orele de lucru rămînea 
îndelung alături de strungarii 
cu calificare mai înaltă. Cînd 
maistrul repara ceva mergea 
acolo și el iscodindu-l din ce 
cauză a provenit defectul, cum 
se poate repara. De fiecare 
dată cînd se organiza un 
schimb de experiență, con
cursuri pe profesii, participa 
printre primii. Dornic să cu
noască cît mai mult, să-și 
stăpînească meseria cît mai 
bine, loan Irimia învață me
reu. Cărțile tehnice îi sînt de 
nedespărțit. Cu ajutorul lor a 
reușit să-și însușească mai 
repede și mai bine metoda de 
așchiere rapidă, a învățat cum 
să-și organizeze mai bine 
locul de muncă. De fapt la în
vățătură n-a renunțat nici o 
zi măcar. Acum urmează un

curs de ridicare a calificării 
de gradul doi. In același timp, 
cunoștințele acumulate le îm
părtășește cu drag și altora. 
Așa i-a ajutat să-și ridice ca
lificarea pe Iile Terbea. Lu
cian Moldar, Teronim Unghe- 
șel și alții.

— Noi n-am terminat cu în
vățătura, le spune el adesea 
tovarășilor săi de muncă. Din 
cărți, de la tovarăși cu mai 
multă experiență, de la mai
ștri și ingineri avem mereu 
de învățat. Să-ți cunoști în- 
tr-adevăr meseria înseamnă 
să te pregătești continuu, să 
fii la curent cu toate noutățile 
din profesiunea respectivă.

...Și loan Irimia așa proce
dează. Asta l-a ajutat să de
vină cel mai bun strungar 
din sector.

MIOARA FARCĂȘIU

Astăzi dezbaterile Forumu
lui s-au axat pe două proble
me : drepturile și îndatoririle 
tineretului în sopietate, și ti
neretul și progresul. Referate
le expuse au abordat proble
mele de pe poziții diferite, 
însă ele au fost unanime în 
recunoașterea răspunderii pe 
care tineretul o are în lupta 
pentru pace și un viitor mai 
bun, în aprecierea necesității 
acțiunii comune a generației 
tinere. Toate referatele au fost 
inspirate de o sinceră, dorință 
de cooperare și au subliniat, 
necesitatea luptei unitare a ti- 

* neretului lumii,
pentru triumful 
ideilor coexis
tenței pașnice.

Despre proble
ma drepturilor 
și îndatoririlor 
tineretului în 
societate au vor
bit reprezentan
tul Ghanei, Ri- 
by Williams, se
cretar principal 
al Ministerului 
de educație și 
bunăstării socia
le din Ghana 
și reprezentan
tul chinez Wang 
Chao Huo. Refe
ratele au fost 
ample, aducînd 
în discuție pro
bleme importan
te. Caracterul 
deosebit al aces
tor probleme 

provine din faptul că în 
lumea contemporană în nu
meroase țări în care dom. 
nește capitalul, drepturi
le tineretului sînt încălcate. 
Spre deosebire de aceasta în 
țările ce aparțin sistemului 
mondial socialist tineretul are 
posibilități nelimitate de dez
voltare, se bucură de largi 
drepturi.

Președintele ședinței anunță 
că se va da citire mesajului 
adresat Forumului de pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romî
ne, Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
în solemna Sală a Coloanelor 
răsună puternice aplauze. La 
tribună urcă tovarășul Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M. care dă citire tex
tului mesajului tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cu
vintele conducătorului iubit al 
poporului nostru adresate so
lilor tineretului lumii au fost 
primite cu o deosebită căl
dură.

Andr6 Ruhezamihigo, un tî
năr negru venit din acea 
cumplită temniță care este 
colonia belgiană Ruanda U- 
rundi mi-a spus :

—■ Am ascultat cu mult in
teres mesajul domnului 
Gheorghiu-Dej. Acest mesaj, 
ca și mesajele transmise Fo. 
rumului de alți conducători de 
state și șefi de guverne, are

EUGENIU OBREA

Moscova, 27 iulie 1961.
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munca oatrio- 
intitulată o ase-

nu sînt, căci la 
nu s-a stabilit 
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un frumos 
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pregătire ; 
dat seama 
lista mae- 

sportului

trei auto- 
de drum, 
merg să 

celelalte

cu 
de 
dt 

Aceasta 
firește,

din U.R.S.S., R. D.
și R. S. Ceho-

pornim prin ta

soarele ss a- 
ca născut din 

imensei o- 
plaja se aco-

entru vară, colec
tivul Casei de 
cultură a studen
ților clujeni, în
drumat de comi
tetul U.T.M. pe 

centrul universitar și consiliul 
U.A.S.-Cluj, a alcătuit un pro
gram judicios, menit să atra
gă la activitatea de vacanță 
studenții aflați în Cluj sau ve
niți aici, la practică, din alte 
centre universitare. S-a ținut 
seama, de la bun început, că 
în activitatea educativă des
fășurată în rîndul studenților 
nu există pauze, deci, că în 
timpul vacanței casa de cul
tură trebuie să continue ma
nifestările educative, cu un 
caracter atractiv, recreativ.

De la începutul vacanței, în 
flecare săptămînă, la intrarea 
casei de cultură apare cunos
cutul afiș-program de activi
tate. Pe răstimpul a 6 zile din 
Baptâmînă sînt programate di
ferite acțiuni, care răspund o- 
biectivelor planului propus.

Pînă acum au fost progra
mate doua expuneri pe teme 
internaționale. Organizate sub 
forma „Ziua actualității poli
tice internaționale”, această 
acțiune a atras mulți studenți, 
care au venit să asculte in
teresantele expuneri al* tova
rășului Virgil Cîmpeanu, de
can al Facultății de științe 
juridice.

Serile organizate la casa de 
cultură atrag, de asemenea, 
mulți participanți. Este expli
cabil aceasta dacă ținem sea
ma de faptul că organizatorii 
dovedesc mult interes și in
geniozitate în organizarea a- 
cestor seri. S-a încetățenit o- 
biceiul organizării unor con
cursuri „Să ne verificăm cu
noștințele de cultură gene
rală”, organizate sub formă 
de seri de întrebări și răspun
suri- Temele acestor con
cursuri nu sînt alese la întîm
plare ; se ține mai ales seama 
de problemele de actualitate 
științifică și culturală. De pil
dă, unii studenți — și nu nu
mai de la Politehnică — au 
dovedit mare interes pentru 
problemele de automatică. 
Ținînd seama de aceasta, or
ganizatorii au programat o 
interesantă seară de întrebări 
și răspunsuri cu tema : „Suc
cese în automatizarea pro
ducției noastre”. Cei mai pre
gătiți s-au întrecut în cadrul 
unui concurs, iar ceilalți, asis- 
tînd, au avut de învățat din 
răspunsurile colegilor lor. A- 
semenea concursuri au mai 
fost și vor mai fi organizate.

Experiența a arătat că au 
mare succes în rîndul stu

denților serile închinate săr
bătoririi unor colective, a unor 
institute, serile închinate întâl
nirii cu tinerii muncitori din 
anumite întreprinderi. De a- 
ceea, acum, pe timp de va
canță, au fost programate și 
asemenea manifestări. „Cinste 
fruntașilor în 
tică” — a fost 
menea seară. Brigadierii s-au 
bucurat de i 
program, și-au 
revistă rezultatele 
zilele frumoase petrecute în 
tabăra de muncă patriotică 
într-o formă atractivă, je pro
gram de brigadă, au dansat.

tîrziu. O întîlnire a absolven
ților școlilor medii cu acade
micieni, profesori, 
trebuia programată de pe 
acum, și nu numai 
întîlnire, ci și alte activități. 
Tinerii muncitori candidați la 
studenție și absolvenți ai șco
lilor medii se află la cursul de 
pregătire. Ei ar trebui să fie 
invitați mai des la casa de 
cultură. De asemenea, ar fi 
fost util să se organizeze aici 
„Ziua agronomiei”, „Ziua po
litehnicii’', „Ziua universității” 
etc. în cadrul cărora tinerii să 
se întîlnească cu profesori și 
cu studenți din aceste institu.

Cum este organizată activitatea de vară 
a Casei de cultură a studenților din Cluj
într-o altă seară studenții au 
avut ca oaspeți pe tinerii de 
la Atelierele C-F.R. „16 Fe
bruarie”. în alte seri, casa de 
cultură găzduiește spectacole, 
filme. Remarcăm inițiativa ca 
filmele să nu fie prezentate 
la întîmplare, ci sub formă de 
ciclu. De pildă, pentru a-i 
sprijini și pe această cale pe 
studenți să-și îmbogățească 
cunoștințele de culiură gene
rală prin cunoașterea mai te
meinică a unor opere literare 
valoroase, în această vacanță 
a fost programat ciclul de 
filme „Opere literare ecrani
zate”. întotdeauna aceste fil
me sînt însoțite de prezentări 
sau discuții, ceea ce este 
loarte instructiv.

Multe, foarte multe activități. 
Și, totuși, există o limitare te
matică în ce privește concre
tizarea obiectivelor planului, 
iar unele activități sînt pro
gramat* prea tîrziu. Citeva 
exemple: pînă la această 
dată n-a fost programată nici 
o excursie, deși în planul ca
sei de cultură există prevă
zut ca obiectiv principal or
ganizarea excursiilor. Ni s-a 
spus : ,Se vor face în viitor”. 
Dar garanții 
această oră 
unde se vor 
nu s-au luat 
sare pentru 
loacelor de transport.

In programul casei de cul
tură figurează ca obiectiv a- 
tragerea la activitățile sale și 
a viitorilor studenți, sprijini
rea orientării pipfesionale a 
absolvenților către anumite 
facultăți. Prima acțiune de 
acest fel este programată însă 
la 11 august, ceea ce e prea

(ii de învățămînt superior. Iar 
inițiativa comitetului U.T.M. pe 
centrul universitar București și 
a Consiliului U. A. S. - Bucu
rești, de a organiza la Casa 
de cultură „Grigore Preotea
sa” un centru de îndrumare 
pentru absolvenții școlilor me
dii, ar trebui preluată și de 
Casa de cultură a studenților 
din Cluj.

Faptele consemnat* în a- 
cest articol arată că a exis
tat și există o preocupare pen
tru ca la Casa de cultură a 
studenților să se desfășoare o 
vie activitate. înlăturarea unor 
lipsuri semnalat* privind con
ținutul programului va face ca 
această activitate să devină 
mai bogată, mai vie. Este ne
cesar însă să se facă o mai 
largă popularizare a progra
mului casei de cultură. Un 
singur afiș-program nu-i sufi
cient. Afișe sugestive trebuie 
să fie puse la Institute, la cen
trele de practică, la cursul de 
pregătire, la cămine. Și nu 
numai afișe. Responsabilii de 
practică din partea studenți
lor, responsabilii grupelor de 
pregătire, un grup de studenți 
care să fie mobilizați să ajute 
activiștilor casei de cultură, 
ar putea face o mai largă 
popularizare a programului 
casei de cultură. Altfel, e pu
țin probabil că fiecare din su
tele de studenți aflați în Cluj 
vor trece zilnic să vadă ce 
activitate este programată la 
casa de cultură. Ei trebuie să 
fie informați din timp, în per
manență, și cu siguranță că 
numărul participanților la ac
tivitatea casei de cultură va 
crește tot mai mult.

LUCRETIA LUSTIG

La prinz după termina
rea practicii studenții 
mai rămîn cîteva clipe 
pe șantier și privesc 
uriașele cargouri ce se 
construiesc la Șantierul 

naval Galați. 
Foto: AGERPRES

O ZI IN ORAȘELUI

In curînd, Universiada

in fiecare vară, 
institutele organi. 
zează cursuri de 
pregătire pentru 
candidați. Dar de ce 
la Institutul agrono
mic se pregătesc... 
„candidați" spor
tivi?. Foarte simplu; 
„'Examenul" pentru 
care se pregătesc 
tinerii reprezentan
ți ai sportului uni
versitar aflați în 
cantonamentul de 
la șosea, îl consti
tuie Jocurile Mon
diale Universitare 
de vară de la Sofia. 
Toți doresc din ini
mă să contribuie la 
gloria sportivă a 
patriei, a culorilor 
sportului 
universitar, 
aceea, toți 
dează la 
fruntașe, la 
de a aduce 
un titlu, un record, 
un succes la acea
stă adevărată O- 
limpiadă studențea
scă. Și pentru că 
experiența atîtor 
ani de studenție 
le-a verificat în 
nenumărate rînduri 
Cită muncă presu
pune nota 10. toți 
muncesc cu rîvnă...

Cifrele sînt im
presionante: 185 de

nostru 
Și de 
candi- 
locuri 

cinstea 
în țară

sportivi, fără 
punem la număr 
atleții (în jur de 
100, aflați la Poia
na Brașov), 23 an
trenori cite 2 și 3 
antrenamente pe zi. 
Am întrebat ce 
baze sportive sînt 
afectate pregătiri
lor, am notat, și 
făcîndu-le bilanțul, 
am obținut aproa
pe^ totalul ba
zelor de frunte din 
Capitală. Am mai 
întrebat ce sportivi 
foarte cunoscuți se 
află in 
mi-am 
apoi că 
ștrilor 
mi-ar lua exact spa
țiul rezervat arti
colului (totuși : Io- 
landa Balaș, Lia 
Manoliu, Maria Di- 
ți, Zoltan Vamoș, 
Tiriac, Nedef, Mu
șat, Gherebețiu, 
Doina Ivănescu etc., 
etc.). Am mai 
întrebat ce compe
tiții preliminare vor 
verifica forma spor
tivilor, iar răspun
sul m-a lămurit că 
nici nu trebuia să 
mai întreb, deoare
ce aceste competiții 
sînt de acum pe 
buzele tuturor a- 
maiorilor de sport

din țară - meciu
rile de la Sofia și 
Budapesta (volei) 
Trofeo-Italia (polo) 
campionatele repu. 
blicane și campio
natele internațio
nale ale R.P.R. (a. 
tletism) etc., etc.

înseamnă că toa
te măsurile s-au 
luat prin grija 
U.C.F.S. și U.A.S.R. 
Înseamnă că stu
denții romîni vor 
fi reprezentați la 
Universiadă de un 
lot puternic 
sportivi, 
dornici 
zultate 
bune, 
pinde, 
dîrzenia și conști
inciozitatea acelo
ra de la care aștep
tăm rezultatele 
Depinde de sportivi. 
Și, după 
muncesc la 
trenamente 
maxime : 
volei, scrimă), 
seamnă că putem 
aștepta cu încrede
re știrile sportive 
în perioada 25 au
gust—2 septembrie, 
intervalul Univer
siadei.

Nu-i așa, băieți ?
I. BUCHERU

de 
toții 
re- 

mai 
de-
de

cum 
an- 

(note 
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în-

Lotul feminin studențesc de baschet se pregătește intens 
pentru Universiada de la Sofia.

In mijlocul siderurgiștilor
în eurînd, cei 200 de studenți 

de la institutele politehnice din 
București, Cluj și Timișoara, care 
și-au petrecut mai bine de 5 săp- 
tămîni în mijlocul siderurgiștilor 
hunedoreni, etectuînd practica în 
producție, vor părăsi combinatul 
pentru a-și continua vacanța de

vară, Ei vor duce cu ei bogatele 
cunoștințe practice acumulate zi 
de zi în procesul muncii efective 
desfășurată alături de ofelari, fur- 
naliști și laminatori, precum și a- 
minfirile frumoase despre priete
niile închegate aici.

Intr-una din duminicile trecute, 
de exemplu, i-am întilnif în 
excursia organizată în munții Po
iana Ruscă. Studenții au călătorit 
alături de tinerii muncitori cu tre
nul mic pe Valea Runcuiui, s-au 
cățărat pe povîrnișurile munților, 
au cules diferite roci, au făcut cu
noștință cu frumusețile naturii, cu 
oamenii ospitalieri din această 
parte a țării.

R I.AL

trei 
la 

dau 
lă- 

care

Practica la Atelierele C.F.R. Grivița Roșie, oferă studenților Politehnicii din Capitală, pO-
Abilitatea de a învăța multe lucruri prețioaș®,

oate nicăieri în aceste 
zile pe întregul litoral 
tinerețea nu este mai 

personală, cu toate atributele 
ei, ca în orășelul studențesc 
de la Costinești. Firesc, căci 
aici, din zori și pînă seara 
tîrziu, entuziasmul și voioșia 
sînt risipite dintr-odată cu 
generozitatea vîrstei de aur, 
de mai bine de o mie de ti
neri.

