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Partidul ne conduce pe calea 
unei vieți tot mai îmbelșugate

lături de întregul 
popor muncitor, 
tineretul patriei 
noastre a primit 
cu bucurie Hotă- 
rîrea Comitatului 
Partidului Munci-Central al 

toresc Romin și a Consiliului 
de Miniștri ai Republicii Popu. 
iare Romine, privind creșterea 
salariilor muncitorilor, cadre
lor didactice și medico-sani- 
tare, altor cadre de specialita
te și personalului administra
tiv, precum și reducerea pre
țurilor de vinzare cu amănun
tul Ia unele bunuri de consum 
și a unor tarife.

Fiecare dintre noi, vede în 
această hotărîre o nouă ex
presie a grijii partidului pen
tru ridicarea continuă a nive
lului de trai al poporului, o 
nouă confirmare a justeții po
liticii științifice a partidului, 

activității intense, 
a oamenilor mun- 
infăptuirea acestei

rezi^tatul 
entuziaste 
cii pentru 
politici.

La baza 
vind sporirea veniturilor oa
menilor muncii stau succesele 
dobîndite de poporul nostru, 
sub conducerea partidului, în 
dezvoltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale a socialis
mului. Crearea și dezvoltarea 
bazei tehnice materiale a so
cialismului a reprezentat și 
reprezintă cheia de boltă a 
întregii politici a Partidului 
Muncitoresc Romin în opera 
de construire a unei vieți noi 
îmbelșugate pentru oamenii 
muncii din patria noastră. 
Această orientare este o ma
nifestare a caracterului pro
fund științific al politicii 
partidului nostru.

în procesul lărgirii și dez
voltării bazei tehnico-materia- 
le a socialismului se desfășoa
ră în ritm susținut industria
lizarea socialistă, acordîndu-se 
prioritate industriei grele, con
tinuă așezarea tuturor ramu
rilor economiei naționale pe 
temelia marii producții meca
nizate, se introduc în produc
ție cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. în anul 
1960 în mai puțin de 11 săp- 
tămini industria noastră a 
realizat o producție egală cu 
întreaga producție industrială 
a anului 1938. Sectorul socia
list al agriculturii s-a dezvol
tat considerabil cuprinzînd la 
începutul lunii iunie a.c. 85,3 
la sută din suprafața arabilă 
a țării. Nivelul tehnic al agri
culturii s-a ridicat neîncetat, 
a crescut producția agricolă.

în primul an al planului de 
6 ani și în semestrul I al a- 
nului 1961 muncitorii, tehni
cienii, inginerii și ceilalți oa
meni ai muncii au obținut 
succese deosebite în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor 
trimestriale și anuale de pro
ducție, de creștere a producti
vității muncii, de reducere a 
prețului de cost și de îmbună
tățire a calității producției.

în primele 5 luni ale aces
tui an oamenii muncii din in
dustrie au dat peste prevede
rile planului 35.600 tone fon
tă, 20.500 tone oțel, 186.400 
tone cărbune, circa 1,4 milioa
ne m.p. țesături de bumbac și 
de lină, 111.000 perechi încăl
țăminte etc. Valoarea produc
ției industriale obținută prin

noilor măsuri pri-

depășirea planului pe 1960 și 
pe primul trimestru al anului 
1961 se ridică la circa 4,5 mi
liarde lei.

Succesele obținute în dezvol
tarea economiei naționale și 
in sporirea venitului național 
dau partidului și guvernului 
posibilitate să înfăptuiască în 
mod sistematio măsurile desti
nate ridicării nivelului de 
trai material și cultural al 
poporului. Socialismul se con
struiește tocmai pentru ca 
cei ce muncesc să se bucure 
de o viață tot mai bună, de 
un nivel de civilizație tot mai 
înalt. *

Actuala sporire de salarii și 
reducere de prețuri constituie 
o parte integrantă a progra
mului elaborat de cel de al 
III-lea Congres al P.M.R., 
parte integrantă a politicii 
partidului al cărui țel suprem 
este bunăstarea poporului.

In fiecare familie se resimt 
efectele pozitive ale ansam
blului de măsuri luate in a- 
cești ani — măririle de sala
rii, reducerile de prețuri, mic
șorarea, iar pentru unele ca
tegorii, desființarea completă 
a impozitului pe salarii, spo-
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țesătoare, Întreprinderea „Țesătoriile 
Reunite"—București

Lucrez aici, la întreprinderea 
„Țesătoriile Reunite11 de 
cîțiva ani, adică de cînd 

am absolvit școala profesională. 
Deși nu am o vechime prea mare 
în cîmpul muncii, totuși pot să 
spun că am fost martora unor 
momente însemnate din viața 
muncitorilor noștri, a multor bucu
rii care ne umplu astăzi viața. O 
asemenea bucurie am trăit toți 
muncitorii întreprinderii noastre 
cînd am luat cunoștință de noua 
Hotărîre a partidului și guvernu
lui nostru.

Asemenea bucurii sînt cu totul

O năzuință comună: 
coexistența pașnică

I
n aceste zile ale 
Forumului, un 
film își pregătește 
apariția pe ecra
nele Moscovei.

" Filmul acesta, pu
țin obișnuit, este consacrat 
unei singure zile. O zi oare
care din viața generației ti
nere. Operatori din mai multe 
țări au prins pe peliculă ima
gini din Japonia ca și din 
Germania, din Cuba ca și din 
Uniunea Sovietică. Secvențe 
ale filmului aduc în fața spec
tatorului povestea adevărată 
a locotenentului sovietic Vik
tor Demidov, petrecută în de
cembrie la Leningrad. Cu oca
zia reparării unui zid a fost 
descoperită o bombă rămasă 
din timpul războiului. Demi
dov a primit misiunea de a 
o înlătura, misiune pe care a 
îndeplinit-o cu riscul vieții. 
Momentul scurt dar zguduitor 
apelează la conștiința spectato
rului : să nu uităm ororile 
războiului! Dar există bombe 
ce pun în primejdie nu numai 
o casă, un cartier, un oraș, 
ci pacea lumii. Asemenea 
bombe cu întîrziere sînt pro
blemele internaționale liti
gioase, rămase nerezolvate la 
atîția ani de la terminarea 
războiului. Ce trebuie făcut 
pentru înlăturarea lor ? Cum 
poate contribui tineretul la 
aceasta ? Acestor întrebări în
cearcă să le dea răspuns 
participanții la Forumul Mon. 
dial al Tineretului.

Ne aflăm în comisia dedi
cată problemelor coexistenței 
pașnice. Lucrările acestei co
misii se desfășoară într-o 
sală în care de obicei se au- 
diază concerte. Și acum lin
gă tribună se află un pian. 
Sala, amintind liniile clasice 
ale arhitecturii ruse, are o 
înfățișare deosebit de agrea
bilă. In această ambianță o 
discuție despre pace și război 
se desfășoară de cîteva ore 
cu participarea unor tineri 
veniți de pretutindeni. Ascul- 
tîndu-i, în minte mi-a reve
nit gestul lui Demidov. Tine
rii aceștia vor să contribuie 
la înlăturarea bombelor cu

efect întârziat din viața inter
națională.

Cunoscutul jurist britanic 
Denis Nowell Pritt declara:

— Este o fericire că tînăra 
generație a zilelor noastre are 
o atitudine atît de serioasă și 
de entuziastă față de necesi
tatea soluționării celor mai 
importante probleme interna
ționale. Asist la lucrările Fo
rumului și ele îmi produc o 
bună impresie. Discuțiile din 
sinul comisiilor, unde sînt 
examinate chestiuni ce pre
ocupă pe tinerii de preiutin. 
deni, promit în mod special 
a fi interesante.