Studenții fruntași veniți aici 
din toate centrele universitare 
din țară au asigurate, ca o 
expresie vie a grijii partidu
lui și guvernului nostru, toate 
condițiile ca vacanța petre
cută în tabără să fie cit mai 
plăcută, recreativă și instruc
tivă. în familia primitoare a 
studenților romîni au sosit 
să-și petreacă vacanța tineri 
studenți 
Germană 
slovacă.

Dar să 
bară.

La ora 
rată la orizont, 
ape, deasupra 
glinzi a mării 
peră de trupuri bronzate șl 
larmă tinerească. Aerul, ul
travioletele, baia In mare, 
constituie izvor de sănătate 
și bună dispoziție. în cîteva 
locuri mingile saltă în văzduh 
sau bombardează nisipul. în 
altul, acordurile chitarei lui 
Rene Kosak, oaspete din 
Cehoslovacia, a strîns ciotcă 
un grup numeros. Melodiilor 
românești șî cehoslovace li se 
adaugă altele în graiul de pe 
Volga și de pe Rin. în alte 
părți, sub conducerea unor 
Instructori ad-hoo, profanii în 
materie de înot iau lecții șl, 
încet-încet, află secretul plu
tirii.

La ora prînzulul, foamea, 
ațîțată de aer, baie și zben
guială, îi mînă pe tineri spr» 
sala nouă, de construcție mo
dernă, luminoasă ca o seră, 
a cantinei, unde se servește 
o mîncare consistentă. Apoi 
— două ore de dulce și odih
nitor „somn obligatoriu".

Cînd soarele și-a domolit 
văpaia și briza și-a întețit ră
coarea, tabăra prinde din nou 
viață. O galerie însuflețită ne 
face să ne îndreptăm pașii 
spre terenul de volei. Aici re
prezentativele studenților clu
jeni și ieșeni își dispută a- 
prig mingea la fileu. Urmea
ză apoi un meci între selec
ționatele studenților romîni șl 
ale colegilor germani.

In fața cantinei, 
buze sînt gata 
încotro? Studenții 
facă cunoștință cu 
stațiuni de pe litoral, cărora
le-au dat linie, splendoare și 
prospețime noile construcții.

Mulți din cei rămași în ta
bără se îndreaptă spre club, 
îi urmăm. Biblioteca este și 
azi, ca în fiecare zi, luată cu 
asalt. Pentru că și în va
canță studenții nu-și uită prie
tenii de totdeauna: cărțile. 
Care-s cei mai harnici citi
tori? Bibliotecara este pusă 
în încurcătură. Ar trebui date 
sute de nume. Totuși, cîțiva: 
Vasile Covaci, student anul 
II la filozoiie-București, Elena 
Dumitru, studentă în penul
timul an al facultății de chi
mie alimentară din Galați, 
Adrian Oțoiu, viitor agronom, 
care își face studiile în Capi
tală.

Mesele de șah, remy, ping- 
pong sînt toate ocupate. Alți 
studenți răsfoiesc ziarele și 
revistele sosite zilnic prin a- 
bonamente gratuite în sute de 
exemplare în tabără. Forumul 
Mondial al Tineretului de la 
Moscova este în centrul a- 
tenției și al discuțiilor tuturor. 
Pace! Acest cuvînt rostit în 
graiul unio al prieteniei și 
tinereții exprimă cel mai de
plin năzuințele tinerilor. Aici 
la club studenții ascultă in-

-&

teresante conferințe despre 
perspectivele de dezvoltare 
ale țării noastre sub înțeleap
tă conducere a partidului, 
despre situația internațională, 
despre bogățiile *1 frumuse
țile patriei.

îndată după cină, sala mare 
a clubului devine neîncăpă
toare. Timp de aproape o oră 
studenții 
moții de 
entuziaști 
concursul 
avînd ca 
rașe noi pe harta 
Cîștigătorii: Cicerone Mușat, 
student la Universitatea „C. L 
Parhon", Valentin Igescu și 
Rodica Georgescu, studenți 
din Galați sînt felicitați pen
tru răspunsurile bune și li se 
înmânează diplome și premii... 
dulci.

Dar abia s-a încheiat con
cursul că tinerii strînși pe 
marea terasă din fața canti
nei au o altă surpriză plă
cută: un grup de colegi, prin
tre care Ilie Ciocoiu, Niculina 
Manolache, Victor Tocariu, 
George Sandu, Elena Vasile 
și alții prezintă un spec
tacol de muzică populară 
și ușoară romînească. Ad- 
hoa li se adaugă tineri 
germani și sovietici, și me
lodiile lor se unesc într-un 
minunat buchet al prieteniei.

B tîrziu. Noapte bunăl
L STAVARUȘ

participă fie cu e- 
concurenți fie ca 

încurajatori, la 
„Drumeții veseli" 

temă instructivă „O- 
patriei".

țiile prăjite, aglomerare, to
pire, rafinare, electroliza 
plumbului, ca și în laborator 
domnește preocuparea ca 
produsele realizate aici să fie 
de cea mai bună calitate. In 
acest proces de prelucrare a 
minereurilor atît de necesare 
industriei s-au încadrat și 
studenții grupelor 612 și 623 
din anii I și II de la Institu
tul politehnic București.

In programa întocmită pen
tru perioada de practică este 
prevăzut concret modul în 
care studenții vor realiza tre
cerea prin toate secțiile uzi
nei penfru cunoașterea pro
blemelor tehnice generale șt 
aprofundarea cunoștințelor re
feritoare la organizarea în
treprinderii, procesele teh
nologice specifice acestei u- 
zine. Acest program a fost 
concretizat de către asisten
ții care-i însoțesc pe studenți 
și specialiști din uzină într-un 
program pentru fiecare loa 
de muncă. De exemplu, pen
tru practica în specialitatea 
laborant, asistenta Aurelia 
Dumitrescu a întocmit un pro
gram care indică precis ziua 
și analizele care trebuie exe
cutate de fiecare student. Ia 
acest fel, studenții pot fi zil
nic controlați ce lucrează și 
cum lucrează. In același timp 
ei au posibilitatea să execute 
șl temele individuale care 
le-au fost repartizate la insti
tut pentru perioada de prac
tică.

Paralel cu operațiile prac
tice productive, la care stu
denții participă din plin, fără 
a fi simpli spectatori, se lu
crează și la realizarea mache. 
telor ori aparatelor necesare 
laboratoarelor Institutului. De 
exemplu, grupa anului I a e- 
xecutat machetele secției de 
aglomerare, cuptorul de to
pire WJ, creuzet de transport 
pentru mară șl zgură, mostre 
de diferite materii prime și 
produse finite ale uzinei.

Excursiile de studii, orga
nizate la exploatările miniere 
„Drapelul roșu“-Herja, „Josza 
Bella"-Baia Sprie și „Petre 
Gheorghe" au constituit un 
punct important al programu
lui de practică. Rezultatele 
obținute dovedesc utilitatea 
acestor excursii de studii și 
necesitatea extinderii lor. Fap
tul că timp de cîteva săptă- 
mîni Btudenții au văzut și alte 
întreprinderi în afara celei 
în care fac practică l-a aju
tat mult în lărgirea orizontu
lui lor de cunoștințe pri
vind procesul de prelucrare a 
minereurilor. In zilele care au 
mai rămas pînă la încheierea 
practicii sînt programate vi
zite și la alte întreprinderi în 
care vor fi urmărite proble
mele legate de pregătirea Ion

Viitorll studenți ai Institu
tului de construcții din Ca
pitală se pregătesc intens 
în vederea examenului de 
admitere la cursurile de 
pregătire organizate pen

tru ei.

centrul de îndrumare
Pe strada Polizu, peste 

drum de Institutul 
politehnic, atrage a- 

tenția un birou pe ușa că
ruia circulă într.una zeci 
și zeci de tineri. O tăbliță 
scrisă cu litere mari lămu
rește că acolo se află cen
trul de îndrumare pentru, 
candidații la examenul de 
admitere în învățămîntul 
superior. împreună cu cî- 
țiva băieți și fete, candi
dați la studenție, intrăm și 
noi în birou, de fapt, o 
sală destul de încăpătoare.

o masă lungă, 
tineri de

La 
asistenți
Institutul politehnic 
explicații, îndrumări, 
muriri tuturor celor 
doresc Aceștia sînt din ce 
în ce mai mulți. întrebă
rile curg necontenit, și cu 
cele mai diverse probleme :

— Eu aș vrea să urmez 
metalurgia. Ce trebuie să 
fac ?
- Cînd 

pregătire pentru cei din 
provincie '
- Ce 

aduc ?
— Adeverința aceasta • 

bună ?
La toate întrebările, cei 

trei îndrumători se stră
duiesc să răspundă cît mai 
clar și mai precis. Adesea, 
însă, răspunsurile nu sînt 
simple răspunsuri. Ele se 
transformă în discuții pa
sionante. Aceasta se întîm- 
plă atunci cînd la centru 
se prezintă cîte un tînăr 
nu prea hotărît asupra fa
cultății pe care vrea s-o 
urmeze.

— Mă gîndeam să urmez 
mecanica... dar parcă măi

începe cursul de
?
acte trebuie să

mult mi-ar place energe
tica.

Alteori întrebările sînt 
directe :

- Ce mă sfătuiți 
mez ? Metalurgia ? 
porturile ?...

în aceste cazuri, 
mătorji discută mai 
delete cu candidații la 
studenție: se interesează 
de preocupările lor, de cele 
ale părinților chiar, le dez
văluie, în amănunt, profi
lul fiecărei facultăți, le a- 
rată perspectivele, și, pînă 
la urmă, tînărul respectiv 
se decide asupra speciali
tății căreia să i se consacre.

Dar la lămurirea tineri
lor contribuie nu numai 
răspunsurile îndrumători, 
lor. Pe pereți sînt afișate 
prospectele diferitelor in
stitute tehnice și se vor

să ur- 
Trans-

îndru- 
pe în

mai afișa, după cum ne 
spune tov. Dumitru Șerban, 
președintele A. S. din In
stitutul politehnic, și alte 
materiale propagandistice.

în felul acesta, Centrul 
strada 

se dau

în felul acesta, 
de îndrumare din 
Polizu nr. 10 unde

lămuriri în legătură cu in. 
stitutele tehnice (Institutul 
politehnic, Institutul 
construcții, Institutul 
petrol, gaze și geologie , 
Institutul de arhitectură) e 
de un 
lor la

de 
de
Și

real folos candidați- 
studenție.

Ne folosim de acest prilej 
tori că, în afară de acest centru de îndrumare, Co
mitetul U.T.M. și Consiliul U.A.S. din Centrul univer 
sitar București au luat inițiativa de a mai înființa 
două centre: unul la Casa de cultură a studenților 
din Calea Plevnei nr. 61 (pentru candidații la orice 
facultate) și altul în localul facultăților de științe 
juridice și de filozofie din B-dul 6 Martie nr. 64 (pen 
tru candidații la institutele umanistice).

AUREL GEORGESCU

pentru a informa pe ci ti
de îndrumare,



SPRIJIN CONCRET ORGANIZAȚIILOR 
U.T.M. DIN NOILE U.C.

n Raportul pre
zentat la recenta 
plenară a C.C. al 
P.M.R., tovarășul 
Gheorghe Gheor
ghiu-Dej sublinia 

faptul că după ce în regiunea 
București a fost terminată co
lectivizarea agriculturii, în
treaga energie creatoare a ță
rănimii trebuie concentrată 
acum spre consolidarea eco
nomică a gospodăriilor colec
tive și dezvoltarea lor multi
laterală.

La traducerea în viață a a- 
cestui obiectiv un rol de sea
mă revine și organizațiilor 
U.T.M. Comitetul raional 
s-a preocupat în primul rînd 
să creeze de îndată orga
nizații U.T.M. în toate gos
podăriile colective nou înfiin
țate.

în prezent, numărul organi
zațiilor de bază U.T.M. din 
G.A.C. și din brigăzile statu
tare ale acestora se ridică 
la peste 290. Sarcina princi
pală care stă acum în fața 
comitetului raional este aceea 
de a acorda acestor organi
zații nou înființate sprijin 
efectiv și îndrumare concre
tă zi de zi în vederea conso
lidării lor politice și organiza
torice, fiindcă numai în felul 
acesta ele își vor putea aduce 
din plin contribuția la educa
rea comunistă a tinerilor, la 
organizarea lor în producție, 
potrivit condițiilor specifice 
din G.A.C. Pentru a putea 
îndeplini în cele mai bune 
condiții această sarcină, noi 
am instruit temeinic aparatul 
comitetului raional U.T.M. 
Astfel, într-o plenară lărgită 
la care au participat și secre
tarii comitetelor comunale 
U.T.M. am dezbătut pe larg, 
și pe baza unor exemple con
crete, sarcinile ce revin orga
nizațiilor U.T.M. în dezvolta
rea multilaterală a gospodă
riilor agricole colective. Tot cu 
acest prilej tovarășul Matei 
Marin, secretar al comitetului 
raional de partid, a ținut în 
fața activiștilor o expunere a- 
mănunțită despre organizarea, 
planificarea și retribuirea 
muncii în G.A.C., iar tovară
șul inginer agronom Petre 
Nine, șeful secției agricole a 
sfatului popular raional, o 
expunere despre sarcinile ce 
revin brigăzilor și echipelor 
din gospodăriile agricole co
lective.

Comiteftui raional s-a preo
cupat totodată să generalizeze 
în organizațiile de bază din 
noile gospodării, experiența 
acumulată de organizațiile 
U.T.M. din gospodăriile mai 
vechi în munca de organiza
re a tinerilor în producție și 
de educare în spirit colectivist 
a acestora. în acest sens, un 
rol deosebit de însemnat îl are 
ziua secretarilor. Așa, de 
exemplu, la ziua secretarilor 
care a avut loc în luna mai, 
tov. Anghel Mocanu, locțiitor 
al secretarului organizației de 
bază U.T.M. din G.A.C. „23 
August", satul Valea Cireșu
lui, a împărtășit celorlalți 
participanți, experiența acu
mulată de comitetul U.T.M. 
pe gospodărie în munca de 
îndrumare și control a orga
nizațiilor U.T.M. din brigăzile 
statutare. El a arătat că fiecare 
membru al comitetului U.T.M. 
este repartizat să muncească 
intr-o organizație U.T.M. din 
brigadă, să ajute biroul or
ganizației U.T.M. respective 
la înfăptuirea sarcinilor ce-i 
revin. Totodată, comitetul 
U.T.M. pe gospodărie organi
zează periodic schimburi de 
experiență între birourile or
ganizațiilor U.T.M. pe brigăzi 
pentru generalizarea celor 
mai bune metode de muncă. 
Tovarășul Mocanu Anghel a 
vorbit apoi despre felul 
care a fost organizat și 
vează postul U.T.M. de 
trol din gospodărie, 
cruri interesante au
secretarii organizațiilor U.T.M. 
din noile gospodării colective 
și din relatarea tovarășului 

secretarul or- 
bază U.T.M.

„Zorile 
comuna 

privind 
le-a luat

batonul a explicat că în această 
perioadă organizația U.T.M. 
desfășoară munca politică și 
cultural-edu'cativă pe cîmp, 
acolo unde muncesc tinerii.

Una din ramurile principa
le de producție care urmează 
să ia o mare dezvoltare în 
gospodăriile colective din ra
ionul nostru, o constituie creș
terea animalelor. Ținînd sea
ma de acest fapt la indicația 
comitetului raional de partid, 
am organizat o vizită cu secre
tarii organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C. la sectorul zootehnic 
al gospodăriei agricole de stat 
Asan-Aga. Cu acest prilej se
cretarii organizațiilor 
din G-A.C. au văzut 
cum este organizată 
se desfășoară munca 
torul zootehnic, unde 
ză mulți utemiști și 
cum

U.T.M. 
concret 
și cum 
în sec- 
lucrea- 
fineri, 

contribuie organizația

Din experiența 
Comitetului raional 
U. T. M. Drăqânești- 

Vlașca în îndrumarea 
organizațiilor U.T.M. 

de la sate nou create

în 
acti- 
con- 
Lu- 

aflat

Stroie Stan, 
ganizației de 
de la G.A.C. 
cialismului", 
poru, privind măsurile pe 
care le-a luat organizația 
U.T.M., sub conducerea or
ganizației de partid, pentru 
mobilizarea tinerilor în cam
pania agricolă de vară. Vor-

so-
To-

U.T.M. de aici la continua 
dezvoltare a sectorului zoo
tehnic.

Asemenea acțiuni au ajutat 
secretarilor U.T.M. din noile 
gospodării colective să înțe
leagă mai bine sarcinile ce le 
revin și felul cum pot să mo
bilizeze tineretul la înfăptui
rea lor.