Juristul de renume mondial 
a apreciat în mod just rolul 
comisiilor din cadrul Forumu
lui. Activitatea lor a început 
din plin. Ele prilejuiesc o ana-

Prin telefon 
de la trimisul nostru 

special la Forum

nice. Referatul subliniază ma
rile avantaje pentru omenire 
ale unei întreceri economice 
pașnice între țările cu re
gimuri sociale diferite. Au a- 
tras atenția o serie de cifre 
amintite în referat. Astfel s-a 
pomenit faptul că N.A.T.O. a 
cheltuit de la înființarea sa 
și pînă ia sfirșitul anului I960 
sume ce ating 600 miliarde 
de dolari. Referatul face o 
comparație: în 1949 bogăția 
națională a Statelor Unite era 
evaluată în jurul a 680 mi
liarde de dolari. Aceasta în
seamnă că N.A.T.O. în anii 
existenței sale a cheltuit tot 
atîta cât a putut să aibă ca 
valori materiale cea mai bo
gată țară capitalistă a lumii 
la mijlocul secolului XX. O 
altă cifră semnificativă : cu 
banii care se cheltuiesc anual 
de către N.A.T.O pentru ar
mamente s-ar putea hrăni și 
îmbrăca 52.000.000 de oameni.

Reprezentantul tineretului 
din Ceylon a exprimat punc
tul său de vedere privind po
sibilitatea obținerii indepen
denței de către popoarele co
loniale în condițiile coexis
tenței pașnice.

Un amplu referat a 'ținut 
președintele Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
— Pierro Pieralli. Referatul a 
adus în discuție o problemă 
de cea mai mare însemnătate: 
contribuția tineretului la lupta 
pentru triumful ideilor coexis
tenței pașnice. Pierro Pieralli 
a făcut un amplu tablou al si
tuației internaționale actuale 
și al problemelor care privesc 
în cel mai înalt grad genera
ția tînără. Printre altele, Pie
ralli a subliniat necesitatea 
educării tineretului în spiritul 
păcii și înțelegerii între po
poare, amintind în legătură cu 
aceasta însemnătatea deosebi
tă a propunerilor guvernului 
R. P. Romîne la O.N.U. Pre
ședintele F.M.T.D. a făcut în 
referatul său o cuprinzătoare 
trecere în revistă a celor mai 
importante manifestări ale 
generației tinere în apărarea 
păcii, citind întîlnirea tinere
tului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice, care s-a desfășurat 
din inițiativa tineretului ro
mân. Pierro Pieralli a subliniat 
în concluzie necesitatea rea
lizării unității celor mai dife
rite organizații de tineret na
ționale și internaționale în a- 
părarea păcii. El a adresat ce
lorlalte organizații de tineret 
chemarea de a acționa în co
mun pentru pace.

Discuțiile au continuat mul
te ore pînă cînd înserarea a 
cuprins Moscova. Au urcat la 
tribună tineri din numeroase 
țări, care în ciuda concepțiilor 
diferite manifestate în exami
narea unor probleme, au do
vedit o apreciere comună în 
privința necesității coexisten
ței pașnice. Cu viu interes au 
fost ascultate intervențiile re
prezentanților tineretului unor 
țări ce și-au cîștigat recent 
independența ca Ghana, și 
Ciad. Ei au afirmat dorința

MORICZ ERNEST
șeful brigăzii de tineret din sectorul 4 

al Exploatării miniere „Petre Gheorghe' 
~ ‘ MareBaia

ne depășim planul 
la sută, iar minereul 
fie de cea mai bună

se, să 
25-30 
tras să 
lifate.

MAI BINE, TRĂIM MAI BINE !

Ca pretutindeni în țară și aici Ia Uzinele „Tudor Vladimi rescu» recenta hotărîre a Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri al Republi

cii Populare Romîne, este primită cu viu interes și satisfacție.

liză temeinică, profundă a 
problemelor ce privesc tinere
tul lumii.

Comisia consacrată proble
melor coexistenței pașnice a 
atras un mare număr de 
participant. Primul referat 
și-a propus să răspundă la 
întrebarea : Ce este coexisten
ța pașnică ? Referatul l-a 
prezentat delegatul francez, 
Claude Gatignon. Ideea de 
bază a referatului este aceea 
că în zilele noastre coexistența 
pașnică constituie o necesitate 
vitală. Vorbitorul a subliniat 
în mod deosebit că traduce
rea în viață a principiilor 
coexistenței pașnice presupune 
renunțarea la război ca mij
loc de a impune reglementa
rea problemelor litigioase. 
Claude Gatignon a relevat 
necesitatea ca tineretul să 
sprijine toate acțiunile ce pot 
contribui la însănătoșirea cli
matului internațional.

Delegația cehoslovacă a 
adus în discuția comisiei un 
referat privind aspectele eco
nomice ale coexistenței paș

firești, ele își au izvorul în însăși 
munca noastră pentru înfăptuirea 
politicii științifice a partidului 
nostru. Cu multă înțelepciune 
și dreptate ne arată partidul 
că izvorul bunăstării poporului 
muncitor stă astăzi în munca sa 
liberă, în avînful cu care progre
sează economia noastră socialistă.

Noua Hotărîre a partidului și 
guvernului e încă un imbold pen
tru ca munca noastră viitoare să 
fie mai spornică, ca din întreprin
derea noastră să pornească spre 
consumatori, numai produse de 
calitate superioară.

MIHAI MELEȘ
maistru brutar, Brutăria nr. 1 Suceava

Cu fiecare an, viața celor ce 
muncesc din țara noastră 
devine mai bogată și mai 

frumoasă. Recenta Hotărîre a C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. este o nouă do
vadă a grijii pe care ne-o poartă 
nouă, muncitorilor, partidul și gu
vernul.

Muncind cu însuflețire, sub con
ducerea partidului, poporul nos
tru obține succese importante în 
dezvoltarea industriei, agriculturii 
socialiste, în toate domeniile con
strucției socialiste.

Am citit în raportul prezentat 
de fov. Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la plenara C.C. al P.M.R. din 30 
iunie—1 iulie a.c. că față de 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut producția industrială

a crescut cu 17 Ia sută, că 
numai în primele luni ale 
acestui an industria noastră 
socialistă a dat de 3 ori mai mult 
oțel și energie electrică decît s-a 
produs în întregul an 1938. Cu 
cîf vom obține mai multe succese 
în dezvoltarea economiei cu atît 
vor crește și posibilitățile de a 
trăi mereu mai bine.

Eu sînt maistru brutar. Am fost 
unul din parficipanfii la concursul 
pe țară pentru pîine de cea mai 
bună calitate. M-am bucurat, 
că am putut aduce și eu o contri
buție la succesul acestui con
curs. La pîine neagră de 2 kg am 
obținut premiul I.

Și numai la cîteva zile de la 
întoarcerea de la concurs, ziarele, 
radioul ne-au adus vestea îmbu
nătățirii sistemului nostru de sala
rizare sub forma de prime de 
calitate. Acesf sistem a fost pri
mit cu mare entuziasm de toți to
varășii mei de muncă. El ne va 
stimula pe fiecare dintre noi să 
dăm numai pîine de cea mai bună 
calitate, să ne ridicăm mereu ca
lificarea și să creștem noi cadre.

Pe lîngă bucuriile noastre de 
zi cu zi, cum sînt crearea 
unor condiții mereu mai 

bune de muncă in subteran, mai 
avem și alte bucurii. De exem
plu, cele peste 120 de apar
tamente confortabile în care 
minerii noștri s-au mutat de cu
rînd, construcția unor dormitoare 
moderne în incinta întreprinderii 
cu 324 locuri pentru nefamiliști. 
Iar acum încă o mare bucurie — 
Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri al R.P.R. pri
vind creșterea salariilor și reduce
rea prețurilor de vînzare cu amă
nuntul la unele bunuri de consum 
și a unor tarife. Am luat cunoș
tință de recenta hotărîre mai întîi 
prin radio, iar a doua zi la între
prindere am citit-o cu toții la lo
cul de muncă. Măsurile luate de 
partidul și guvernul nostru, con
cretizate în această hotărîre sînt

o urmare firească a înfăptuirii 
consecvente a politicii științifice a 
partidului nostru, constituie încă o 
dovadă a trăiniciei economiei 
noastre socialiste. Așa cum se
arată în hotărîre, aceste măsuri
au fost posibile datorită dezvol
tării economiei naționale, a creș
terii venitului național, a îndepli
nirii și depășirii sarcinilor trimes
triale și anuale de producție, 
de creștere a productivității mun
cii, de reducere a prețului de cost 
și de îmbunătățire a calității pro
ducției. Eu sînt șeful unei
brigăzi de tineri mineri și ne 
angajăm ca și de atei Înainte, să 
contribuim cu toată priceperea 
noastră la obținerea de noi succe- 

cu 
ex-
ca-

EUGENIU OBREA

Moscova, 28 iulie 1961.

(Continuare în pag. a 4-a)

Cea de-a 25.OOO-a
tonă de laminate

peste plan

VERONICA BOGHIAN
Învățătoare la Școala de 7 ani Cotu de jos 

Comuna Arbore — raionul Rădăuți— raionul Rădăuți

j m petrecut trei săptămîni 
ZJ în frumoasa tabără de

pionieri și școlari de la 
Năvodari. Am ajuns acasă cînd 
la radio se transmitea Hotă- 
rirea C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri al R.P.R- 
în legătură cu o nouă creștere 
a, salariilor și reducerea unor 
prețuri.

Sînt învățătoare tînără și am 
simțit întotdeauna grija parti
dului și 
condițiile 
muncă.

' Și iată, 
partidului 
țirea salarizării 
dactice din învățământul ele
mentar și preșcolar, în medie

guvernului pentru 
de învățătură, de

din nou, hotărîrea 
prevede îmbunătă- 

cadrelor di

cu 10 la sută. In adunările 
pionierești organizate în ta
bără am discutat împreună cu 
copiii despre realizările po
porului nostru în construirea 
socialismului și cum aceste 
realizări dau posibilitatea ca 
în fiecare an să se îmbunătă
țească nivelul de trai al între
gului popor.

Mă voi strădui să mulțu
mesc prin muncă partidului 
pentru înțelepciunea cu care 
ne conduce, pentru grija ce 
ne-o poartă. Și am să fac a- 
cest lucru ajutînd la creșterea 
unor cetățeni demni și pri- 
cepuți, a unor constructori de 
nădejde ai socialismului.

Studente de la Facultatea de științe naturale a Universității 
„C. I. Parhon“ din București în timpul practicii la Grădina 

Botanică.
Foto : AGERPRES

Masa oferită de ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Uniunii Sovietice 

la București în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Populare 

Romîne care va 
Uniunea

vizita în curînd 
Sovietică

La G.A.C. „8 Martie" din comuna Chirnogl, raionul Olte
nița recolta de grîu e bogată. îndată ce sînt umpluți, sacii 

sînt transportați la magaziile colectivei.
Foto : AGERPRES

Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la București, I. K. 
Jegalin, a dat vineri seara o 
masă în cinstea delegației de

Politehnica bucureșteană
nimația din Insti
tutul -politehnic 
s.a mutat peste 
drum. Explicația 2 
Foarte simplă: 
studenții sînt în 

vacanță, in timp ce candida- 
ții la examenul de admitere 
— veniți cu sutele să se inte
reseze de examen — iau cu 
asalt „centrul de îndrumare" 
deschis de la 20 iulie vis-a-vis 
de clădirea institutului. Cele 
aflate sînt notate cu grijă de 
absolvenții școlii medii, de 
muncitori și tehnicieni dornici 
să se numere, peste 5 ani în 
rindurile cadrelor tehnice cu 
înaltă calificare necesare con
strucției socialiste.

Dar ce se poate afla la cen
trul de îndrumare ? Să încer
căm un sumar conspect — 
termen cu care trebuie de pe 
acum să se familiarizeze can- 
didații la studenție.

■k
Institutul politehnic din 

București va trăi, odată cu 
sesiunea de admitere a pro
moției căreia ne adresăm, un 
moment de sărbătoare: se 
împlinesc în toamna aceasta

80 de ani de la înfiin
țarea „Școlii naționale de po
duri și șosele", transformată 
în 1923 în „Școala politehnică 
din București", primele înce. 
puțuri ale învățământului teh
nic superior din Capitală. Fos
tele secții — construcții, arhi
tectură, agronomie, . mine - 
sînt astăzi institute de șine 
stătătoare, prin grija partidu
lui și guvernului. Institutul 
politehnic însuși, prin dezvol

pornesc de aici ingineri me- 
talurgiști (Facultatea de me
talurgie), constructori de ma
șini (Facultatea de meca
nică) și energeticieni' (Facul
tatea de energetică). Domenii
lor celor mai noi ale tehnicii 
se consacră studenții facultă
ților de electronică, telecomu
nicații și chimie industrială; 
în facultățile transporturi, 
tehnico-economică și electro
nică se pregătesc ingineri

1W
tarea sa continuă, este un 
exemplu al. acestei griji și 
preocupări permanente. De la 
cîteva secții, azi s-a ajuns la 
8 facultăți, în care studiază 
8.690 studenți (anul universi
tar 1960—1961). Aproape că nu 
există domeniu al tehnicii în 
care să nu pregătească spe
cialiști Politehnica bueureș- 
teană. Către industria grea

pe care ramurile respec
tive, în plină dezvoltare, îi 
solicită din plin.

Și mai numeroase sînt sec
țiile create în institut tocmai 
pentru ca procesul de forma
rea cadrelor să țină pasul cu 
dezvoltarea vertiginoasă a teh
nicii. După ce și-a însușit 
cursurile de bază, „cultura 
generală tehnică" - cum i se 
mai spune - viitorul inginer

poate să-și aleagă specialități 
ale căror simple denumiri edi
fică pe deplin asupra impor
tanței și perspectivei lor: 
electronică industrială și au
tomatică, electrochimie (coro
ziuni), termoenergetică, chi
mia micromoleculelor, mașini 
agricole, chimizarea combusti
bililor, metalurgia metalelor 
neferoase, tehnică poligrafică
- secție înființată chiar în 
vara acestui an.

In toate aceste domenii, 
studenții institutului pornesc 
să dezlege tainele profesiei 
călăuziți de cadre didactice 
cu al căror prestigiu științific 
patria noastră se mîndrește
— savanți ca acad. prof. dr. 
I. S. Gheorghiu, acad. prof, 
dr. Elie Carafoli, prof. dr. ing. 
Remus Răduleț, prof. dr. ing. 
D. Dumitrescu, prof. ing. C. 
Dinculescu, membri corespon
denți ai Academiei R.P.R., se 
numără printre profesorii in
stitutului care a dat produc
ției numai între anii 1948—

I, BUCUR

(Continuare în pag. a 3-a)

partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Romîne 
care va vizita în curînd Uni
unea Sovietică.