în ultima vreme s-a îmbu
nătățit de asemenea simțitor 
și stilul de muncă al comite
tului și aparatului nostru 
raional- Spre deosebire de 
trecut, instructorii comitetului 
raional, membrii biroului ră
mân acum în cîte o comună 
un timp mai îndelungat 
și ajută practic în mun
că birourile și comitetele or
ganizațiilor U.T.M. din noile 
gospodării colective. Așa de 
exemplu, instructorul Nicolae 
Simionescu a ajutat timp de 
mai bine de o săptămână co
mitetul U.T.M. din comuna 
Beiu să organizeze în bune 
condițiuni ziua secretarilor 
organizațiilor U.T.M. din co
mună.
meinic comitetele organiza
țiilor U.T.M. ”
G.A.C. și birourile organizații
lor U.T.M. din cele 15 brigăzi 
statutare. Instructorul Ion 
Năstase a ajutat îndeosebi, 
timp de aproape două săptă
mâni organizarea și îndruma
rea muncii echipelor de tine
ret din noile gospodării colec
tive înființate în comuna 
toroaga.

Măsurile întreprinse de 
mitetul raional U.T.M., 
directa conducere și îndruma
re a comitetului raional de 
partid, pentru a sprijini or
ganizațiile U.T.M. din noile 
gospodării colective, n-au în- 
tîrziat să-și arate roadele. 
Astfel, în gospodăriile colec
tive din Tomulești, Flămînda, 
Epurești, Botoroaga, Novaci 
și altele de curînd înființate, 
organizațiile U.T.M. au în
ceput să desfășoare o rodnică 
activitate. Aici au avut loc 
adunări generale deschise la 
care tovarăși din birourile or
ganizațiilor de partid și din 
consiliile de conducere ale 
G.A.C. au vorbit tinerilor des
pre perspectivele de dezvolta
re a gospodăriilor respective, 
s-au ținut adunări în care s-a 
prelucrat Statutul U.T.M. pe 
capitole, au fost înființate pos
turi utemiste de control iar 
în perioada muncilor de vară 
au desfășurat o susținută 
muncă politică. în alte gos
podării colective de curînd în
ființate cum sînt cele din Dră- 
gănești, Tîrnava etc. organi
zațiile U.T.M. sprijină activ 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic. Acestea au recomandat 
consiliilor de conducere peste 
40 dintre cei mai harnici 
și pricepuți utemiști pentru a 
munci ca îngrijitori și crescă
tori de animale, ocupîndu-se 
totodată îndeaproape de asi
gurarea bazei furajere, de ri
dicarea construcțiilor necesare 
animalelor.

O preocupare deosebită ma
nifestă de asemenea organi
zațiile U.T.M. din noile G.A.C. 
pentru desfășurarea unei in
tense munci politice cu întrea
ga masă a tineretului în ve
derea educării lor în spirit

comunist, ajutîndu-i astfel să 
se pregătească temeinic pen
tru a fi primiți în rîndurile 
U.T.M. Așa de exemplu, or
ganizația U.T.M. de la G.A.C. 
Naipu a primit în 3 luni 20 
de noi membri, cea de la No
vaci 23 de noi membri etc.

Dezvoltînd experiența acu
mulată pînă acum în această 
direcție, comitetul raional 
și-a propus totodată să ia 
și alte măsuri menite să 
ajute la îmbunătățirea acti
vității organizațiilor U.T.M. 
din G.A.C. Astfel ne vom pre
ocupa ca în fiecare comună 
să se organizeze lunar ziua 
secretarilor. O atenție deose
bită vom. acorda organiza
țiilor U.T.M. din noile gos^ 
podarii colective pentru or
ganizarea în bune condi
ții a învățământului poli
tic. Ne-am propus de a- 
semenea, ca cu sprijinul bi
roului comitetului regional 
U.T.M. să vizităm împreună 
cu secretarii organizațiilor 
U.T.M. din G.A.C. de la noi, 
cîteva gospodării colective din 
raionul Alexandria unde ute- 
miștii au acumulat o bo
gată experiență, mai ales 
în ceea ce privește orga
nizarea echipelor de tineret. 
Ne vom strădui să organizăm 
munca în așa fel, încît fie
care activist să stea un 
timp mai îndelungat în orga
nizațiile U.T.M. nou create, 
pentru a ajuta și îndruma 
practic activitatea acestora.

Muncind în acest fel sîntem 
convinși că activitatea orga
nizațiilor U.T.M. din noile 
gospodării colective se va 
îmbunătăți continuu, ele pu- 
tînd să-și aducă o contribu
ție din ce în ce mai mare la 
consolidarea eoonomico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor co
lective, la îndeplinirea sarci
nilor ce revin țăranilor mun
citori din regiunea București, 
în lumina hotărîrllor plenarei 
C.C. al P.M.R. din 30 iunie—1 
iulie 1961.

E. HlNCULOV 
prim-secretar dl Comi
tetului raional U.T.M.

Drăgănești-Vlașca

să instruiască te-

din cele 2

Bo

co- 
sub

Un interesant schimb de experiență

Cresc rîndurile 
organizației noastre
La ultima sa ședință comitetul 

comunal U.T.M. Curfișoara, raionul 
Blaj a confirmat calitatea de mem
bri ai organizafiei noastre la 8 
tineri.

Printre cei cărora li s-au con
firmat califafea de utemist a fost 
și tînarul jăran muncitor Dumitru 
M. Matei. Membrii comitetului 
au scos în evidenfă calitățile 
sale, hotărîrea cu care luptă el 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului nostru. Nu demult, Dumitru 
M. Matei s-a înscris în gospodăria 
agricolă colectivă. Confirmîn- 
du-i-se calitatea de membru al 
U.T.M., i s-a recomandat totodată 
să muncească și pe mai departe 
cu același entuziasm pentru con
solidarea gospodăriei colective, 
să învețe, să-și însușească temei
nic politica partidului.

Și tînărului Emilian Șerban, ab
solvent al clasei a Vll-a, i s-a 
confirmat calitatea de utemist. 
Tovarășii învăjători llie Alexandru 
și Dumitru Teodorescu, prezenfi 
la ședinfă, au vorbit despre stră
duința iui Emilian Șerban la învă
țătură, despre seriozitatea cu care 
a studiat Șiatutul U.T.M. pentru 
a se prezenta cît mai bine pre
gătit la adunarea care a luat în 
discuție cererea sa de a fi primit 
în U.T.M.

MARIN M. GRAURE 
corespondent voluntar

CA UN ANGAJAMENT COLECTIV...
upă ce secretarul 
organizației UTM, 
inginerul Zamfir 
Calotă, a terminat 
de citit referatul, 
la discuții s-au 

utemiști.înscris numeroși
Tema pusă în discuție ,,Ce a 
dat regimul democrat-popu
lar tineretului" a interesat 
pe toți. Fiecare a simțit ne
voia să vorbească de la tri
bună, să aibă în față întreaga 
sală însuflețită, în care pu
teai citi ca într-o carte des
chisă adeziunea la cuvintele 
înflăcărate cu care și-a în
cheiat secretarul expunerea .

Primul a vorbit utemistul 
Ion Cțulacu.

— La vîrsta pe care o am 
eu, tata nu era încă munci
tor calificat. Și nu pentru că 
n-ar fi vrut. Din fragedă ti
nerețe a început să munceas
că într-o fabrică din oraș. A- 
bia la 30 de ani, după o mun
că foarte grea, însoțită de 
nenumărate umilințe, a ajuns 
sudor, muncitor calificat. O 
viață de om s-a luptat 
pentru asta. Și eu ? De la 
7 ani cînd am intrat prima 
oară în școală și pînă la ma
jorat am învățat. Am avut la 
dispoziție școli, bursă, 
fesori bine pregătiți. A 
pins de mine să învăț, 
învățat și am ajuns tehnician 
la vîrsta cînd tata nu-și pu
tea realiza nici măcar visul 
de a i se recunoaște o califi-

care, cînd era fericit că gă
sea de lucru ca hamal, numai 
să poată cîștiga o bucată de 
pîine...

li priveam pe tineri în 
timp ce-l ascultau pe tovară
șul lor de muncă. Băieți și 
fete, unii abia ieșiți de pe 
băncile școlii profesionale, 
alții avînd pe față expresia 
maturității pe care le-o dă
duseră deja primii ani de 
muncă în uzină. Nu auzeau

Georgeta Pîrvulescu. Ce vii
tor i-ar fi fost rezervat Geor- 
getei Pîrvulescu, fiică a unor 
oameni săraci, într-o altă o- 
rînduire ? Nu este greu de 
imaginat. Georgeta Pîrvulescu 
a crescut însă și s-a format în 
anii regimului nostru. Se 
spune că anii studenției sînt 
deosebit de frumoși, nu-i poți 
uita niciodată. Da, dar ai stu
denției vegheați de un stat ca 
al nostru, unde studenții nu

Pe marginea adunării generate cu tema: 
„Ce a dat regimul democrat-popular 

tineretului” tinută in organizația IL T. M. 
din secția R* M.-Uzinete „1 Mai” Ploiești

pro- 
de- 
Am

lucruri noi; aproape în fa
milia fiecăruia într-o formă 
sau alta anii grei ai trecutu
lui aveau în urmă convo
iul lor de tragedii: șomaj, u- 
milințe, lupta pentru existen
ță. Tocmai pentru că le cu
noșteau, hotărâseră să discu
te într-o adunare generală 
despre viața lor de azi, folo
sind și acest prilej pentru a-și 
manifesta recunoștința față de 
partid — făuritorul acestei 
minunate vieți pe care o tră
iesc acum.

— Ce a dat regjimul demo
crat-popular generației mele? 
Totul — spunea inginera

— Vă jelicit pentru succesele obținute! le-a spus secretarul organizației U.T.M. membrilor 
brigăzii de producție a tineretului condusă de Ion Rusu de la fabrica de încălță

minte „8 Mai” Mediaș, care a primit recent drapelul de bri gadă fruntașă pe oraș.

Murgeni, 23 iulie. 
Chiar și cineva care 
nu era de aici putea 
observa că tinerii co
lectiviști din această 
comună aveau oas
peți. Erau secretarii 
organizațiilor de bază 
U.T.M. și secretarii 
organizațiilor U.T.M. 
pe brigăzi din 15 co
mune învecinate. Ve
niseră cu toții să ia 
parte la un schimb de 
experiență organizai 
de comitetul raional 
U.T.M. Bîrlad.

Mai întîi s-a citit 
Raportul ținut de to
varășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la re
centa Plenară a C.C. 
al P.M.R. Apoi, se-

cretarii organizațiilor 
de bază U.T.M. din 
G.A.C. Șuletea și Cîr- 
ja și secretari de or
ganizații U.T.M. pe 
brigăzi (unul de la 
G.A.C. din Fălciu și 
altul de la G.A.C. din 
Băseșfi) au vorbit des
pre metodele de 
muncă folosite șl re
zultatele obținute de 
către aceste organi
zații în mobilizarea 
tineretului la consoli
darea economico-or- 
ganizatorică a gospo
dăriilor agriCole co
lective.

Expunerile celor pa
tru secretari au fost 
urmate de vii discuții. 
Fiecare dintre cel

care au luat cuvînful 
a venit cu ceva nou, 
interesant și util pen
tru activitatea viitoa
re a organizațiilor 
U.T.M. Schimbul de 
experiență a fost deo
sebit de valoros.

Cei peste 50 de 
secretari ai organiza
țiilor U.T.M, au ple
cat de aici cu preți
oase învățăminte, fi
nind seama de pro
punerile multor secre
tari, comitetul raional 
U.T.M. Bîrlad a hotă
rî! ca pe viitor să or
ganizeze lunar aseme
nea schimburi de ex
periență.

C. SLAVIC

sînt forțați să facă muncă de 
hamal pentru a-și achita taxe
le școlare !

— In anii regimului nostru 
am urmat facultatea, conti
nuă ea, avînd la dispoziție 
condiții minunate : bursă, 
cămin, profesori, vacanțe 
petrecute la stațiuni de 
odihnă. După absolvire, sta
tul s-a îngrijit în continuare 
de mine ; n-a trebuit să-mi 
caut de lucru, să mă umilesc 
în fața unui patron. Postul 
mă aștepta, salariul mi-a fost 
dat din prima lună de muncă. 
Cum să nu prețuiești toate a- 
cestea, cum să nu-ți manifești 
recunoștința dăruindu-ți toate 
forțele, întreaga ta viață cau
zei partidului ?

— La noi — spunea tânărul 
sudor Petre Suciu — nu 
numai școlile, universită
țile stau la dispoziția ti
nerilor. Cluburile, cinema
tografele, teatrele, sălile 
de concert, muzeele ne îmbie, 
ne cheamă. Unii dintre noi 
n-am moștenit din familie do
rința de a cunoaște bogățiile 
culturii, de a ni le însuși. Nici 
nu se putea. Copleșiți de 
greutățile vieții, de lupta pen
tru existență, părinții noștri 
nu-și puteau împlini aseme
nea dorințe. Azi statul de
mocrat-popular cheltuiește 
milioane de lei pentru a ri
dica noi edificii culturale, 
pentru a le înzestra pe cele 
vechi. Și toate sînt pentru 
noi.

Petre Suciu vorbea curgă
tor, cald și frumos. N-a avut 
nevoie de nici un fel de în
semnări cînd a urcat la tri
bună. La ce i-ar fi folosit? 
Vorbea despre el și tovarășii 
săi, care gustă din plin bo
gățiile culturii, altă dată re
zervate celor avuți.

— Nu trebuie să uităm nici 
un moment că tot ce avem as
tăzi a fost dobândit cu grele 
jertfe — spunea strungarul 
Mircea Iordăchiță. Iar a nu 
uita, înseamnă a munci ast-
fel încît pe zi ce trece să-ți 
aduci o contribuție tot mai

mare la înfăptuirea grandio
sului program de desăvârșire 
a construcției socialiste, ela
borat de partid—

„A munci astfel" suna ca 
un legământ, care este de pe 
acum expresia unei realități, 
în colectivul acesta nu există 
nici un tânăr care să nu-și 
îndeplinească planul său de 
producție. Foarte mulți ute
miști sînt fruntași în muncă. 
Bătălia se duce pentru ca toți 
să devină fruntași. Mai mult 
decît atât. înțelegînd profund 
ce înseamnă să-ți dăruiești 
toată capacitatea cauzei so
cialismului, tinerii muncitori 
din secție învață pentru a-și 
întregi cunoștințele, pentru a 
căpăta un larg orizont profe
sional, politic, cultural, con
vinși că învățătura îi va a- 
juta să-și valorifice mai bine 
capacitățile în lupta condusă 
de partid pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în pa
tria noastră.

— Sînt foarte impresionat 
— mărturisea Dan Gheorghiu, 
student la Institutul de petrol 
și gaze, care-și face practica 
în uzină și a fost invitat de 
utemiști la adunare. Fiecare 
dintre noi simte în propria 
lui viață grija partidului, a 
statului. Cei care au luat cu- 
vîntul mi-au transmis și mie 
propria lor emoție. Intr-ade
văr, în asemenea prilejuri 
simți nevoia să vorbești des
pre tine, despre tovarășii tăi, 
despre tot ceea ce vezi în 
jur, în patria ta. Și mai ales 
nu poți vorbi fără să cântă
rești ce ai făcut tu personal 
pentru a răsplăti tot ce ai 
primit pînă în prezent. Adu
narea aceasta m-a învățat 
multe.

Și tânărul inginer Ștefan 
Dărvăreanu, fast muncitor în 
uzină, vorbea despre aceleași 
mari datorii pe care le are ti
neretul față de cel care i-a 
deschis orizonturi minunate, 
față de țara în care există a- 
tîta grijă-pentru tânăra gene
rație.

„Trăiim o viață minunată, 
în care ni se realizează toate 
visurile. De aceea să-i închi
năm patriei toate forțele, în
tregul nostru elan tineresc". 
Aceasta a fost concluzia a- 
dunării generale. Și ea s-a 
încheiat în mod firesc cu cân
tecul „Să fii partidului oș
tean" care a dat glas gându
rilor pline de recunoștință ale 
utemiștâlor față de partidul 
care le-a asigurat această 
viață.

Gata mereu, fii brațul tare 
Fii gmdul treaz pentru popor 
Al clasei tale muncitoare 
Vrednic școlar ți-nvățător-

Vocile puternice, pline de 
bărbăție ale tinerilor, s-au 
auzit în întreaga uzină, ca un 
angajament colectiv.

MARIETA VIDRAȘCU

Tovarășul llie Stancu, loc
țiitor al secretarului comi
tetului U.T.M. de la Atelie
rele C.F.R. „Grivița Roșie” 
discutînd cu cîjivă membri 
din biroul organizației 
U.T.M. din secția sculerie 

generală.