La masă au participat tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Leonte Răutu, Mihai Dalea, 
Corneliu Mănescu, Ghizela 
Vass.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Colectivul noului laminor de 
profile de 650 mm de la Com
binatul siderurgic Hunedoara 
a dat vineri ultimele tone de 
oțel din planul pe întreaga 
lună. Odată cu îndeplinirea 
planului lunar, muncitorii, teh
nicienii și inginerii care de
servesc noul laminor au înre
gistrat încă un succes de sea
mă. Ei au realizat cea de-a 
25.000-a tonă de laminate 
peste plan.

Succesul laminatorilor se 
datorește aplicării cu rezultate 
tot mai bune a inițiativei de 
a da zilnic pe fiecare schimb 
cel puțin 10 tone de laminate 
peste plan.

Laminatorii au acordat o 
atenție deosebită și îmbună
tățirii calității laminatelor pre
cum și reducerii cheltuielilor 
de producție. Astfel în aceas
tă perioadă rebuturile au fost 
reduse în medie cu 40 la sută 
față de cifra admisă, iar la 
prețul de cost planificat s-au 
realizat economii de peste 
2.000.000 lei.

începînd de la 28 iulie, lu
crează în contul lunii viitoare 
și colectivul fabricii de aglo
merare a minereurilor din ca
drul combinatului siderurgic 
Hunedoara.

(Agerpres) (Agerpres)

Vizita tovarășilor Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol și Chivu Stoica 

Ia Expoziția industrială italiană
Tovarășii Ion Gheorghe 

Maurer, Gheorghe Apostol și 
Chivu Stoica au vizitat vineri 
dimineață Expoziția indu
strială Italiană.

La sosire, oaspeții au fost 
întîmptaați de ministrul Ita
liei la București, dr. Alberto 
Paveri Fontana, precum și de 
senatorul Gino Zannini, con
ducătorul grupului de oameni 
de afaceri, industriași și eco
nomiști italieni. Erau prezenți

Mihai Petri, adjunct al mini
strului Comerțului, Mihai 
Ciobanu, președintele Camerei 
de Comerț a R.P. Romîne, 
M. Bozianu, consilier comer
cial al Legației R.P. Romîne 
la Roma.

Reprezentanți ai firmelor 
italiene au prezentat oaspeți
lor produsele expuse, dînd 
explicații.

(Agerpres)



EĂ 1 CU TINERETUL, 
mediaș, în ORELE LIBERE

intern la Mediaș, în zorii unei zile de lucru 
obișnuite. Prin însăși natura munții lor, cei măi 
mulți tineri medieșeni sînt chemați nu numai să 
iubească frumosul, dar să-1 și făurească.

Am urmărit cu emoție miinile îndemînatece, 
gingașe, deprinse cu subtilitățile artei, mîinile fi

latoarelor sau țesătoarelor de la Uzinele textile „Vasia Va- 
silescu", grăbite între atîtea mașini complicate ce torc firul 
necrezut de subțire, îl țes în văluri nesfîrșite, ÎI derulează 
și-i string cum ai desface și strînge luncile Tîrnavel în luna 
mai.

La „Vitrometan” pînă să ajungă sticla pe masa pictori
lor decoratori sau a gravorilor urmează un drum lung, care 
trece prin cuptoarele incandescente, dar și prin mîinile 
meștere ale sticlarilor care parcă dansează în jurul alua
tului încins, modelat în sute de forme.

Dar cîte alte îndeletniciri asemănătoare nu au tinerii din 
Mediaș. La „8 Mai" — produse de pielărie, la „Emailul 
roșu” vasele folosite pe alesă de gospodine, la „Ideal" -— 
biciclete și cărucioare cu care pornesc în prima „cursă" 
viitorii astronauți.

După terminarea orelor de muncă, aceeași mișcare, cu 
uneie corective însă. Mulți muncitori, mulți tineri se în
dreaptă spre biblioteci, spre parcuri și terenuri sportive, 
spre cluburile și colțurile roșii ale uzinelor și fabricilor, 
spre cinematografe și sălile de spectacol pentru a-și pe
trece cît mai educativ, cît mai plăcut și odihnitor timpul 
liber. Afișele, programele anunțate la stația de radioficare 
îmbie în mal multe părți deodată. Unde să mergi ?

La Mediaș, ca și în alte orașe ale țării, prin grija 
paitidului șl statului nostru, au fost puse la îndemîna oa
menilor muncii minunate condiții de desfășurare a activi
tăților cultural-sportive, de folosire adecvată a timpului 
liber, această comoară de fiecare zi a tuturor, dar mai 
ales a tineretului. A ști ce sâ faci cu timpul liber, cum să-1 
drămulaști intre atitea chemări firești ale vieții pentru a 
trece In ziua următoare cu o zestre spirituală mai bogată, 
cu mai multe cunoștințe politice și culturale, cu forțe mo
rale împrospătate, cu puteri fizice gata 
de muncă — iată probleme care se pun 
mist, orice tlnăr.

De felul cum știe să răspundă la ele, 
organizația U.T.M. îl ajută pe tineri să

Lectoratul

de telul în, care 
____ r_ ______ __ __ _ îmbie armonios 

toate activitățile instructive, educative, cu odihna zilnică, 
depinde dacă timpul liber poate fi socotit că a fost folosit 
sau nu cu rost. în pagina de față vom prezenta cîteva din 
aspectele interesante ale activității cultural-educative între
prinse de organizațiile U.T.M.

Dat, să pornim pe drumul faptelor...

Joile tineretului
fișe, afișe. Unul, 
două, nouăspreze
ce... La sediul comi
tetului U.T.M. al în
treprinderii de pie
lărie și încălfămiunfe 

„8 Mai" am descoperit o întrea
gă arhivă de afișe ale diverselor 
acțiuni întreprinse de organizația 
U.T.M. Unul anunța o seară litera
ră, altul un lectorat, un concurs 
sportiv... Majoritatea invitau pe 
tinerii de la tăbăcărie, pe fetele 
de la banda de pantofi balerini, 
pe iscusiții meșteri de la maro- 
chinărie „să petreacă o după- 
amiază plăcută, interesantă și edu
cativă la joia tineretului".

lată unul recent : „Comitetul 
U.T.M. vă invită să luați parte la 
„joia tineretului" organizată în 
cinstea brigăzilor de producție 
fruntașe : Sînt membrii brigăzii 
de tineret condusă de Ion Rusu 
de la secția croit, și fetele din 
brigada Virginicăi Gafenco, de la 
marochinărie".

Păstrate în arhivă, s-ar părea că 
acesta afișe n-au decît valoare 
documentară. în ciuda stilului lor 
lapidar însă, ele îți aduc în față 
interesantele acțiuni pe care or
ganizația U.T.M. le inițiază pen
tru petrecerea folositoare a timpu
lui liber. Din discuția cu tinerii 
organizatori și invitați, îți dai sea
ma că aceste acțiuni rămîn în a- 
mintire nu atît prin detalii. Ade
sea, rezolvînd o sarcină de pro
ducție, care implică noi cunoștin
țe tehnice, fînărul își amintește : 
m-au ajutat ?i cunoștințele de la 
joile tineretului.

Cum sînt pregătite ? Să ne în
toarcem la „Joia tineretului" or
ganizată în cinstea brigăzilor de 
tineret conduse de Virginica Ga- 
fenco și Ion Rusu. Mai întîi, o ho- 
fărîre a comitetului U.T.M. de a 
generaliza experiența înaintată. O 
consfătuire cu 23 de tineri mem
bri ai colectivelor de organizare 
a joii tineretului — pentru a nu 
neglija nici un amănunt : sărbă
torirea fruntașilor trebuie să fie 
și un prilej de învățăminte.

în sfîrșif, ora așteptată. în
cepe programul. Membrii celor 
două brigăzi sînt invitați să ia 
loc în față, lîngă estrada orches
trei. Li se prinde pe piept cîte o 
floare. Inginerul Dumitru Pinti- 
lescu, membru al comitetului 
U.T.M., vorbește despre succesele 
brigăzilor, și mai ales, despre 
cheia acestor succese. Fruntașii 
sînt felicitați. Felicitările sînt însă 
de mai multe feluri, tinerii din 
colectivul de organizare a joii au 
fost inventivi. întreaga joie este 
de fapt o felicitare adresată frun
tașilor. Bibliotecara, utemista Pa- 
raschiva Dipold, prezintă un refe
rat interesant despre chipul tînă- 
rului muncitor oglindif în litera
tura noastră contemporană. Ce 
frumos recită Ana Trifan sau Ileana

Prietenii cărții așteaptă comisia...
„Cartea este cea mai puter

nică armă a culturii socia
liste". Aceste cuvinte ale lui 
Gorki se află înscrise la loc 
de cinste în frumoasa și bo. 
gata bibliotecă a fabricii de 
sticlă „Vitrometan". Dar sen
sul major, valoarea acestui 
moto gorchian, îl înțelegi mai 
bine abia după ce faci cu
noștință cu sutele de tineri 
sticlari, prieteni ai cărții. A- 
proape fiecare din cei 1862 de 
tineri. cititori au aflat drumul 
către universul fermecător al 
cărții cu ajutorul uneia din 
acțiunile numite comun — 
munca cu cartea. Mai întâi se 
cade a fi pomenite două din 
aceste valoroase acțiuni — 
„cartea la locul de muncă" 
apoi „cartea la cititor".

La „Vitrometan", ca în a- 
tîtea alte fabrici din oraș, lu

pentru noi lapte 
pentru orice ute-

Șerban I Versul înflăcărai al poe
tului te însuflețește, te simți mai 
mîndru că ești tu însuți un par
ticipant entuziast la construirea 
vieții noi.

Tinerii vor să învețe și un cîn- 
fec. Ideea este interesantă. Pen
tru învățarea cîntecului „Părinte 
drag, partid iubit" strofele au 
fost scrise pe uriașe bucăți de 
carton. Versurile cîntecului sînt 
astfel urmărite de toți invitații, 
Profesoara de muzică e preten
țioasă. Repetă mereu.

Tinerii din orchestră își reiau 
locurile. Fetele împart „inimioare" 
pentru vals. Din nou surpriză I Ini
mioarele nu poartă numere. Pere
chea ți-o găseșîi dacă știi din ce 
melodie populară fac parte cele 
Cîteva cuvitife ale unui vers a 
cărui continuare se află: pe „ini
mioara" fetei. Brigada artistică de 
agitație a fabricii prezintă un reu
șit program închinat fruntașilor. 
Se dansează dansul fruntașilor. 
Orchestra și soliștii interpretează 
cîntecele preferate ale membri
lor celor două brigăzi sărbătorite. 
Invitații își iau rămas bun. A fost 
o după-amiază frumoasă, intere
santă pe care nu o vor uita multă 
vreme.

Și tinerii pielari de la „8 Mai"

crează un număr mare de 
tineri care locuiesc în satele 
din jurul orașului. După ieși
rea din schimb, fiecare din 
ei se grăbește să plece acasă, 
orariul mijloacelor de trans
port nemai lăsîndu-le sufi
cientă vreme pentru a trece 
pe la colțul roșu, pe la bi
bliotecă. Ținînd seama de a- 
ceastă dificultate, comitetul 
U.T.M.; împreună cu activul 
de tineri al bibliotecii, a ini
țiat acțiunea „cartea la locul 
de muncă". La locul de mun
că, bibliotecara, tinerii din 
actiyul bibliotecii discută cu 
fiecare din acești tineri în 
parte, îi recomandă și îi dă 
cărți. începutul, ca toate înce
puturile a fost mai greu. As
tăzi însă mulți din acești ti
neri, ca Francisc Depnoi din 
Valea Lungă, Nicolae Birău 
din Proștea Mare, Nicolae

Fabrica, orașul au rămas 
in urmă, panglica de as
falt a șoselii șerpuiește în 
cîmpia însorită, pe malul 
Tîrnavel, în umbra răco
roasă a pădurii. Ciclotu
riștii de la „Vitrometan" au 
pornit din nou în una din 
tradiționalele lor excursii.

și țesătoarele de la „Vasia Vasi
lescu", și sticlarii de la „Vifrome- 
fan“ păstrează amintiri plăcute. 
Amintiri despre interesante și in
structive dezbateri în legătură cu 
faptele și viața eroilor din filme, 
organizate tot la joile tineretului 
de tinerii de la „Vasia Vasilescu". 
„Cine cunoaște mai bine meseria 
cîștigă" e un concurs deosebit de 
interesant și atractiv în programul 
joilor tineretului. Spre deose
bire de felul interesant în care 
sînt organizate aici „Joile tinere
tului", la întreprinderile „Emailul 
roșu", „Ideal", Fabrica de gea
muri întîlnim cu fotul alt aspect. 
Programul „joilor tineretului" este 
invariabil, același : o conferință 
(adesea citită monoton) urmată de 
cîteva ore de dans. Este și nor
mal că numărul celor car» doresc 
să participe la „Joia tineretului" 
este mic, tinerii vădind plictiseală. 
Comitetele U.T.M. din aceste în
treprinderi au numai la doi pași 
o experiență interesantă pe care 
trebuie să o folosească pentru a 
îmbogăți caracterul educativ al a- 
cestei forme culturale îndrăgite 
de tineret cu acțiuni interesante, 
variate, atractive.

Haidău din Blaj, deveniți pa
sionați cititori după termina
rea lucrului, înainte de a se 
urca în autobuz sau tren, 
trec pe la bibliotecă pentru a 
lua o carte.

Cu viu interes sînt primite 
de fiecare dată de către tine
rii sticlari toate manifestările 
legate de carte. Ser.ile de poe
zie, serile literare s-au înce. 
tățenit aici ca forme deosebit 
de educative. Chipul muncito
rului oglindit în literatura 
noastră a fost de curînd tema 
unei seri literare mult aplau
date de tinerii de la „Vitro
metan". Ana Părcilă a pre
zentat cu acest prilej o inte
resantă și documentată expu
nere. S-a discutat apoi pe 
larg despre eroii romanelor 
„în orașul de pe Mureș", „Iz
vorul roșu", „Oțel și pline". 
La cererea tinerilor, seara li

Toată lumea 
verifică bicicletele1Ș1

— Atunci, așa rămîne : la 7 
ne întîlnim în fața uzinei.