Secretari U.T.M, 
fruntași

DUMITRU ȘERBAN 
organizația U.T.M. a sectoru
lui I, Șantierul Naval Oltenița

CONSTANTIN IONIȚA 
organizația U.T.M. a secției 

mecanică 1, sect. B. Uzina 
mecanică Cîmpina.

CLAUDIA MUSTĂCEA 
organizația U.T.M. a secției 
filatură. Uzinele textile „Vasta 

Vasilescu” Mediaș

Cum organizăm
informarea politică a tineretului

nformarea politică 
are un rol impor
tant în munca de e- 
ducare comunistă a 
tineretului, lată de 
ce comitetul U.T.M. 
noastră se preocupă 
ca informarea tineri-

din comuna 
îndeaproape 
lor asupra principalelor evenimen
te politice care au loc în țară și 
peste hotare 
laritate și la 
zător.

La noi în 
politice sînt 
miști — membri în comitetul co
munal U.T.M., membri în birou
rile organizațiilor de bază, pro
pagandiști, cadre didactice etc.— 
care au o bună pregătire politică, 
ideologică și culturală și pot deci 
să explice tinerilor intr-un limbaj 
accesibil, diferite evenimente in
terne și internaționale. Comitetul 
comunal a îndrumat birourile or
ganizațiilor de bază ca odată cu 
ordinea de zi a adunărilor, să 
stabilească și tema informării po
litice care urmează să fie făcută 
In fața tinerilor. Procedînd In fe-

să se facă cu regu- 
un nivel corespun-

comună 
ținute de

informările 
acei ute-

Iul acesta fiecare informare politi
că poate fi pregătită din timp cu 
multă grijă și atenție. Am să dau 
în acest sens un exemplu. în luna 
iunie, în organizația U.T.M. din 
brigada a ll-a de la G.A.C. „24 
Ianuarie", s-a ținut, în cadrul adu
nării generale, o informare politi
că. lată cum a fost pregătită. Cu 
o săpfămînă înainte de adunare, 
cînd s-a definitivat ordinea de 
zi, s-a stabilit și tema informării 
precum și cine urmează să o fină. 
Tovarășa Elena Istrate, membră a 
comitetului comunal U.T.M., a avut

o
a-și

litice interne și internaționale, o 
citirea 
De a- 
U.T.M. 

utemiș-

săpfămînă 
pregăti in-

a consultatea
Pregătită astfel,

astfel la dispoziție 
încheiată pentru 
formarea.

în acest timp 
ziarele, revistele,
tovarășa Istrate a făcut o infor
mare bună despre lupta popoa
relor din colonii pentru pace, 
despre succesele obținute de oa
menii muncii din patria noastră în 
desăvîrșirea construcției socia
liste.

Pentru informarea operativă a 
tinerilor asupra evenimentelor po-

mare însemnătate o are 
cu regularitate a presei, 
ceea comitetul comunal 
s-a îngrijit ca majoritatea 
Iilor să se aboneze la diferite zia
re și publicații, a controlat dacă 
tinerii primesc la timp publica
țiile la care sînt abonați, dacă 
citesc. Așa de exemplu, acum 
perioada muncilor agricole 
vară, cînd ținerii sînt pe cîmp 
dimineața pînă seara, au fost luate 
asemenea măsuri încît aceștia să 
primească ziarele și celelalte pu
blicații la care sînt abonați, a- 
colo pe cîmp, la locul lor de 
muncă. Totodată, comitetul comu
nal U.T.M. a organizat citirea 
ziarelor în colectiv. Astfel, la cele 
5 arii, în fiecare zi, un utemist 
a avut sarcina să organizeze în 
pauza de prînz, cititul în colectiv 
a celcr mai importante vești din 
ziare care vorbeau despre succe
sele dobîndite de oamenii mun
cii din patria noastră, sub con
ducerea partidului, despre succe
sele U.R.S.S. șl ale celorlalte țări 
ale lagărului socialist, despre lup-

le 
în 
de 
de

fa popoarelor din lumea întrea
gă pentru apărarea păcii.

Uneori, cînd apar în presă docu
mente importante de partid și 
de sfat, noi organizăm adunări 
generale extraordinare deschise în 
care sînt citite aceste documente. 
Așa am procedat, spre exemplu, 
în luna iulie. După ce a fost pu
blicat în presă Raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej ținut 
la Plenara C.C. al P.M.R. din 30 
iunie—1 iulie, în toate cele 15 
organizații de bază U.T.M. din 
comună au avut loc adunări gene
rale extraordinare deschise în ca
re s-a citit acest document.

Dată fiind importanta pe care o 
are informarea politică în munca 
de educare comunistă a tinerilor, 
comitetul comunal U.T.M. și-a 
propus să se preocupe Tn viitor 
cu și mai multă grijă de modul 
în care acestea sînt pregătite și 
ținute în fața tinerilor.

PÂNDELE MODORAN 
secretarul comitetului U.T.M.

din comuna Țigănești, 
raionul Alexandria

rganizafiile U.T.M. 
din fabrica noastră 
acordă o mare aten
ție informării tine
retului asupra celor 
mai actuale eveni

mente polifice petrecute în fără 
și peste hotare.

O bună experiență în (inerea 
informărilor politice a dobîndit 
organizafia de bază U.T.M. din 
secfia montaj. Comitetul organi
zației U.T.M. (secretar Ormenișan 
Augustin) sfabileșfe în preajma 
fiecărei adunări generale proble
mele ce vor fi ridicate în ca
drul informărilor polifice, consultă 
organizația de partid asupra con
ținutului acestora. în munca de 

■ pregătire a informărilor esfe an
trenat un colectiv larg de utemiști, 
bine pregătiți din punct de ve
dere polific. în ultimele adunări 
generale U.T.M. s-au ținut infor
mări politice cu privire la eșecul 
invaziei mercenarilor imperialiști 
în Cuba, despre înfîlnirea de la 
Viena dintre N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy, despre mersul tratative
lor franco-algeriena și alie eve
nimente din viafa internațională.

De curînd pe baza sarcinilor 
primite din partea organizațiilor 
de partid s-a desfășurat o largă

muncă de popularizare a docu
mentelor recentei plenare a C.C. 
al P.M.R. In toate colectivele fa
bricii s-a citit Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej asupra 
mersului 
celui de-al lll-lea Congres 
P.M.R. privind construire . 
lismului la safe și 
griculturii.

Tema celor mai 
mări politice esfe 
dial al Tineretului 
la Moscova, important eveniment 
în viaja tineretului lumii.

In
ca 
din 
tru 
pra 
internaționale nu numai adunările 
generale, ci și alte mijloace care 
le stau la dispozifie : repeti
țiile diferitelor iormajii artistice, 
joile tineretului etc. 
vom preocupa mai 
pînă acum de felul 
citesc ziarele și 
care sînt abonați.

îndeplinirii Directivelor 
al 

socia- 
dezvoitarea a-

recente infor- 
Forumul Mon- 

care are loc

viitor 
toate 
secții 
informarea 
evenimentelor

ne vom strădui 
organizațiile U.T.M. 
să folosească pen- 

finerilor asu- 
interne și

Totodată ne 
mult decît 

în care tinerii 
publicafiile la

ȘTEFANSZEDERZESI
secretarul comitetului U.T.M. 

Fabrica de mobilă
„23 August"— Tg. Mureș



OAMENI O8IȘNUIȚI
Vrem să vorbim în rîndu- 

ifle de mal ]o« despre cîți- 
va din ‘ '
muncă, 
«intern 
despre _ _
lectlv de tineri din fabrică, 
pentru că asemenea tineri 
ne reprezintă cu cinste pe 
noi, pe toți.

tovarășii noștri de 
Prezentfndu-vi-i, 

convinși că scriem 
Întregul nostru co

7"Țn om obișnuit și totuși
(y deosebit: bobinatorul

_____ Dinu Paul. dți tineri 
nu-i datorează lui succesele 
lor ? Cînd Banciu Ștefan a de
venit șef de echipă i-a 
trimis lui Dinu Paul, care era 
tn armată, o scrisoare în care 
printre altele spunea : „Dumi. 
tale îți datorez cinstirea de 
care mă bucur azi și-ți mul
țumesc mult, nene Dinule". 
Pădureanrl Teodor a ajuns 
maistru, Antonie Florin, Bă- 
doi Constantin și Popescu Ion 
sînt azi în rîndurile celor mai 
buni bobinatori ai uzinei.

Pe Dinu Paul îl cunoaștem 
de mult. Cînd era elev al șco
lii profesionale din uzină, a 
format o echipă și a cerut să 
muncească la construcția unei 
noi hale a uzinei. Legat trup 
și suflet de uzină, ini
mos la toate, el ajunge încă 
din primul an șef de brigadă 
în fabrica de transformatori. 
Brigada sa, în care erau mulți 
colegi de-ai lui, ajunge repede 
brigadă fruntașă. Cînd s-a re
întors din armată Dimi a 
luat' conducerea unei brigăzi 
codașe : el a cerut astă. Alt
ceva era însă mai greu: în 
fabrică de transformatori Dinu 
a găsit schimbări radicale. Se 
produceau transformatori de 
mare putere, se introduseseră 
instalații și mașini noi de 
bobinare și izolare, cu alte 
cuvinte Dinu se găsea în fața 

ivmoȚ

ttrînsă legătură cu o mulțime 
de fapte din munca acestui 
tînăr. Acum e absolvent al 
Universității populare din uzi
nă. E șeful promoției : cel mai 
bun din aproape 300. Citind 
mult, în mod firesc și-a 
dobîndit un larg orizont 
de cunoștințe profesionale. 
Asta se vede și din 
faptul că în procesul de pro
ducție a adus numeroase îm
bunătățiri. Tocmai despre a- 
cest spirit inovator al tânăru
lui Defta vrem să povestim. 
Mereu are cite o ideie nouă

care-i captează interesul, pre
ocupările. Numai simpla enu
merare a cîtorva dintre inova
țiile sale ar fi suficientă ca 
să ne dăm seama că acest 

muncitor caută me- 
depășească, să 
la începutul 

în prezent el 
cabinetului teh- 

care aduc 
uzinei.

se 
De

probleme noi, complicate, 
studiu,

Nu de mult s-a hotărî! tre
cerea lui la serviciul de pro
iectări. Muncitorilor de la 
trafo-măsură le-a părut rău. 
Dar dacă trebuie... 11 îndrăgi
seră pe tînărul inginer Licu 
Ion pentru marea lui grijă de 
a-i ajuta să muncească mai 
bine.

In fiecare zi pe masa de lu
cru a acestui tînăr alături de 
desene, documentație tehnică, 
se află cărți, reviste, broșuri 
științifice. Citește atent, sinte
tizează ideile principale, 
face calcule, schițe. Par
că se află înaintea unui exa
men. îmboldit de acest gînd 
tînărul bobinator Epure A- 
lexandru l-a întrebat;

— Aveți de susținut vreun 
examen, tovarășe inginer ?
- Examen ?! răspunde el 

cu (findurile încă prinse de 
calcule. Da! Am de susținut 
examene serioase. Chiar aici 
la noi în uzină. Am sarcina 

modernizarea 
celulelor

să Studiez 
construcției 
fabricate de interior, prin 
tipizarea schemelor de pro
ducție. Am trecut deja exa
menul pentru modernizarea 
întrerupătoarelor de 10 și 35 
KV executând proiectele nece
sare. După aceste proiecte se 
vor fabrica pentru prima dată 
în țară întrerupătoare de 35 
KV în ulei puțin. Dar să lă
săm astea : spune-mi de ce 
mă cauți ?

Tînărul i-a explicat de ce-l 
caută. Avea o nedumerite în 
legătură cu construcția unor 
transformatori. Și el a găsit 
Soluția pe loc.

pre-

ploieșteni

(Agerpres)

ZILE DE VACANTĂ
in tabăra de la Păușa, regiunea Argeș, școlarii și pionierii învață azi un nou cînteC.

Zilele acestea sondorii sectoru
lui Moreni au forat ultimii metri 
din planul lunii tn curs. Petroliștii 
de aici se situează pe primul loc 
în întrecerea ce se desfășoară în- 
trs sectoarele de foraj din re
giunea Ploiești. Extinzînd forajul 
cu turbina ei au depășit anul a- 
cesta viteza comercială de foraj, 
mărind productivitatea muncii cu 
*11 la sută. Brigada condusă de 
comunistul Gheorghe Aldea, frun
tașă pe schelă a săpat sonda nr. 
2 cu 5 zile mai devreme objinînd 
economii la prețul de cost față 
de deviz de peste 440.000

Realizări de seamă obțin 
sondorii din alte sectoare 
Trustului do foraj și extracție
Ploiești. In prima jumătate a anu
lui, muncitorii petroliști de aici 
au săpat peste plan 11.000 m. la 
forajul de explorare.

lei.

?' 
ele 
din

mase plastice 
în industrie

„Minunate sînt zilele de va
canță pe care le petrec copiii 
astăzi".

Cel care ne scrie aceste rîn- 
duri hu-i uh școlar, ci tatăl 
a doi pionieri, lăcătușul Vasi- 
le Ahghel de la Uzinele 
„Steagul RoȘu“ din Brașov. 
Pornind de la aceasta, el po
vestește printre altele școlari
lor de vîrsta feciorilor săi, 
cîtevâ amintiri despre feltll 
cum își petrecea el Vacdhța 
mare în anii regimului bur- 
ghăzO-moȘieresc.

„Vacanță nU însemna pen
tru noi, copiii, pe atunci, 0- 
dihnă. Cum luam VdCdtițd, 
trebuia să muncesc din greu 
alături de părinți bă lit praȘl- 
lă, ba la secerat ba la strîftsul 
finului, ba la plivit în grădina 
de zarzavat,,. Și dacă uneori 
eram liber, n-aveam altceva 
de făcut decît să hoinăresc pe 
drumurile satului; flămîhd și 
plictisit.

Am fost într-o seară, de cu
tând, la gară să-mi aștept co
piii care se întorceau din ta
bără. Nu a trecut tren prin 
gară Brașov din care sa hu 
urce sau să coboară grupuri 
mări de pionieri și Școlari, de 
studehți, care veneau sau 
plecau spre munți Său spre 
mare, la odihnă și distracție. 
M-au emoționat mult clipele 
acelea petrecUte în gară, și 
ăsta m-a determinat să-mi a- 
duc aminte d'e trecut și 
așter'ă pe hîfti'e aceste 
duri".

Scrisoarea e mult mai
gă, dar nu o putem reprodu
ce în întregime, pentru că 
aici, pe masă, ne așteaptă alte 
zeci și zeci de plicuri de la 
elevi ți studenți, care doresc 
să ne împărtășească cîte ceva 
din multele lor impresii cu
lese în prima lună de vacan
ță.

Deci să deschidem o nouă 
scrisoare. Este semnată de 
Niculae Roșu președintele u- 
nității, Vasile Nemeș și Vio
rica Năstăsoiu, ambii pre
ședinți de detașamente la ta
băra nr. 3 din Sighișoara. La 
începutul scrisorii, cei trei 
„conducători" vorbesc despre 
intensa activitate pionierească 
desfășurată în tabără, despre

multiplele acțiuni inițiate de 
conducerea taberei. Ei n-au 
uitat să povestească în scri
soarea lor și despre focul de 
tabără organizat în ultima 
vreme. „A fost o seară minu
nată ! Sute de seîntei se con
topeau cu stelele cerului. Am 
cîritat cu toții cunoscuta me
lodie „Steagul partidului", a- 
poi un pionier a recitat poe
zia „Partidul" de M. Banuș, 
alții au interpretat eîntecelă 
„Serile în împrejurimile 
Moscovei", „Cîntec pionieresc" 
și multe altele. Apoi a început

iestria sticlarilor care dădeau 
pastei incandescente formele 
cele mai deosebite.

Despre activitatea studenți
lor gălățeni ne scrie Ionel 
Hîncu.

„încă înainte de vacanță — 
scrie el — comitetul U.T.M. 
de la Șantierul naval din Ga
lați și comitetul U.T.M. de la 
Institutul politehnic au sta
bilit ca în perioada vacanței, 
formațiile artistice ale celor 
două instituții să se pregă
tească împreună. Colaborarea 
s-a dovedit a fi deosebit

— Ce zici, Ionel, îți place 
aici în tabără ?

— E foarte frumos. Am vă
zut munții pentru prima oară. 
Am urcat pînă acolo sus... la 
Prisaca, la punctul Albina. 
Știți, acolo se spune că s-a 
întîlnit Mihai Viteazul cu Si
gismund Bathory. Și tot de 
aici a pornit spre Tîrgoviște și 
București pentru alungarea 
turcilor.

Și încă ceva. In două săp- 
tămîni m-am îngrășat cu 3 
kg. și m-am bronzat.