Cei care-și dădeau întîlnire 
pentru a doua zi dimineața, du
minică la ora 7 — erau tinerii 
sticlari din brigăzile de producție 
fruntașe conduse de Iulian Lisi- 
ceanu și Alexandru Suciu de la 
„Vitromefan". Luindu-și rămas 
bun de la ei, Vasile Berezovschi, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din secția hulă II (hala 
cuptoarelor de sticlă) nu uită să 
le amintească :

— Vedeți, aveți grijă I Toată 
lumea își verifică azi bicicletele I

Cam la aceeași oră, ieșind din 
schimbul de dimineață și despăr- 
țindu-se în poarta întreprinderii 
„8 Mai" fetele din brigada de 
producfie a tineretului condusă 
de Hildegard Lingner stabileau o 
Întîlnire pentru a doua zi dinii- 
neața.

La sediul organizației U.T.M., în 
mijlocul unui grup de băieți, se
cretarul, „zdrobit" de argumente
le lor, nu știa ce hotărîre să mai 
ia, pe cine să aleagă ca repre
zentanți ai fabricii la concursul 
de pescuit organizat de U.C.F.S.- 
oraș și filiala de vînătoare, dumi
nică dimineața la eleșteu. Eleș- 
teul e prea mit, așa că nici vorbă 
nu putea îl să participe toți pes
carii. amatori de la „8 Mai" și 
doar toți erau dornici să ia parte 
la concurs.

Pe malul Tîrnavel, în par
cul și în poienițele din jurul 
Baznei s-au întîlnit și au petrecut 
o zi minunată cicloturiștii de la 
„Vitrometan", fetele din brigada 
lui Hildegard Ligner, cu țesătoa
rele de la „Vasia Vasilescu", cu 
băieții de la „Emailul roșu". Pe

terară a fost apoi repetată în 
secțiile strungărie. mecanică și 
camera de formare.

Din cei 1.862 de cititori cîți 
numără biblioteca de la „Vi
trometan" peste 70 la* sută 
sînt tineri. Antrenarea la con
cursul „Iubiți cartea" i-a aju
tat pe mulți să lege o strînsă 
prietenie cu cartea. Exemplul 
celor aproape 200 de purtă
tori ai insignei „Prieten al 
cărții" a fost urmat la înce
putul anului de încă 350 ti
neri care s-au înscris la con
curs. Dar deși mulți dintre ei 
au și terminat de citit biblio
grafia respectivă comisia de 
examinare nu s-a întrunit 
încă niciodată în acest an să 
discute cu ei. Și din păcate 
atitudini de indiferență față 
de activitatea pe care trebuie 
să o desfășoare comisia 
concursului „Iubiți cartea"

șoseaua ce duce spre Sibiu, cei 40 
de membri ai organizafiei de bază 
U.T.M. din secția șlaifăr de la 
„Vitrometan" în zborul mașinii 
își însoțeau cu cîntec călătoria, li 
așteptau răcoarea Dumbravei, co
morile Brukentalului. Luni am stat 
de vorbă cu pescarii amatori de 
la „8 Mai" cu fetele și băieții 
care și-au petrecut duminica în 
excursie.

— Cum a fost ?
— Minunat I ne-au spus fetele 

din brigada lui Hildegard Ligner.
Și pentru că eram la sfîrșitul 

schimbului, un argument nemăr
turisit de ei ne-a convins încă 
odată că au petrecut o duminică 
interesantă, că s-au odihnit minu
nat. Graficul fetelor din brigada 
lui Hildegard Ligner arăta că ele 
au produs în acea zi la banda 
la care lucrează, 30 de perechi 
de pantofi balerini peste plan. 
Iar pescarii lui Vasile Drăgan, 60 
de perechi.

Cicloturismul, turismul în gene
ral, ca și alte sporturi ca handba
lul și voleiul au vechi și frumoa
se tradiții în rîndul tinerilor din 
Mediaș. în fiecare duminică, în 
fiecare zi de odihnă, sute de bă
ieți și fete cu biciclete, cu mo
tociclete, cu autobuse, pe jos, 
pleacă în excursie.

în toate planurile de muncă 
ale organizațiilor U.T.M. din în
treprinderile și fabricile Media
șului întilnești un astfel de capi
tol. Se organizează excursii în 
grupuri mai mici, în jurul orașului, 
se organizează excursii în orașe 
mai îndepărtate la locuri istorice, 
la diferite fabrici. Fetele de la 
„Vasia Vasilescu" au fost în ul
tima vreme în excursii la fesăforia 
de la Tălmaciu, fa Sibiu, la Sf. 
Gheorghe. Dar parcă numai 
tinerele țesătoare au vizi
tat Dumbrava și Muzeul Brukentall 
Numai cu prilejul unei singure 
excursii, 500 de tineri de la „8 
Mai" au făcut cunoșfînfă cu co
morile de artă și istorie ale Si
biului. Comitetul U.T.M. de la 
„Vitrometan" a luat acum iniția
tiva ca prin rotație, în fiecare du
minică, membrii unuia din cele 
î 1 organizații de bază U.T.M. din 
secfii să viziteze Sibiul. Un grup 
de entuziaști turiști de la între
prinderea „8 Mai" au vizitat de 
curînd Cheile Turzii. Din inițiativa 
comitetului orășenesc U.T.M. cî
teva sute de tineri din toate în
treprinderile orașului au vizitat nu 
de mult Bucurețtiul, Muzeul de 
istorie a partidului și Doftana.

Ar fi bine ca organizațiile 
U.T.M. din toate întreprinderile 
din orașul Mediaș să stimuleze 
mai mult această pasiune pentru 
turism a tinerilor, să organizeze 
și să conducă cu mai multă com
petentă excursiile lor pentru cu
noașterea frumuseților regiunii, 
ale patriei, pentru bucuria de-a 
vedea marile realizări ale poporu
lui nostru.

Baletul solicită aceeași 
măiestrie, aceeași muncă 
perseverentă ca decorarea 
și gravarea sticlei, ca 
realizarea unui nou impri- 

roeu de mătase.

întîlnim și la alte co
mitete U.T.M. din între
prinderile orașului. La 
„8 Mai" de exemplu din cei 
300 de utemiști înscriși anul 
acesta la concurs, au fost e- 
xaminați pînă acum doar 20, 
la „Vasia Vasilescu" din 130, 
nici unul etc.

Or, sarcinile acestor comi
sii nu se rezumă doar la în
scrierea tinerilor în concurs. 
Ele au menirea să-i ajute în 
însușirea temeinică a biblio
grafiei concursului, în înțele
gerea profundă a conținutului 
fiecărei cărți pe care o ci
tesc ; or. aceasta o pot realiza 
trecînd practic la organizarea 
discuțiilor cu participanții. 
Discuția finală și acordarea 
insignei de „Prieten al cărții" 
va fi un stimulent pentru fie
care tânăr cititor.

împotriva 
prostului 

gust
In cadrul unor manifestări 

cu un bogat conținut educa
tiv, mereu înnoite, în genere 
de bună calitate artistică, la 
Casa de cultură din Mediaș 
mai figurează încă, fiind pe 
ducă, și un program de re
vistă. Din anumite puncte de 
vedere, ar fi bine să se ducă 
mai repede, cum se spune, 
învîrtindu-se.