Am pornit pe malul Dîmbo
viței în jos, lăsînd tot mai în 
urmă tabăra aceasta de copii 
voioși, care petrec aici clipe 
de neuitat. In urma mea au
zeam rășunînd peste văi 
cunoscutul cîntec pionieresc 
„Mulțumim din inimă parti
dului" — își încheie scrisoa
rea corespondentul nostru.

Mai sînt multe scrisori 
masă. Printre ele și ale 
respondenților voluntari
Vulcan, Marin Vasiu din Bra
șov, Dragomir > Hormocea din 
Botoșani, Grigore Bîrsan din 
Hunedoara, Ion Grigort din 
Argeș și mulți alții, car» ne 
scriu despre zilele minunate 
de vacanță pe care le petrec. 
Din fiecare răzbate proaspăt 
suflul înviorător al Zilelor 
nespus de frumoase și boga
te în bucurii, petrecute de co
pii, elevi ți studențî tn
canța, la munte sau lâ tfiirâ.

nu-z zi

Serviciul constructorului șef 
de la Uzina „7 Noiembrie" a 
introdus de curînd în proce
sul de producție al semănă
torilor piese de bachelită în 
locul celor <țe fontă folosite 
pînă acum. În felul acesta a 
fost redusă greutatea 
torii și s-a eliberat 
de mașini-unelte ocupate 
prelucrarea pieselor de fontă, 
în afară de această, piesele 
de bachelită se comportă mai 
bine în titnpul exploatării, iar 
ciclul de fabricare se reduce 
simțitor. în timpul economisit 
la cele 8 repere unde s-a in
trodus bachelita se pot ] 
lucra în plus 214 grape 
late și se economisesc 
mult de 4.500 kg. fontă.

Masele plastice capătă o 
întrebuințare tot mai largă gi 
în alte întreprinderi din re
giunea Oltenia. La Uzinele 
„Eieetroputere11 zilele acestea 
au trecut probele cu succes 
primii transformatori de cu
rent de 10 kV, la care izola
ția de porțelan este înlocuită 
cu izolație din rășini. Ca ur
mare dimensiunile transfor
matorilor au fost reduse sim. 
ți tor, iar prețul de. cost ai 
izolatorilor este cu 66 la sută 
rrî&f nwc.-

Folosirea maselor plastice a 
fost extinsă șl la Șantierul 
naval diti Turnu Severin, pre
cum și în alte întreprinderi 
din regiune.

tînăr 
reu să 
învețe, 
anului pînă 
a prezentat
nic 3 inovații 
importante economii 
Ați văzut o locomotivă Diesel 
electrică ? - - ■
metal, cu 
electric, 
creier s-a 
inovator 
dine, El 
nexiunile la panoul de baterie 
la L.D.E. De ce a făcut el 
asta ? Pentru că era foarte 
greu de montat și ieșea lucru 
nu tocmai de bună calitate.

Dar dincolo de aceste date 
și descrieri tehnice, fiecare din 
inovații a însemnat o muncă 
intensă, o dăruire deplină. 
Adeseori seara după ple
carea altora, Defta rămînea 
mai departe lingă angrenajul 
acela complicat de fire elec
trice, cercetîndu-l cu atenție. ..

Este un colos de 
un complicat creier 
Ei, tocmai în acest 
încumetat tînărul 

Defta să... facă or- 
a modificat co-

"dia

Poate că 
cineva Să hli Vlrlă 
vreo problemă 
unde muncise 
mult..

Care 
ia ei eu 
atelieruldin

pînă nu de

Ceea ce am scris noi au. 
despre alți tovarăși de-<

semănă- 
o serie 

cu

pre- 
ste- 
mai

Răsfoind scrisorile 
corespondenților voluntari

de

ore în șir desenele noilor 
produse, după orele de pro
gram rămînea în fabrică să se 
deprindă și mai bine cu mi- 
nuircă noilor mașini. Brigada 
lui primi lucrări mai compli- 

. cate : la sfârșitul lui ’60 fu în
sărcinat să construiască trans
formatorul de 40.000 M.V.A. 
ce urma să se producă pentru 
prima oară la noi în țară. Trei 
zile în șir Dinu Paul, Pădurea- 
nu Teodor și Antonie Florin nu 
părăsiră uzina decît seara târ
ziu. Totul trebuia pus la punct 
cu minuțiozitate. Lucrul în
cepu sub ochii mai multo* 
tehnicieni și ingineri. Pînă și 
directoml general stătu cîteva 

. ore să-i vadă pe băieți. Cum 
Ajjera .și de așteptat, au învins. 
ș^țȚranșformatbrul a -tțecuț cu 

succes toate probele de stând.
.Șirul faptelor și succeselor 

lui Dinu nu sfîrșește nici pe 
departe aici. Nu le putem a- 
minti pe toate. Totuși... Cînd 
pe Romică, fratele lui, l-au 
adus să-l angajeze la uzină, 
maistrul i-a spus acestuia : 

. „Ai. grijă cum înveți meseria, 
j.cum țe

. că ești

lectroputere", mai întâi ca 
maistru la atelierul de trafd- 
măsură. Altuia poate i-ar fi 
venii măi greii. El fusese 
muncitor. Lucrase ca electti- 

.cifln .dc rețele și sțâții electri
ce la ffrașov. Acum trebuia 
el însuți să crSeze, să facă a-' 
semehea ăpărataje, bă chiar 
urtele mult măi ' cOtilfilica!?. 
Din experiența Sa Știa cită 
exigență cere exploătărăa a- 
paratei'or electrice. Viliil l’ii 
s-a împlinit: va crea SI 
realiza ăpartiie ălăctrtHe.

Ceea ce am scris noi aici, 
despre alți tovarăși de-ai 
noștri din uzină, nu 

sînt cîtuși de puțin lucruri 
deosebite. Nouă ni se par 
faptele firești ale unor tineri 
obișnuiți.

Postul de corespondenți 
voluntari ai „Scânteii tine- 

rriuiui“ — de la Uzinele 
„Eieetroputere" Craiova:

ION iPifeKARU 
lăcătuș monior

ȘTEFAN TELMAN 
lăcătuș 

CORNEL oprîșiu 
bobinator

ION DUGĂEȘESCU 
economisi

comporți. Gindeștă-te 
frate cu Dinu..."

E un tînăr la noi însie
uzină ale cărui pasiuni 
și aspirații poți să le 

cunoști foarte bine mergînd la 
biblioteca tehnică a uzinei. 
Ceri fișa de evidență cu cele 
mai multe cărți citite și o 
primești pe aceea care poartă 
numele tânărului Defta Ma
rin, de la atelierul de montaj 
electric L.D.E. Este un prie
ten al cărții tehnice. Numai 
în ultimul timp a citit și stu
diat 40 de cărți. Pasiunea a- 
ceasta, studiul, cititul e într-o

Zile călduroase la Mamaia
Foto : V. ORZA

- -■< •

. ■

să 
rîn-

lun-

carnavalul. Au participai toți 
prietenii noștri dragi. A fost 
și Albă că Zăpada, și Dănilă 
Prepeleac, Păcală, Făt fru
mos și mulți alții, Cutând vom 
porni spre casele noastre din 
orașul București, dar ne Vom 
aminti mereu de zilele minu
nate petrecute în tabăra de la 
Sighișoara, de frumusețile a- 
cestor locuri".

O altă scrisoare. Ea este 
semnată de... colectivul de re
dacție al taberei turistice din 
raionul Lenin din Capitală.

150 de elevi- de la patru 
școli din acest raion au por
nit într-o excursie prin țară.

Colectivul de redacție a 
fost alcătuit tocmai pentru a 
scrie în jurnalul de călătorie 
toate cele văzute în această 
drumeție. Nu ne-a fost trimis 
însă tot jurnalul, ci numai o 
frîntură, despre întâlnirea din
tre drumeții noștri și tinerii 
de la Combinatul de faianță 
și sticlă din Sighișoara.

Aici, tînărul Ion Deneș de 
la secția „Fasonare” le-a vor
bit despre munca și viața lui 
și a tovarășilor săi, despre 
frumusețea muncii de sticlar.

Drumeții noștri au aflat că 
Deneș e unul dintre fruntașii 
în producție ai fabricii și că 
e elev în clasa a X-a la liceul 
seral. Elevii au admirat mă-

rodnică. Pînă acum brigada 
de agitație, orchestra de mu
zică ușoară și echipa de tea
tru au dat deja primele spec
tacole în fața muncitorilor 
din oraș. Formațiile respecti
ve au făcut chiar și cîteva 
deplasări în comunele înve
cinate, unde au prezentat un 
bogat program artistic".

Tovarășul !• Onicel. acti
vist din Pitești, a luăt zilele 
trecute un interviu. Cui ? Ce
lui mal mic elev din tabăra 
de la izvoarele Dîmboviței. E- 
roul •« lo« Ion din comuna 
Popești Lebrdeni, elev țh cla
sa ă IlI-a.

Iată pe scurt convorbirea 
avută :

pe 
co
lon

va-

GH. NEAGU

SPECTACOLE

Descoperiri arheologice la Deva
Cu prilejul efec

tuării unor săpaturi 
ia drumul ce se 
construiește prin 
pădurea Devei, au 
fost scoase la iveală 
numeroase unelte 
de minerit, o vatră 
de foc și o rîșniță, 
care arată că se ex
ploatau minereuri 
metalifere, în aceste 
părți ale țării, încă 
din timpul comunei 
primitive.

Pe baza sesizări-

lor făcute de țărani 
din comuna Băești, 
raionul Hațeg, co
lectivul științific al 
Muzeului regional 
din Deva a între
prins cercetări și 
a descoperit ia ho
tarul comunei unel
te și obiecte din 
epoca de piatră ca : 
topoare, lame de 
silex, ceramică și 
altele.

Uneltele de mi
neri și celelalte o-

biecte descoperite 
în ultimul timp în 
regiunea Hunedoa
ra au îmbogățit sec
țiile Muzeului re
gional din Deva, 
care stârnesc tot 
mai mult interesul 
vizitatorilor. în ul
timele trei luni mu
zeul a fost vizitat 
de peste 17.000 de 
oameni ai muncii 
din regiunea Hune
doara și 
localități

CAVALERII TEUTONI 
(serile I și II — cinemascop : 
Patria, Elena Pavel; Stadionul 
Dinamo, Stadionul Republicii; 
PESCUITORII DE BUREȚI: 
Republica. Lumina, Gh. Doja, 
Grădina Elena Pavel, Gră
dina Progresul; ESCRO
CII : Magheru, înfrățirea 
între popoare. Donca Si- 
mo, Volga, Patinoarul 23 
August; BUFONUL REGE
LUI : V. Alecsandri, Arta, 
Miorița; REVISTA VISURI
LOR : București, Unirea, Li
bertății ; ROMEO, JULIETA 
ȘI ÎNTUNERICUL : I. C. Fri
mu, Al. Sahia. 23 August; 
FII ATENTĂ, BUNICUȚO ! : 
Central, T. Vladimirescu, G. 
Coșbuc, Grădina 13 Septem
brie ; INSULA ÎN FLĂCĂRI : 
Victoria; DRUMUL PARTI
ZANILOR: M. Gorki, Flacă
ra ; PEȘTERA MISTERELOR: 
13 Septembrie (dimineața) ; 
CERASELA : Moșilor; IMA
GINI ALE UNUI TRECUT 
GLORIOS : Tineretului ; DRA
GOSTEA TE AȘTEAPTĂ:

Cultural ; O ÎNTÎMPLARE 
EXTRAORDINARĂ (seriile I 
și II): 8 Martie ; PRINȚESĂ 
CU STEAUA DE AUR : Al. 
Popbv; CĂLĂTORIE PESTE 
TREI MĂRI (cinemascop) ; 
Grădină T. Vladiitiirescu; 
FATA CU ULCIORUL : Gri- 
vița ; VRĂJITOARELE DIN 
SALEM : C-tiii David ; LIBE
LULA : V. Roaită, N. Bălcescu; 
ARTICOLUL 420 : Munca ; 
DRAGOSTEA Șl PILOTUL 
SECUND : Popular, 30 De
cembrie ; FII BUN PÎNĂ LA 
MOARTE ; 16 Februarie ;
PRIMĂVARA — NU AȘTEP
TA LUNA MAI : M. Emine- 
scu ; OMUL CU PANTALONI 
SCURȚI : Ilie Pintilie ; NU 
VREAU SĂ MĂ ÎNSOR i 
Floreasca ;, RĂZBOI ȘI PACE 
(seriile I și II) : G. BaCOViâ ; 
AVIONUL PLEACĂ LA ORA 
9 : Drumul serii ; OMUL NU 
SE PREDĂ : Olga Bancic ; 
MAMA INDIA : A. Vlaicu ; 
DIN NOU DIMINEAȚA ; B. 
Delavrancea.

din 
din

alte 
țară.

La expoziția viitorilor pictori
xpoziția de dese
ne ale copiilor și 
tineretului școlar 
— creatori a că
ror vîrstă variază 
de la 5 pînă la 17

ani — a devenit tradițională. 
Și anul acesta, expoziția des
chisă în Parcul de cultură, o- 
feră posibilitatea de a ur
mări evoluția înțelegerii es
tetice a realității în anii 
formării concepției despre 
viață, de la vîrsta preșcolară 
pînă la tinerii care termină 
școala medie, și se .pregătesc 
pentru studii superioare.

Lumea de impresii a co
piilor apare și în această ex
poziție bogată. Din fiecare lu
crare îți dai seama că inte
resul copiilor se oprește în
deosebi asupra unor eveni
mente importante, specifice 
societății noastre socialiste, e- 
pocii cuceririi Cosmosului. Me
diul in general, în care tră
iesc .și se dezvoltă, educația 
primită îh familie, orele pe
trecute sub îndrumarea și su
pravegherea educatorilor în 
grădinițe «au școli, viața care 
se desfășoară impetuos în ju
rul lor, totul contribuie la o 
viziune, am putea spune fără 
exagerare, contemporană și 
conștientă. Copiii se arată 
interesați de elemente e- 
«ențiale, semnificative. Gân
durile lor sînt prinse de ceea 
ce e măreț, eroic. Alexe Cor
nel, în ciuda celor 5 ani ai

săi, sburdă cu imaginația lui 
în Cosmos, căutînd să reali
zeze un om în costum de as
tronaut alături de o serie de 
complicate instalații, pentru a 
reda momentul lansării ra
chetei. Ziua de 1 Mai este 
înțeleasă de Uță Viorica (6 
ani) ca un moment sărbăto
resc. Desenul lui Siminel 
Mircea, în vîrstă de 7 ani, 
compară două momente. 8 
Mai 1921, ziua înființării 
Partidului Comunist din Ro- 
mînia. cu 8 Mai 1961, a 
patruzeeea aniversare a ace
stui eveniment. Desenul cu
prinde ambele momente, fiind 
împărțit în două. Pe o treime 
din lucrare sînt înfățișate con
dițiile grele în care era silită 
să muncească în trecut țără
nimea, prin creionarea suges
tivă a unui țăran lucrînd din 
greu cu sapa. în restul de
senului, apar trei tractoare, 
ca un simbol al schimbărilor 
structurale din agricultură și 
în general din viața țării.

Dintre copiii care se remar
că printr-un talent într-ade- 
văr deosebit sînt Maia Dama- 
dian (9 ani) șl Aram Dama- 
dian (8 ani). In special Maia 
Damadian se prezintă ca un 
talent cu o formație artistică 
matură, în ciuda vîrstei «ale.

Interesul capiilor se oprește 
frecvent asupra impresiilor 
produse de activitățile din

natură, în grădină sau livezi, 
a sportivilor, de locuințele noi 
din construcțiile recent ridi
cate, de trenuri cu locomotive 
sau mașini, din excursii etc.

Caracterul manifestărilor 
artistice la grupa de copii 
mai mari, școlari între 8 ani 
pînă la 14 ani, se schimbă, 
în desenul acestora se păs
trează în mai mică măsură 
simplele lor posibilități de în
țelegere și interpretare. Sînt

principiul de bază al educației 
pionierești, care reprezintă și 
principiul conducător al re
prezentărilor artistice ale 
școlarilor.

Subiectele cu aspecte din 
activitățile pionierilor le în- 
tîlnim des abordate. „Pionieri 
în tabără" de Emilia Armea- 
nu, (11 ani — Tulcea) cu
prinde în aceeași imagine nu
meroase elemente caracte
ristice pentru organizarea vie

(Pe marginea expoziției de desene 
ale copiilor și elevilor din Pavilionul 
„C“ — Parcul de cultură și odihnă)

copii în plin proces de creș
tere și formare, care capătă 
numeroase cunoștințe în cele 
mai diferite domenii de ști
ință, cultură și artă. Școala 
are un rol determinant. în 
desenele lor se manifestă în 
mare măsură efectele educa
ției primite în școală și în 
familie. Viața lor obștească 
capătă un larg orizont prin 
încadrarea în organizațiile 
pionierești.

Viața în organizația de pio
nieri reprezintă un cadru vast 
de preocupări. Creșterea co
piilor în spiritul dragostei 
pentru patria noastră socia
listă, pentru partidul iubit 
părinte și conducător, este

ții în colectiv și a desfășu
rării totodată a activităților 
preferate de fiecare copil în 
parte.

Gama de preocupări tema
tice este foarte largă. Prin 
aceasta desenele reconstituie 
pe drept cuvînt. în ansamblu, 
imaginea condițiilor de viață 
ale copiilor, principiile peda
gogice care stau la baza edu
cației lor. Activitatea științi
fică („în laborator" de Price- 
putu Marilena), formarea gus
tului pentru meserii („Mîini 
îndemînatice" de Cojocaru 
Florica, „Ferma zootehnică" 
de Ungureanu Oct.), dezvolta
rea fanteziei („Punguța cu 
doi bani" de Dorin Anuța),

sînt tendințe care caracteri
zează principiile noii educații 
primite de cei mici în școală 
și în organizația de pionieri. 
Concretizarea acestora în de
sene formează gîndirea ar
tistică a celor mici, stimu
lează talentele, dezvoltă gus
tul estetic.

în picturile în ulei ale lui 
îosif Bălănescu (II ani) se 
relevă capacitățile unui talent 
remarcabil, care depășește ni
velul de interpretare artistică 
al celor de vîrsta sa. Portre
tul unui „Oțelar" de Dinu Ga
briel (12 ani) arată o con
cepție clară în reprezentarea 
acestuia și un desen de reală 
calitate artistică.

Numărul de exponanți din 
categoria de vîrstă, cea mai 
avansată, de 15—17 ani este 
cel mai redus.

în alegerea subiectelor, în 
răspunderea tratării lor apare 
o gîndire mai formată, felul 
specific de a privi fenomenele 
vieții, al unui tînăr membru 
al organizației U.T.M. (ilustra
ție la poezia „Sub steagul 
Partidului" a lui Maria Ba
nuș, desenat de Mihaela So- 
lomonică; „Plenara U.T.M. pe 
școală" de Constantin Silves
tru; „Carnaval la Palatul Pio
nierilor" de Dan Haion ; „Pe 
șantier" de Olga Necșoiu și al
ții). La tineri se manifestă 
dragostea și interesul pentru 
realizările obținute în con
strucția socialismului, pentru

noile frumuseți ale pa
triei, realizînd numeroase 
peisaje, („Lacul Roșu" de 
Huluță Eleonora ; „Peisaj pe 
dealul Ciric" de Radu Dă- 
rîngă ; „Portul Tomis" de 
Petre Roșea și alții).

Manifestarea celor mici și a 
tinerilor dezvăluie o lume bo
gată în idei și sentimente, care 
urmărește întreg procesul lor 
de formare, de la cunoașterea 
naivă pînă la concretizarea 
unei concepții înaintate 
despre viață. în creația 
lor, unele de autentică 
valoare artistică, se gă
sesc numeroase mărturii a- 
supra felului cum toți cei care 
răspund de educația acestora, 
contribuie eficient la o orien
tare sănătoasă, înaintată. în
vățământul, de la formele pre
școlare la licee; cu munca 
profesorilor și a educatorilor, 
a organizațiilor de pionieri și 
U.T.M., familia și întreg tne- 
diul de viață își găsesc re
flectate roadele muncii și in
fluențele exercitate. Expoziția 
de desene își are astfel im
portanța nu numai din punct 
de vedere al rezultatelor ar
tistice, ci, mai ales, ca sinteză 
a întregului proces de edu
care comunistă a copiilor, 
viitori cetățeni maturi de inli
ne, care vor contribui la în
florirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

JAK BRUTARU
O imagine de actualitate la Combinatul poligrafic Casa 

Scînteil. Cărțile școlare iau drumul spre librării.



Cărți noi apărute 
în „Editura tehnică"

La marginea lanului de floar ea-soarelul colectiviștii din co muna Baldovinești, regiunea 
Galați și-au adus stupii. Astfel albinele vor avea o bazâ meliferă bogată și vor ajuta 

totodată la polenizarea plantelos,

Concursul cultural-sportiv al tineretului
A.

DUMINICĂ, IN SAT
ătrînul Achim Sîr- 
mon se 
umbra 
lor și 
cu alți cîțiva de 
același „leat" pri

veau îneîntați demonstrația 
tinerilor sportivi craioveni — 
halterofili, luptători și gim- 
naști, de la Clubul C.F.R.-E- 
lectro — invitați la Vădastri- 
ța în această duminică cultu- 
ral-sportivă.

Constantin Bulgaru a fixat 
haltera de 80 de kg deasupra 
capului. O secundă, două, 
trei... Peste poiană stăpinea o 
liniște deplină. Apoi, deoda-, 
tă. ropotele de aplauze au iz- j 
bucnit furtunoase.

Au urmat apoi reprizele de 
lupte clasice și libere. Băieții 
s-au întrecut pe ei înșiși. Sal
turi, treceri spectaculoase 
prin „pod", „ruperi", „șuru
buri" — toată gama procedee
lor tehnice învățate în ceasu
rile de antrenament, le-au 
prezentat aci Marin Bădiță, 
Alexandru Pășulescu, 'Ilie- 
Popa și ceilalți luptători cra
ioveni.

Evoluția gimnaștilor și 
gimnastelor a dezvăluit frun
tașilor recoltelor bogate, fru
museți nebănuite, mișcări pli-

așeză la 
salcîmi- 

împreună

ppscurt
Sportivul sovietic Iakov Rîl- 

ski a cîștigat proba individua
lă de sabie din cadrul campio
natelor mondiale de scrimă 
de la Torino. Acesta este cel 
de-al treilea titlu mondial pe 
care îl cuceresc reprezentan
ții U.R.S.S. la actualele cam
pionate.

★

Joi s-a dat startul în Turul 
ciclist al Iugoslaviei, compe
tiție rutieră de 12 etape, la 
care Iau parte alergători din 
R. P. Bulgaria, Belgia, R. P. 
Ungară, Italia, R. P. Română, 
Danemarca, Olanda, Suedia, 
R. P. Polonă și Iugoslavia. 
Prima etapă, disputată pe tra
seul Banja Luca—Zagreb (187 
km) a fost câștigată de ciclis
tul olandez Eugen Bekers în 
4h29’45”. La 2” au trecut li
nia de sosire bulgarul Bobe- 
ko-v și iugoslavul Levacic. 
Constantin Moiceanu, din e- 
chipa R. P. Romine, s-a clasat 
al 11-lea la 9 secunde. Gh. 
Șerban și Ion Stoica au sosit 
cu o întârziere de aproximativ 
4 minute, iar Ziegler cu peste 
17 minute. Pe echipe conduce 
Iugoslavia urmată de R. P. 
Ungară, Olanda, Italia și R. P. 
Română.

Astăzi se aleargă etapa a 
doua Zagreb—Rijeka (180 km).

ne de grație și eleganță. In 
dimineața aceasta au pătruns 
pentru întîia oară la Vădăstri
ța paralelele. Venera Preduț, 
Mariana Ștef și Despina Calo- 
pereanu au fost primele gim
naste care au „lucrat" la pa
ralele pe poiana din Zăcătoa- 
re. Dar nenumărați ochi ti
neri și luminoși le-au urmărit 
cu dorința omului care vrea 
să învețe să facă la fel.

M-am apropiat de bătrînul 
Achim Sirmon. Privea totul 
vrăjit, nespus de uimit.

— Am zece nepoți și 
poate. Tare aș vrea să-l 
măcar pe unul dintre ei 
cînd la fel. Că putere au. și 
ei, toți sînt zdraveni. ii<

Demonstrația oaspeților s-a 
încheiat și, într-o clipă, ei au 
fost înconjurați de zeci de ti
neri. Explicații, întrebări, 
exemplificări. Un „pod" se 
poate face și direct pe iarbă. 
cînd rugămintea vine din 
partea unui prieten nou. In 
loc de sacîz poți folosi și o 
mînă de țarină fierbinte a- 
tunci cînd vrei să ,,arunci" 
pentru întîia oară haltera, iar 
o „cumpănă" se poate execu
ta și fără bară, cînd te roagă 
o fetiță cu ochii ca cicoarea.

...Un pocnet sec de pistol 
ne-a avertizat că alergătorii 
în proba de 1000 metri plat 
au luat startul. Ife-am așezat 
pe tăpșanul verde de la „tri
buna a II-a“ șt am urmărit 
cursa, notîndu-ne „ecourile" 
ei în public.

— A lui Tonea Ciocoiu e în 
frunte... (Pe alergător îl chea
mă Lucieă Ciocoiu).

— Acum a trecut în față a 
lui Bîtă...

Intervin :
— Spuneți-mi vă rog cum 

se numește alergătorul care 
conduce ?

— Cum iscălește al lui Bîtă, 
mă ?

— Las-că îți spun la urmă...
Eugen Panait sprintează și 

trece primul linia de sosire. 
Vădăstrițenii îl aplaudă cu 
căldură. E consătean. Onoa
rea sportivă a comunei este 
„salvată", pentru că la sărituri 
— în înălțime și lungime — 
au cîștigat urzicenenii (Virgil 
Spiridon) și cei din Vișina 
(Traian Băluță).

ne- 
văd 
fa

Pe terenul de volei e meci 
mare : Vădăstrița—Obîrșia. 
Ultimul set are o desfășurare 
dramatică și cînd arbitrul 
fluieră sfîrșitul, consfințind 
victoria localnicilor, jucătorii 
ambelor echipe își dau mina și 
se așează imediat pe iarbă. 
Sînt grozav de obosiți.

Deodată, spre marginea de 
sud a Zăcătoarei, se aude me
lodia subțire și tînguioasă a 
unei doine cîntată la fluier. 
Chiar și cei mai pasionați a- 
matori de volei se îndreaptă 
în grabă spre locul unde a 
început să cînte fluierașul. 
Formația de fluierași a colec
tiviștilor din Vădăstrița este 
cunoscută în toate satele ra
ionului. Meșteșugul cîntatului 
din fluier este moștenit aici 
din generație in generație. 
Doina se transformă pe neaș
teptate într-o melodie săltă
reață. cu schimbări de ritm 
rapide, cu pauze înșelătoare, 
urmate de năvalnica revărsa
re a sunetelor, în timpul că
reia degetele trec pe deasu
pra fluierului nevăzute. Este 
bucuria de a trăi a unor oa
meni liberi și fericiți, este vi
goarea și forța unor oameni 
care gustă astăzi din toată »- 
nima frumusețile artei.

Și parcă pentru a ilustra 
,.pe viu" toate acestea, s-au 
dezlănțuit în fața spectatori
lor cei 16 dansatori 
dastra.

Boșcelele și iile 
sînt parcă o alegorie 
lori. Băieții, deși soarele pri
pește cu furie, n-au renunțat 
la tradiționalele căciuli trase 
pe frunte. Trei fluierași „sus
țin" partitura muzicală și Ma
rin Tănase. frămîntînd pă
mântul sub picioare, aduce 
după el lanțul de dansatori, 
într-un „alunei de brîu" de-ți 
vine să sari de pe scaun.

Cu dansuri, cu cintece, 
fluierași, cu meciurile 
fotbal, de volei sau urmărind 
probele atletice, ziua s-a 
scurs pe nesimțite. A fost fru
mos. emoționant și oaspeții 
de la Craiova sau din satele 
învecinate se despart de gaz
de făcînd invitații sau făgă
duieli de revedere.

din Vă-

femeilor 
de cu-

cu 
de

JANA PĂUNESCU

La ștrandul tineretului din Capitală

Întîlnire internafională de polo

★

Pe velodromul Vigorelll 
din Milano, ciclistul italian 
Leandno Faggin a stabilit un 
nou record mondial pe distanța 
de 5000 m (în cadrul unei 
probe de urmărire indivi
duală) realizînd timpul de 
6’02”4/10 - medie orară
49,669 km. Vechiul record, de
ținut de același sportiv, era 
de 6’06”4/10.

★
în cadrul turneului interna

țional de fotbal de Ia New 
York, echipa iugoslavă Steaua 
Roșie Belgrad a dispus cu 
3—0 de Rapid Viena, iar Es- 
pagnol Barcelona a obținut 
victoria cu scorul de 4—1 în 
partida cu Petah Tikva. Frun
tașa clasamentului continuă 
să fie neînvinsă Dukla Fraga.

La ștrandul Ti
neretului din Ca
pitală, selecționata 
de polo a asociației 
sportive studen
țești Burevestnik 
(U.R.S.S.). va sus
ține sîmbătă primul

med în țara noa
stră., întîlnind echi
pa selecționată de 
tineret a R.P. Ro
mine. In 
noastră vor 
printre alții, 
reșeanu, M.

echipa 
evolua, 
E. Mu- 
Firoiu,

z.C. Marinescu, 
Culineac, C. Chir- 
văsuță, I. ^Llexan- 
drescu. Jocul este 
programat cu înce
pere de la era 20.

(Agerpres)

*
După frumosul succes rea

lizat la concursul internațio
nal de la Varșovia, înotătorul 
român Al. Popescu a repurtat 
la Lodz o nouă victorie de 
data aceasta în proba de 100 m 
fluture cu timpul de l’04”9/10. 
In proba de 100 m bras un 
alt reprezentant al țării noa
stre Al. Schmaltzer, a ocupat 
locul I cu l’16”2/10. Prezen- 
tîndu-se din nou foarte bine, 
Gh. Banu s-a clasat primul la 
sărituri de pe trambulină.

(Agerpres)

Pentru a veni In ajutorul 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor, „Editura tehnică" a 
publicat recent mai multe lu
crări :

„LEXICONUL TEHNIC 
ROMÎN" vol. VIH, de pildă, 
este o lucrare de largă in
formare enciclopedică în do
meniul tehnicii și al 
lor ei de bază.

Lucrarea cuprinde 
material documentar 
de discipline. Termenii defi
niți în Lexicon cuprind des
crierea mașinilor, aparatelor, 
instalațiilor, operațiilor, feno
menelor și a altor probleme 
întîlnite frecvent în produc
ție, în cercetarea științifică.

Pînă în prezent au apărut 
opt volume din noua elabo
rare.

Volumul VIII cuprinde li
terele F—Gs ; conține circa 
5.000 termeni explicați în text.

Lucrarea se adresează ingi
nerilor, tehnicienilor, cerce
tătorilor, proiectanților, ca
drelor didactice, studenților 
și muncitorilor cu un nivel 
tehnic mai ridicat.

Lucrarea intitulată „LA
MINOARE" de A. I. Țelikov 
și V. V. Smirnov este o tra
ducere din limba rusă și cu
prinde descrierea tuturor ti
purilor de laminoare și a in
stalațiilor auxiliare.

Partea întîia tratează des
pre tipurile constructive de 
laminoare, partea a doua tra
tează despre piesele și meca
nismele cajei de lucru, par
tea a treia cuprinde organele 
pentru transmiterea mișcării 
cilindrilor de laminare, în 
partea a patra sînt descrise 
laminoarele speciale, partea a 
cincea tratează despre ma
șinile și mecanismele auxi
liare, iar partea a șasea este 
consacrată instalațiilor de un
gere a laminoarelor.

Cartea se adresează ingine
rilor, tehnicienilor și munci
torilor din sectoarele de ex
ploatare și întreținere a lami
noarelor. Ea este însă utilă și 
proiectanților de la institutul 
de proiectări precum și stu
denților facultăților de me
talurgie.

în aceeași editură a apărut 
cartea „RADIOTEHNICA 
TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ" 
vol. II sub semnătura lui 
lian Constantinescu.

în această carte sînt 
crise principiile de bază 
semiconductorilor, amplifica
toarelor, oscilatoarelor, mo
dulatoarelor,. detectoarelor, 
schimbătoarelor de frecvență, 
redresoarelor, precum și ale 
circuitelor și tuburilor de 
frecvență ultra înaltă. De a- 
semenea sînt prezentate emi
țătoarele și receptoarele.

Lucrarea se adresează teh
nicienilor radio precum și 
radioamatorilor, care doresc 
să-și ridice nivelul cunoștin
țelor teoretice și practice. De 
asemenea poală fi utilă stu
denților și inginerilor nespe- 
cialiști în radio dar care se 
preocupă de aceste probleme.