Despre ce este vorba ?
Printre scene inspirate din 

viața muncitorilor din Mediaș 
sau din împrejurimi, printre 
cîntece lirice autentice sau 
fragmente de balet realizate 
cu fantezie și gust, în mod 
firesc îndrăgite de spectatori, 
dintre care foarte mulți tineri, 
s-au strecurat și anumite in
tenții satirice traduse într-un 
stil cu totul vulgar. Ti
nerii -artiști amatori s-au gră
bit să înregistreze pe bandă 
de magnetofon anumite emi
siuni de tr-adio. Și fiind 
„de la radio" n-au prea în
drăznit să se atingă de sacro- 
santele texte. Deci, le-au redat 
aproape întocmai. Au început 
cu „Două inimi și-un claxon". 

Apoi au luaț-o mai rutier cu 
„Of, of, of. of, iubește-mă Ge
to fată..,". Fără să șe înfunde 
în vorbele pleoștite ale așa-zi- 
sului cîntec au continuat cu 
„Am o nevastă acadea /Ce, 
nu s-a pomenit". Pe drumul 
acesta aproape interminabil în 
banalități din cînd în cînd 
apar ca pietrele de kilometru, 
refrenuri de aceeași calitate 
dubioasă. Publicul nostru res
pinge aceste însăilări pretins 
muzicale, de prost gust... Dar 
mai ales printre tineri mai 
sînt unii încă insuficient pre
gătiți de-a alege singuri griul 
de neghină și de-a se feri de 
infecția unor asemenea trivia
lități strînse de la lada de 
gunoi a vechilor mentalități 
străine tineretului iubitor de 
frumos.

Desigur, conducerea Casei 
de cultură și Comitetul orășe
nesc U.T.M. Mediaș (prim-se- 
cretăr Teodor Moldovan) ar fi 
trebuit să se gîndească la a- 
ceste lucruri și în loc să pro
moveze aceste vulgarități, să 
le combată la timp, oriunde 
ar fi apărut ele.

Cei ce creează muzica u- 
șoară și de estradă pot 
înțelege și mai bine, prin 
exemplul de față, unde 
duce toleranța față de prostul 
gust Și vechiturile deghizate. 
Ca să fim în ton, am putea 
spune: Ah, de s-ar duce o- 
dată și această păgubitoare 
indulgență, tot învîrtindu-se 1 

Popasul nostru prin fabricile, cluburile ți 
parcurile Mediașului, in locurile de 
muncă și de odihnă ale tineretului s-a 

încheiat. V-am relatat doar o parte din bogăția 
și varietatea de forme folosite In organizarea 
recreativă și educativă a timpului liber. Ele 
dovedesc nu numai o preocupare majoră și 
continuă, dar șl priceperea organizațiilor 
U.T.M. care, îndrumate cu competență de co
mitetul orășenesc U.T.M., organizează mani
festări cu un bogat conținut educativ, pe pla
cul tineretului.

La Mediaș, in întreprinderi in care lucrează 
mii de tineri — la „8 Mai", „Vitrometan", „Va
sia Vasilescu", organizațiile U.T.M. au dobln- 
dit o valoroasă experiență în informarea poli
tică curentă a tineretului. Aci sint bine organi
zate „joile tineretului" care au devenit o for
mă educativă principală. Organizațiile U.T.M. 
continuînd o bună tradiție locală, organizează 
cu pricepere excursii colective pe jos, cu bici
cletele, cu autobuzul sau trenul, in mijlocul 
naturii, la focuri istorice și obiective indus
triale. In munca cu cartea, mai ales organi

zația U.T.M. de la „Vitrometan”, dovedește 
multă pricepere organizind numeroase acțiuni 
de popularizare a cărții și de stimulare a gus
tului pentru citit. Dar pornind tocmai de la 
această latură a activității lor, trebuie spus că 
organizațiile U.T.M. și comitetul orășenesc 
U.T.M. au încă posibilități nevalorificate. In a- 
cest sens este desigur regretabil că unor acti
vități care și-au cîștigat de mult prețuirea tine
retului, așa cum este cazul concursului „Iubiți 
cartea", nu 11 se acordă atenția cuvenită. Cre-

dem Insă că în urma recentei ședințe a birou
lui comitetului orășenesc U.T.M. care a luat în 
discuție problema concursului „Iubiți cartea", 
organizațiile U.T.M. Ii vor acorda atenția cu
venită pentru ca pe pieptul a cît mai mulți ti
neri să strălucească insigna de „Prieten al 
cărții". Dar nu numai muncii cu cartea trebuie 
să-i acorde mai multă atenție comitetul orășe
nesc U.T.M. și organizațiile de bază U.T.M., O 

preocupare susținută trebuie să maniieste șl 
față de lectoratul pentru tineret al cărui con
ținut tematic trebuie să fie permanent îmbo
gățit.

In Mediaș, in afara organizațiilor mai sus 
amintite, ca fiind organizatoare pricepute a 
timpului liber al tineretului, sint și organizații 
U.T.M. ca acelea de la „Emailul Roșu", „Ideal", 
Fabrica de geamuri și altele mai mici, unde 
lipsește încă preocuparea mai atentă pentru 
organizarea timpului liber al tineretului. Comi
tetului orășenesc U.T.M. îi revine sarcina ca 
valoroasa experiență bună a organizațiilor 
U.T.M. fruntașe din marile Întreprinderi să de
vină un bun al tuturor organizațiilor U.T.M. din 
toate fabricile șl întreprinderile orașului, pen
tru ca toți tinerii să-și petreacă plăcut și ins
tructiv orele de odihnă.

Pagină realizată de: 
ION BRAD și ION ȘERBU 
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hiar în centrul o- 
rașului, în fața 
clădirii sfatului 
popular, atenția 
ne-a fost atrasă 
de un grup de ti

neri opriți lîngă un panou cu 
o sumedenie de rubrici.

Comitetul orășenesc U.T.M., 
Comitetul sindical local și 
Filiala S.R.S.C. anunțau te
mele, ora și locul de desfășu
rare a manifestărilor din ca
drul „lectoratului pentru ti
neret".

„Lectoratul pentru tineret" 
a luat ființă încă în urmă cu 
doi ani, ca o formă intere
santă de educare a tineretului 
în spiritul moralei comuniste, 
de informare sistematică și 
îmbogățire a cunoștințelor 
politice, culturale și științifi
ce.

Pentru a atrage un număr 
din ce în ce mai mare de ti
neri „lectoratul" nu-și desfă
șoară activitatea îiitr-o singu
ră sală. Prin rotație, în fieca
re duminică după amiază, 
conferințele din program sînt 
prezentate în una sau două 
săli din întreprinderile orașu
lui. După expunerea temelor 
respective, în mod obișnuit 
urmează un program tineresc, 
distractiv și dans. Cîștigîn- 
du-și prețuirea tinerilor, „lec
toratul" și-a adus o reală 
contribuție la lărgirea orizon
tului lor de cunoștințe politi
ce, culturale și științifice, la 
folosirea utilă a timpului li
ber. Așa spre exemplu, de o 
deosebită apreciere și partici
pare s-au bucurat în ultima 
vreme „lectoratele" organiza
te în aproape toate întreprin
derile orașului cu tema: 
comportarea tineretului în 
societate. Expunerile făcute cu 
acest prilej și ilustrate de 
fiecare dată cu exemple 
din fabrica respectivă, au 
prilejuit, in afara unei 
numeroase participări, dis

Ce este nou la lectorat î

cuții rodnice. Tot ce s-a 
făcut pînă acujn vine să 
demonstreze tocmai că '„lec
toratul" este o formă pe cit 
de interesantă pe atît de ac
cesibilă și eficace în munca 
de educare a tineretului. Dar 
acest bun început, care nu 
mai e chiar la început, tre
buie să fie continuat cu grijă, 
în primul rînd în direcția 
îmbogățirii conținutului te
matic al „lectoratului".