O altă lucrare apărută re
cent în „Editura tehnică" este 
„GEOLOGIA ZĂCĂMINTE
LOR DE PETROL ȘI GA
ZE DIN R.P.R." semnată de 
N. Grigoraș, care reprezintă 
o sinteză a geologiei zăcămin
telor de petrol și gaze din 
R.P.R. Cartea cuprinde des
crierea sumară fizico-geogra- 
fică a teritoriului R.P.R., pre
zentarea unităților structu
rale cu perspective de hidro
carburi, istoricul lucrărilor de 
prospecțiune și exploatare 
pentru petrol și gaze în țara 
noastră, descrierea condițiilor 
geologice din unitățile struc
turale majore ale țării, pre
zentarea evoluției geologice a 
acestor unități, descrierea 
principalelor structuri petro
lifere și gazefiere din R.P.R.

Lucrarea constituie un în
dreptar prețios în orientarea 
activității de prospecțiune și 
exploatare pentru petrol și 
gaze, adresîndu-se în special 
geologilor și celorlalți specia
liști din acest domeniu, pre
cum și studenților în această 
specialitate.

științe-

un vast 
din 70

Ste

des- 
ale

Sosirea tovarășului 
Al. Moghioroș 

in Canada
OTTAWA 27 (Agerpres). — 

Tovarășul Alexandru Moghio
roș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro
mine, însoțit de un grup de 
colaboratori, a sosit la 24 iulie 
în capitala Canadei, Ottawa, 
venind din S.U.A.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine 
însoțit de grupul de colabora
tori a fost salutat de M.S.C. 
Barry, prim-adjunct al minis
trului Agriculturii și de alte 
personalități oficiale, care l-au 
asigurat de sprijinul autorită
ților canadiene în cursul vi
zitei sale.

Tovarășul Alexandru Mo
ghioroș, împreună cu grupul 
de colaboratori, au făcut o 
vizită d-lui George Hees, mi
nistrul Agriculturii al Cana
dei.

La 26 iulie tovarășul A- 
lexandru Moghioroș împreu
nă cu o parte din grupul de 
specialiști români au plecat în 
statul Alberta unde vor vizita 
terenuri irigate și lucrări de 
amenajare pentru irigații. 
Ceilalți specialiști romîni au 
plecat la Ontario unde vor vi
zita Colegiul Agricol de la 
Guelph.

Autoritățile O. N. U. pun piedici 
desfășurării lucrărilor 

parlamentului congolez
STANLEYVILLE 27 (Ager

pres). — în cercurile politice 
ale Republicii Congo se mani
festă neliniște și indignare în 
legătură cu poziția autorități
lor O.N.U. la Leopoldville 
care trec cu vederea încălca
rea grosolană a acordurilor 
cu privire la procedura des
fășurării lucrărilor parlamen
tului, ceea ce pune în primej
die posibilitatea rezolvării 
crizei congoleze pe cale paș
nică parlamentară.

La 26 iulie Antoine Gizenga, 
șeful guvernului legal al Re
publicii Congo, a adresat lui 
Hammarskjoeld o telegramă 
în care se subliniază că acor
durile mai sus-menționate pre
văd izolarea totală a orășelu
lui Lovanium (orășel uni
versitar în apropiere de Leo
poldville, unde s-au întrunit 
membrii parlamentului con
golez — N.R.), precum și de
zarmarea tuturor militarilor 
congolezi din Leopoldville.

Contrar prevederilor acestor 
acorduri, se subliniază în tele
gramă, Kasavubu. și funcțio-

Sărbătorirea insurecției naționale 
a poporului cuban

narii O.N.U., au acces liber 
în Lovanium. în afară de a- 
ceasta soldații congolezi se 
plimbă cu arma în mină pe 
străzile orașului Leopoldville, 
în timp ce ei trebuiau să fie 
dezarmați cu trei zile înainte 
de sosirea membrilor parla
mentului la Lovanium.

în telegrama sa Gizenga 
cere opiniei publice interna
ționale să contribuie la înfiin
țarea unei comisii formată 
din reprezentanți ai statelor 
africane care să fie admisă la 
Lovanium pentru a urmări 
mersul dezbaterilor în parla
ment. „Fac apel la toți oa
menii de bunăvoință să nu 
admită ca în Congo să fie bat
jocorită din nou democrația, 
se spune în încheierea tele
gramei. Fac apel la sentimen
tele umane ale oamenilor din 
toate țările lumii și rog să se 
facă totul pentru ca în Congo 
să triumfe, in sfîrșit, liberta
tea și dreptatea. Fac apel la 
toți șefii de stat, la toți cei 
care poartă răspunderea pen
tru pace, Ia toți cei care pot 
face ceva pentru menținerea 
libertății, ca să facă 
Republica Congo să 
de a mai fi 
strațiilor de 
giuirilor".

N. S. Hrușciov 
l-a primit 

pe consilierul special 
al președintelui S.U.A.

SOCI 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 26 iulie 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. l-a primit pe John 
Mc Cloy, consilier special al 
președintelui S.U.A. pentru 
problemele dezarmării.:

In cursul convorbirii, care a 
decurs într-o atmosferă de 
prietenie, au fost abordate 
problemele schimbului de pă
reri sovieto-american în pro
blemele dezarmării, care are 
loc în momentul de față la 
Moscova, și alte probleme ale 
relațiilor sovieto-americane.

La convorbire a fost de față 
Valerian Zorin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

Nikita Hrușciov a oferit un 
prînz în cinstea lui John 
Mc Cloy și a familiei lui.

--------

Marele miting de la Havana

obiectul 
forță și

totul ca 
înceteze 
demon- 

al nele-

Tratativele 
franco-aigeriene

HAVANA 27 (Agerpres). - 
Poporul cuban a aniversat cu 
un uriaș entuziasm ziua de 26 
iulie - sărbătorirea insurer- 
ției naționale.

Principala manifestare a 
aniversării a fost grandiosul 

muncii 
mai

miting al oamenilor 
care a avut loc în cea 
mare piață din Havana.

La 26 iulie spre ora 3 întrea
ga piață și străzile de acces 
erau pline pînă la refuz de 
oameni.

La tribuna guvernamentală 
au urcat conducătorii revolu
ției cubane. împreună eu pre
ședintele Osvaldo Dorticos și 
primul ministru Fidel Castro 
se afla Iuri Gagarin. In tri
bune se aflau, de asemenea, 
numeroși oaspeți sosiți din di-

MEXICO 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 26 iulie 
a sosit în Mexic delegația so
vietică în frunte cu M. P. 
Gheorgadze, secretar al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care a întreprins o 
călătorie prin țările America 
Latine într-o misiune de bu
năvoință.

La aeroport. delegația sovie
tică a fost întâmpinată de Ma
nuel Tello, ministrul Afaceri
lor Externe al Mexicului, și 
de alte persoane oficiale din 
Mexic, precum și de V. I. 
Bazîkin, ambasadorul U.R.S.S. 
în Mexic.

M.
Tello au rostit cuvîntări.
P. Gheorgadze a transmis gu
vernului și poporului mexican 
un fierbinte salut din partea 
guvernului și poporului Uniu
nii Sovietice.

„Bine ați venit în Mexic! 
Trăiască prietenia între Uniu- 

a
»a

P. Gheorgadze și M. 
“ ‘ M.

nea Sovietică și Mexic!", 
declarat în cuvîntarea 
Manuel Tello.

Delegația sovietică va 
mine în Mexic opt zile.

--------•-

Cocteil cu ocazia organizării 
expoziției industriale italiene 

la București
de Comerț a R. P. 
oferit joi seara un 
ocazia organizării 
industriale italiene

Camera 
Române a 
cocteil cu 
expoziției
la București.

Au participat Bujor Almă- 
șan, ministrul Minelor și E- 
nergiei Electrice, Ana Toma, 
adjunct al ministrului Co-

ră-

ai unor ln-
oamenl de

dr. Alberto

ferite țări ale lumii, membri 
ai corpului diplomatic.

Consiliul de Miniștri al 
Cubei, a spus Osvaldo Dorti- 
cos, exprimind sentimentele 
poporului cuban, a hotărît să 
confere pentru prima oară or
dinul „Playa Giron" maiorului 
Iuri Gagarin, considerînd că 
fapta de eroism de importan
ță istorică a primului cosmo
naut din lume constituie un 
aport la progresul științific al 
omenirii, la cauza păcii.

A luat apoi cuvîntul Iuri 
Gagarin, întimpinat cu aplau
ze furtunoase de sutele de mii 
de cubani participants la mi
ting. El și-a exprimat profun
da recunoștință față de guver
nul revoluționar și față de 
eroicul popor al Cubei pentru 
înalta distincție ce i-a fost 
conferită.

A luat apoi cuvîntul primul 
ministru 
Castro.

★
LEOPOLDVILLE 27 (Ager

pres). — După cum anunță a- 
genția Reuter, la 27 iulie la 
Leopoldville a avut loc desr 
chiderea oficială a sesiunii 
parlamentului congolez.

PARIS 27 (Agerpres). — Re
prezentanții guvernului francez 
și ai guvernului provizoriu alge- 
rian la tratativele da la Lugrin au 
ținut două ședințe în cursul zilei 
de joi.

Un purtător de cuvînt al dele
gației franceze a declarat că tra
tativele au fost consacrate în în
tregime problemei garanțiilor și 
sferei de aplicare a autodetermi
nării.

Conferinfa de la Geneva 
în problema laofiană

al Cubei, Fidel

GENEVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 26 iulie 
a avut loc o nouă ședință re- 
strînsă a Conferinței interna
ționale pentru Laos, prezi
dată de 
(U.R.SS.).
conferință au continuat discu
tarea punctelor de pe lista de 
probleme întocmită de comun 
acord :

Obligațiile comune d« a se 
abține de la orice amestec di
rect sau indirect în treburile 
Laosului.

Obligațiile comune de a nu 
pune condiții politice la acor
darea unui ajutor Laosului

G. M. Pușkin 
Participanții la

Obligațiile comune de a nu 
atrage Laosul în alianțe in
compatibile cu statutul, de 
neutralitate al Laosului.

După discutarea acestor 
probleme s-a adoptat hotărî- 
rea ca ele să fie transmise 
Comisiei redacționale, în al
cătuirea căreia intră repre
zentanți ai U.R.S.S., Repu
blicii Populare Chineze, Fran
ței, Marii 
Comisia a 
redactarea
toare la declarația cu privire 
la neutralitatea Laosului.

Britanii și Indiei, 
fost însărcinată cu 

punctelor referi-

3;

SOCI. -
Hrușciov 
Van Dong,

27 iulie N. S. 
Fam

La 
a primit pe 
primul-ministru al 

R. D. Vietnam, care se află 
Ia odihnă în Uniunea Sovieti
că, și a avut cu el o convor
bire prietenească, cordială.

N. S. Hrușciov a oferit un 
prînz in cinstea lui Fam Van 
Dong.

CHIȘINĂU. — Orchestra de 
estradă a radioteleviziunii ro- 
mîne dirijată de Sile Dinicu 
și-a început turneul în Uniu
nea Sovietică. La primul spec
tacol dat la Chișinău au parti
cipat peste 7000 de spectatori, 
în timpul turneului în U.R.S.S., 
orchestra va concerta la Mos
cova, Leningrad, Riga și 
Minsk.

DJAKARTA. - în numele 
Uniunii Societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie din 
U.R.S.S., B. E. Kirnasovski, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al U.R.S.S. in Indonezia, 
a remis la 26 iulie membrilor

conducerii Societății de Cruce 
Roșie din Indonezia un C.E.C. 
de 50.000 rupii indoneziene 
pentru ajutorarea populației 
indoneziene, sinistrată de pe 
urma calamităților naturale.

HANOI. — Datorită efortu
rilor delegaților guvernului 
legal șl Partidului Neo Lao 
Haksat, delegația grupării de 
la Savannaket la tratativele 
de la Na Mon a fost nevoită 
să consimtă la discutarea pro
blemei componenței guvernu
lui de coaliție al Laosului.

PARIS. — Guvernul Repu
blicii Senegal a hotărît să 
rupă relațiile diplomatice cu 
Portugalia. Senegalul este o 
țară limitrofă cu Guineea por
tugheză, unde au izbucnit re
cent tulburări serioase în rîn- 
durile populației locale afri
cane care s-a ridicat împotri
va colonialiștilor portughezi.

CAIRO. — Ziarele din Cairo 
relatează că la Liga Țărilor

In curînd pe ecrane

NOUL FILM SOVIETIC

ACȚIUNEA COBRA

■

Arabe și Ia ambasada libaneză 
din Cairo a început înscrie
rea de voluntari pentru lupta 
împotriva agresiunii franceze 
din Tunisia.

LONDRA. — Potrivit rela
tărilor apărute în ziare, la 24 
iulie pe aeroportul firmei „De 
Havilland Aircraft Company" 
de lingă Hatfield s-a prăbușit 
un avion de vînătoare consi
derat de tip „suprasecret" al 
flotei maritime militare engle
ze „Blackburne Buccaneer". 
Locul catastrofei a fost încon
jurat imediat de un 
polițienesc.

cordon

DELHI.—După cum 
India Presse Agency 
din Srinagar, pe teritoriul 
Cașmirului ocupat de Pakis
tan, în imediata apropiere de 
linia de încetare a focului, 
se desfășoară intens construc
ția de obiective militaro-stra- 
tegice. In prezent acolo se 
lărgește baza de aviație de Ia 
Skardu în apropiere de Har
ghita, care în curînd va putea 
primi noile avioane cu reac
ție supersonice, livrate de 
Statele Unite Pakistanului.

anunță 
(IPA)

Foto; AGERPRES
Vedere din Oradea

merțului, Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului Afaceri
lor Externe, membri ai con
ducerii unor ministere econo
mice, conducători 
Stituții centrale, 
cultură, ziariști..

Au luat parte
Paveri Fontana, ministrul Ita
liei la București și membri ai 
Legației precum și ai grupu
lui de oameni de afaceri, in
dustriași și economiști ita
lieni în frunte cu senatorul 
Gino Zannini.

Oaspeții au fost întâmpinați 
de Mihai Ciobanu, președin
tele Camerei de Comerț a 
R.P. Române.

(Agerpres)

INSTITUTUL DE MINE 
GHEORGHIU-DEJ" 
PETROȘANI,

aduce la cunoștința celor 
interesați, că cursurile de 
pregătire pentru examenul 
de admitere încep la data 
de 1 august 1961. înscrie
rile Ia aceste cursuri, care 
sînt gratuite, se pot face de 
Ia data de 24 iulie.

Candidaților li se asigu
ră cazarea și masa contra 
cost.

Informații suplimentare 
se pot obține la secretaria
tul institutului.

Institutul de Mine „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ Petroșani, 
Str. Institutului nr. 20, te
lefon 116.

I •i,

1

■o

O produefie a studioului „Tadjik-film"

în curînd pe ecrane

NOUL FILM SOVIETIC

Oameni pe pod
O producție o studioului „Mosfilm**

Ctt

V. Merkuriev, N. Medvedeva, 4. Zavialova
V. Drujnikov

Institutul de Cultură 
Fizică

Se aduce la cunoștința 
oandidaților care doresc să 
se prezinte la examenul 
de admitere pentru anul I 
la Institutul de Cultură 
Fizică — curs de zi — că 
examenul de admitere va 
avea loc la data de 20 sep
tembrie 1961.

Cursurile de pregătire au 
Început la 25 iulie 1961.

înscrierile se fac zilnic 
intre orele 8—14 la Secre
tariatul Institutului, din 
București str. Maior Ene 
nr. 12, raion Benin, telefon 
ar. 15.51.50.

Examenul constă din 
următoarele :

PROBE TEORETICE : 
Limba și literatura romină 
— scris, Anatomia și fiziolo
gia omului — scris și oral.

PROBE PRACTICE: 
Gimnastică 
Atletism ;
Jocuri sportive (volei, bas
chet).

Candidați! se vor prezen
ta la înscriere cu următoa
rele acte:

“ diploma de maturitate 
(original);

— certificatul de naștere 
(original);

— Certificat medical 
(microradiografia) analiza 
Wasserman — examen cli
nic, boli interne, oftalmolo
gie, ORL etc. ;

— Dovada de starea ma
terială șl funcția părinți
lor ;

— Autobiografie.



(Urmare din pag. l-a)

o semnificație deosebită deoa
rece arată atenția, grija aces
tor țări pentru generația tî« 
nără. Este Încurajator să as
culți asemenea mesaje.

O problemă importantă este 
cea a tineretului și progresul. 
Acestei teme îi consacră refe
rate Jean Roux, profesor la 
Universitatea Montpellier. 
(Franța), V. Vedra, reprezen
tant al tineretului cehoslovac 
și Hector Suinage, reprezen
tant al tineretului din Vene
zuela. Referatele au fost as
cultate cu deosebit interes. 
Reliefînd răspunderea pe care 
tineretul o are față de viito
rul societății, răspundere care 
provine mai ales din faptul 
că cei care astăzi sînt tineri 
vor trebui mîine să ia în pro
priile lor mîini soarta societă
ții umane și să înalțe 
pe culmi nevisate încă civili
zația omenească, referatele 
prezentate s-au distins prin 
năzuința de a contribui la 
dezvoltarea colaborării tinere
tului lumii. Vorbitorii au res
pins categoric încercările de 
a semăna discordie între par- 
ticipanții la Forum și și-au 
manifestat năzuința de a se 
realiza o largă cooperare a 
organizațiilor cele mai diferi
te ale tineretului lumii pe 
platforma comună a luptei 
pentru apărarea păcii, pentru 
triumful ideilor coexistenței 
pașnice.

Dezbaterile Forumului sînt 
urmărite cu deosebită atenție 
de reprezentanții diferitelor 
organizații de tineret prezen
te aici la Moscova. P. K. 
Vasudervan Nair, președinte 
al ^Federației Generale a Ti
neretului din India subliniind 
că delegația din care face par
te este compusă din repre
zentanți a 4 organizații a ținut 
să menționeze că Forumul se 
dovedește locul unei discuții 
sincere a tineretului sub sem
nul idealurilor de pace și prie- ' 
tenie. „în ceea ce ne privește 
noi vom face tot ceea ce 
vom putea pentru a exprima 
aspirațiile tineretului indian 
pentrii pace și cooperare, so
lidaritatea noastră cu po
poarele care luptă spre a se 
elibera de sub jugul imperia
list. Delegația noastră va 
participa activ la lucrările co
misiilor ce vor lua în dezba
tere activitatea tineretului în 
sprijinul coexistenței pașnice 
și participarea sa la lupta 
pentru independență națională 
și reconstrucție, pentru drep
turi, și la comisia privind 
t^ept^rile și îndatoririle„ sale 
în societate".

O emoționantă manifestare 
de solidaritate prilejuiește pre.
zența la tribună a delegatului 
tunisian Mogli Koti. într-o
cuvîntare scurtă, dar mișcă
toare, reprezentantul tineretu
lui tunisian descrie crimele 
comise de colonialiștii fran-

eezi. în numele așa zisei lumi 
libere s-a tras cu mitraliera 
într^o sală de clasă unde se 
aflau învățătorul cu elevii 
săi. Sute de cadavre ale fe
meilor, copiilor și bătrînilor 
au acoperit străzile Bizertei.

Nu poți să asculți asemenea 
lucruri fără ca să te simți 
cuprins de un sentiment de 
puternică revoltă. Participan
ta la Forum, în picioare, a- 
clamă pe solii tineretului tu
nisian. Citeva clipe mai târ
ziu un tînăr francez urcă la 
tribună. Este Gatigneau, re
prezentantul tineretului comu
nist francez.
- In numele tineretului de

mocrat francez, spune el, 
exprimăm solidaritatea noa
stră cu tineretul tunisian, pro
testul nostru împotriva agre
siunii colonialiste.

O furtună de aplauze se 
dezlănțuie. Africanii string 
mîinile tinerilor francezi. Tî- 
nărul francez propune trimi
terea unei telegrame de pro
test către guvernul de Gaulle. 
Președintele ședinței întreabă:

— Sinteți de acord 7
Aplauze unanime dau răs

punsul. Se mai propune tri
miterea unor telegrame de so
lidaritate guvernului și tine
retului tunisian precum și o 
telegramă către Consiliul de 
Securitate. Sutele de delegați 
din toate continentele aprobă 
telegramele, cu excepția unui 
singur tinăr britanic care este 
de acord cu conținutul lor 
dar afirmă că n-are mandat 
spre a le vota.

în cursul după amiezii, ti
nerii veniți la Forum din 94 
de țări s-au împărțit pe co
misii spre a dezbate temele 
generale ale Forumului. Dele
gația tineretului romîn parti
cipă la lucrările tuturor comi
siilor. în comisia care va dis
cuta formele de colaborare și 
contact între tinerii din lu
mea întreagă reprezentantul 
tineretului romîn, tov. Vasile 
Florea, membru al Biroului 
C.C. al U.T.M., a fost ales 
secretar. •

Seara, la hotelul „Ukraina", 
devenit cetate a tinereții, în
tr-o cameră de la etajul V, 
are loc o întîlnire prietenească 
între delegațiile tineretului 
romîn și grec, participante la 
Forumul Mondial al Tineretu
lui. Tovarășul Virgil Trofin, 
conducătorul delegației româ
ne. vorbește prietenilor greci 
despre sincera dorință de pace 
a tineretului romîn, despre 
năzuința sa de a dezvolta co
laborarea tineretului din re
giunea balcano-adriatică. Vor
bitorul înfățișează tabloul vie
ții fericite a tineretului romîn, 
năzuințele sale de pace și de 
prietenie.

Oaspeții greci, reprezentanți 
ai tineretului liberal, ai tine
retului partidului Uniunea 
Democratică și ai tineretului 
partidului E.D.A., vorbesc la 
rîndul lor despre viața și pre-

platforma comună a luptei 
pentru apărarea păcii

Rezolvarea problemei germane 
trebuie înfăptuită pașnic, 

prin tratative
ocupările tineretului grec. Ei 
subliniază dorința membrilor 
organizațiilor pe care ei le 
reprezintă, ca ți a maselor 
largi ale tineretului din Gre
cia, de a dezvolta relații de 
prietenie și de bună vecină
tate cu poporul și tineretul ro- 
mîn, cu popoarele și tînăra 
generație din țările regiunii 
balcano-adriatice. Ei își expri. 
mă speranța că cauza înțele
gerii balcano-adriatice va 
triumfa, că această parte a 
lumii va deveni o zonă a 
păcii. Evangelos Vrentzos, 
student liberal la Universita
tea din Salonic, își exprimă 
satisfacția pentru întîlnirea 
cu reprezentanții tineretului 
romîn și îi felicită pe aceștia 
pentru succesele pe care po
porul și tineretul romîn le-a 
obținut în anii din urmă. 
Afanasios Kakoiannis, mem
bru al parlamentului grec, își 
exprimă convingerea că rela
țiile dintre Grecia și România, 
dintre popoarele noastre, din
tre tînăra generație a acestor 
țări se vor dezvolta în inte
resul păcii în această zonă, 
ca și în lumea întreagă.

Cuvinte pline de căldură 
la adresa poporului romîn și 
a tineretului său a rostit de 
asemenea președintele comite
tului pentru Forum din Gre
cia, omul de cultură Asima- 
kis Panselinos.

E noapte tîrziu. Tinerii ro- 
mîni și greci discută împreu
nă, vorbesc despre năzuințele 
lor comune. Răsună cântece 
de pe meleagurile Greciei și 
României. Este o seară deose
bit de plăcută, care fără în
doială contribuie la întărirea 
relațiilor prietenești dintre ti
neretul celor două țări.

Aspect din timpul lucră

rilor Forumului.

Francesca Maruerl a ve
nit din Italia. Profunda ei 
concentrare, atenția gravă 
cu care ascultă arată că 
la Forum se discută cele 
mai importante probleme 

ale tinerei generații.

BERLIN 27 (Agerpres). - 
Ziarul „Westdeutsches Ta- 
geblatt", care apare la Dort
mund (R.F.G.), a publicat un 
articol în care condamnă zar
va războinică a puterilor 
occidentale în jurul problemei 
Berlinului occidental și sub
liniază necesitatea reglemen
tării pașnice, prin tratative, a 
acestei probleme.

„Oare politica de intimida
re, se spune în articol, con
stituie, la drept vorbind, o 
politică 7 S-ar mai putea oare 
crede că după războiul cu 
Rusia mai poate fi plictisită 
lumea cu amenințări război
nice 7“

„Hrușciov a așteptat îndea
juns cu problema Berlinului 
occidental. Tratatul de : pace 
va fi încheiat cu R.D.G. Ni
meni nu este capabil să îm
piedice Sovietele să facă acest 
lucru. Toate pălăvrăgelile re
feritoare la menținerea statu 
quo-ului nu pot fi luate în 
serios*.

în continuare ziarul se în
treabă : „Ce ar putea face 
Occidentul 7“ Și răspunde : 
„El nu are altă posibilitate 
decît să înceapă cit mai 
grabnic tratative cu Uniunea

- Au cuvîntul oaspeți - 
de onoare ai Forumului

GERARDO MOLINA, 
rector al Universității li
bere din Columbia.

— Forumul produce cea 
mai favorabilă impresie 
atît din punct de ve
dere al numărului țărilor 
și organizațiilor care sînt 
reprezentate aci, cît și din 
punct de vedere al clarită
ții ideilor pe care le îm
părtășesc participanții la 
această întîlnire.

După părerea mea odată 
cu raporturile citite în pri
mele două zile, s-a preci
zat orientarea Forumului. 
Și anume: marea dorință 
a tineretului lumii spre o 
înțelegere reciprocă, pozi
ția unanimă și neîmpăcată 
față de colonialism și im
perialism, hotărîrea de a 
lupta pentru pace șj pen
tru dezarmare.

Cred de asemenea că a- 
ceastă întîlnire de la Mos
cova va aminti încă o dată 
popoarelor ți guvernelor 
necesitatea lichidării foca
relor de război, cum sînt 
de pildă, Berlinul occiden
tal, Algeria, Tunisia, An
gola.

Pacea este necesară in 
primul rlnd tineretului, 
căci el este prima victimă 
a războaielor. Iată de ce 
la Forum se aud cu atîta 
pasiune glasurile tinerilor 
în apărarea păcii I

KIHACIRO KIMURA, 
membru al parlamentului 
japonez, din partea Parti
dului Socialist.

— Forumul Mondial al 
Tineretului este un eveni
ment extrem de important. 
O astfel de întîlnire este 
cea dinții în istoria mișcă
rii de tineret.

Menținerea păcii nu este 
un lucru ușor în actuala 
situație internațională. Cînd 
am venit aici am văzut că 
majoritatea tineretului este 
dornic de pace. Sînt con
vins că tinerii vor căpăta 
la această întîlnire forțe 
noi, și că aceasta îi va a- 
juta să lupte pentru pace 
în țările lor. Sînt convins 
că războiul poate fi preîn- 
tîmpinat.

Cînd am plecat spre Mos
cova tinerii mei prieteni 
din Japonia m-au rugat să 
particip activ la Forum. 
Sînt foarte recunoscător 
pentru invitație. Chiar și 
mie, om în vîrstă, Forumul 
îmi dă multe lucruri folo
sitoare și de Ia care se 
poate învăța.

Pentru pace trebuie să 
luptăm în mod activ. Lup
ta aceasta nu trebuie să se 
limiteze numai la discuții. 
Dar cum să luptăm ? A- 
ceasta depinde de condițiile 
din fiecare țară. In Japo
nia tineretul luptă pentru 
lichidarea bazelor militare 
și reducerea bugetelor mi
litare.

Eu urez din toată inima 
succes tineretului în lupta 
Iui pentru pace!

JEAN ROUX, profesor la 
Facultatea de medicină a 
Universității din Montpel
lier (Franța).

— Forumul constituie o 
posibilitate minunată pen
tru tineretul din întreaga 
lume ca să discute împre
ună problemele de a căror 
dezlegare depinde viața și 
fericirea tinerei generații, 
— problemele coexistenței 
pașnice și dezarmării, in
dependenței popoarelor co
loniali, înțelegerii recipro
ce. Toate aceste probleme 
interesează în mod deose
bit tineretul francez întru- 
cît guvernul Franței duce 
o politică care intensifică 
încordarea din lume: răz
boiul colonial din Algeria, 
agresiunea din Tunisia în 
regiunea Bizerta, alianța 
militară cu R.F.G. Tinere
tul francez luptă împotriva 
acestei politici a guvernu
lui. Tinerii francezi vor a- 
duce la cunoștința fiecărui 
francez cele auzite la tri
buna Forumului.

El vor povesti despre 
ziua memorabilă a deschi
derii Forumului, despre ra
poartele pe care le-au au
zit.

Consider că Forumul și-a 
început activitatea foarte 
favorabil. Aceasta se poa
te deduce din atenția cu 
care delegații ascultă cu- 
vîntările, din pasiunea cu 
care ei le comentează.

Sper că lucrările Foru
mului se vor desfășura în 
continuare tot atît de fa
vorabil ca și la începutul 
lor.

Sovietică pentru crearea în 
centrul Europei a unei zone 
demilitarizate. Atît timp cit 
Statele Unite (și aliații lor 
vest-germani) nu sînt dispuși 
să accepte aceasta, atît timp 
cît ei înzestrează Republica 
Federală cu arme atomice și 
o transformă în prima putere 
militară de pe continent, criza 
din inima Europei se va a- 
dinei în mod inevitabil".

„Atît timp cît la noi în 
Germania occidentală se 
rostesc discursuri militariste, 
atît timp cît în rîndurile 
populației se amplifică siste
matic atmosfera anticomunistă 
și atît timp cît Germania 
occidentală se înarmează pînă 
în dinți, leit motivul politicii 
rușilor va fi neîncrederea. 
Pînă în prezent însă Occiden
tul nu a fost dispus să ducă 
tratative cu privire la o zonă 
demilitarizată prevăzută de 
planul Rapacki.

Or, guvernul federal crede 
orbește în declarațiile lui 
Kennedy. Adversarii politicii 
de pe poziții de forță, care 
în realitate nu este altceva 
decît o iluzie deșartă, sînt 

* declarați' comuniști și duș
mani ai statului. Cei care se 
pronunță pentru unica ieșire 
posibilă din " situația actuali 
— o poziție de neutralitate și 
independență față de cele 
două mari puteri — sînt pri
goniți ca dușmani ai statului 
care netezesc calea Estului".

Conferința 
reprezentanților vieții 
culturale și științifice 
din R.D.G și R.F.G.
WEIMAR 27 (Agerpres). — 

La Weimar s-a încheiat con
ferința reprezentanților vieții 
culturale și științifice din 
R.D.G. și R.F.G. pentru exa
minarea posibilităților înche
ierii Tratatului de pace cu 
cele două state germane. Con
ferința a hotărit să instituie 
o comisie care să elaboreze 
propuneri privind dezvoltarea 
relațiilor științifice și cultura
le dintre cele două state ger
mane. în rezoluția adoptată 
de conferință se subliniază că 
oamenii de știință și cultură 
își exprimă speranța că după 
încheierea Tratatului de pace 
miliardele de mărci care se 
cheltuiesc în prezent pentru 
înarmare vor fi folosite pen
tru progresul științei și educa
ției.

Consiliul de Securitate 
va discuta din nou 
situația din Bizerta

NEW YORK 27 (Agerpres).- 
— Agenția France Presse re
latează că Consiliul de Secu
ritate a fost convocat pentru 
28 iulie în vederea discutării, 
pentru a doua oară, a situației 
create de agresiunea franceză 
la Bizerta.

Convocarea a fost făcută la 
cererea guvernului Tunisiei, 
care a arătat că Franța nu 
respectă rezoluția Consiliului 
do Securitate referitoare Ia 
încetarea focului.

Ele infăți- 
trupele co-

Fărădelegile colonialiștilor în Bizerta
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Privind aceste fotografii o indignare adîncă te cuprinde, 
șează doar citeva aspecte ale odiosului masacru săvîrșit de 
lonialiste franceze în regiunea Bizerta. Locuitorii Bizertei, ca d0 altfel 
întregul popor tunisian, nu pot suporta ca o părticică a teritoriului lor 
suveran să continue a fi sub ocupația Franței, care deține aci o bază 
militară agresivă. Poporul tunisian a cerut pe bună dreptate ca trupele 
franceze să părăsească teritoriul țării sale. Cum au răspuns colonialiștii 
francezi ?

Iată tancurile franceze (fotografia nr. 1) care au semănat moarte in 
rîndurile locuitorilor Bizertei.

In Tunis, ca și în Algeria, colonialiștii francezi au utilizat aceleași 
metode. Iată unul din sutele dc tunisieni uciși de către trupele franceze, 
(fotografia nr. 2). Vina acestuia, ca și a celorlalți, este că s-a împotrivit 
asasinilor agresori. împotriva acestor tunisieni au fost aruncate bombe 
cu napalm (fotografia nr. 3). Monopoliștii de peste ocean au avut grijă să-i 
aprovizioneze pe colonialiștii francezi cu mijloace moderne de extermi
nare. Soldatul francez din fotografia nr. 4 ține în mîini un proiectil de 
rachetă de producție americană.

In Tunisia s-au format detașamente de voluntari (fotografia nr. 5) din 
locuitori ai Bizertei, țărani, muncitori, studenți tunisieni. Ei nu au ra
chete americane și nici bombe cu napalm. Dar ei sînt inarmați cu cauza 
dreaptă a luptei pentru libertate și independență. Iată de ce victoria va 
fi fără îndoială a poporului tunisian.
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