Planul expunerilor din a- 
ceastă perioadă (1 iulie—30 
septembrie) este sărăcăcios 
în conținut, iar temele plani
ficate nu răspund decît in 
parte cerințelor actuale ale 
tineretului. în această perioa
dă, accentul principal al 
conferințelor este îndreptat 
mai mult spre explicarea 
unor fenomene din natură. 
Sînt neglijate însă une
le teme mult cerute și aștep
tate de tineret. Este de 
neconceput ca timp de trei 
luni de zile, în cadrul lecto
ratului, o formă importantă 
de informare curentă a tine
retului, să fie programată o 
singură expunere despre si
tuația internațională. Tinerii 
doresc să cunoască temeinic 
politica partidului nostru. 
Prin intermediul lectoratului^ 
utemiștii din Mediaș pot fi 
ajutați să cunoască și mai 
bine mărețele obiective ale 
planurilor elaborate de partid, 
la înfăptuirea cărora participă 
din plin și ei, ca harnici și 
talentați constructori ai so
cialismului. Planul tematic 
al lectoratului trebuie îm
bogățit neîntârziat cu expu
neri despre situația interna
țională, cu informări despre 
ceea ce e nou în știință și teh
nică, mai ales în acele do
menii de activitate în care 
lucrează tinerii medieșeni, cu 
conferințe interesante despre 
artă și literatură.



BULAGEA L CONSTANTIN 
<■» comuna Crevedia, raionul 
Bacău,
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Elevilor școlilor profesiona
le li se acordă întreținere gra
tuită pe timpul școlarizării. 
Cei care reușesc la examenul 
de admitere în școlile profe
sionale, vor încheia, la înscrie
rea în școală, contracte cu în
treprinderea pentru care se 
califică, în care se obligă ca 
după obținerea certificatului 
de 'muncitor calificat 
creze timp de cel puțin 
ani în ' întreprindere. în 
ceasta perioadă de trei 
transferarea în altă uzină 
fabrică se face numai de 
rul tutelar al întreprinderii 
cu care s-a încheiat contractul 
de școlarizare.

Elevii școlii profesionale 
sînt datori să respecte întoc
mai prevederile regulamentu
lui școlii cît și ale regulamen
tului de ordine interioară al 
întreprinderii unde se face 
practica în producție.

CRISTINA I. RUSE - co
muna Negrei, raionul Videle,

Soțul dumitale fiind mili
tar în termen, ai dreptul să 
primești alocație pentru 
pil. Pentru aceasta însă 
buie să depui de urgență ac
tele necesare la secțiunea să
nătate și prevederi sociale a 
sfatului popular raional.

co- 
tre-

CRACIUNESCU LUCIA 
Ploiești.

deAbsolvenții institutelor 
învățământ superior care be
neficiază de bursă în timpul 
studiilor, continuă să primeas
că bursa și pe durata vacan
ței de vară pînă la încadra
rea lor in muncă în instituții
le- sau întreprinderile 
au fost repartizați.

unde

VIOLETA COSTACHE; 
TRAIAN SANDULESCU - 
București.

Dorința voastră de a vizita 
litoralul însorit al Mării Ne
gre, este ușor de îndeplinit. 
O.N.T. „Carpați" — organi
zează, la sfîrșitul fiecărei săp
tămâni, excursii pe litoral de 
trei zile; cazarea se face la 
hotelul „Mamaia". Costul a- 
cestei excursii este de 188 lei. 
îri costul biletului este inclus 
transportul, cazarea și masa.

Politehnica bucureșteană
(Urmare din pag. l-a)

fi 
că 
în 
a 
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1956, 5.887 ingineri. (Ar
poate interesant de amintit 
vechea Școală politehnică, 
26 de ani de funcționare, 
pregătit numai 2.268 
venți, iar orînduirea burghezo- 
moșierească, lua măsuri pen
tru „reducerea producției de 
ingineri", la -sugestia marilor 
concerne).

Cum se trăiește șt cum se 
muncește în institut ? Aci 
conspeotul și cifrele, chiar cel 
mai fidel conspect și cele mai 
complete cifre, pot să redea 
foarte puțin. Cititorul care 
află din rândurile acestea că 
institutul are 5 cămine cu 
2.500 locuri, cantine în care 
servesc masa peste 60 la sută 
din studenți, ar trebui să vor
bească cu studenții, să-t vadă 
în Camere, în sălile de mese, 
pentru a-și da seama de con
dițiile în care se pregătește 
azi un inginer. Ar trebui mai 
ales să petreacă o zi in sala 
de sport a institutului, în clu
bul, ringul de dans, terenurile 
sportive sau sala de festivități 
de la căminul nr. 1, in entu
ziasmul și voia bună ce carac
terizează viața și munca de 
fiecare zi. Biblioteci suficien
te stau la dispoziția studenți
lor, cercurile științifice care 

Plecarea are loc în fiecare 
vineri,la ora 0,36 din gara de 
Nord, iar înapoierea dumini
că la ora 22,35.

La sfîrșitul fiecărei săptă
mâni se organizează pe lito
ral, și excursii de o zi la Man
galia. în costul biletului (59,75 
lei) intră transportul și masa 
la prînz. Plecarea este sîmbă- 
ta la orele 22,50, iar înapoie
rea duminică la orele 23.

M. SERGIU - Galați.

Sesizarea dumitale a fost 
întemeiată. în urma cercetă
rilor făcute, Consiliul regional 
al sindicatelor-Galați, ne-a 
comunicat că pentru a crea 
condiții și mai bune de lucru 
muncitorilor s-au luat măsuri 
pentru extinderea instalației 
de ventilație mecanică cu încă 
patru ventilatoare în atelie
rele de vopsit mobilă.

APETROAIEI I. NICOLAE 
— comuna Rășca, raionul Făl
ticeni.

îndrumătorul privind con
dițiile de admitere în învăță
mântul profesional pe anul 
școlar 1961—1962 prevede că 
în școlile profesionale se re
crutează elevi în special din 
regiunea unde se află școala.

înscrierile la examenul de 
admitere se fac între 15—30 
august la sediul fiecărei școli 
pe baza unei cereri însoțite de 
următoarele acte: certificat 
de naștere (copie legalizată 
de la școala la care te înscrii), 
certificat de studii (original), 
certificat de sănătate și de
clarație tip. Examenul de ad
mitere se ține, în general, în
tre 1—10 septembrie. El constă 
din probe scrise șl orale la 
limba română și matematică 
din materia prevăzută în pro
gramele școlare ale claselor. 
V—VII, elementare. . .

îți dorim succes!

co-
Te-

SERGIU POPESCU - 
muna Cerașu — raionul 
leajen; BROTACEL VASILI- 
CA, comuna Cocorăști-Colț, 
Ploiești; NEGOIȚA GH. - 
Nehoiu — raionul Cislău.

care 
de 

vo-

Am primit bucuroși scriso
rile dumneavoastră în 
ne-ați împărtășit dorința 
a devehi corespondenți 
luntari ai ziarului nostru. Din 
această zi noi vă vom socoti 
printre corespondenții noștri 

cuprind peste 1.100 membri 
vin in ajutorul procesului de 
învățământ. Laboratoarele sini 
dotate cu aparatura modernă ; 
numai în 1961 s-au alocat 
5.000.000 lei pentru utilarea 
lor. în toamna aceasta, un 
nou complex social va fi dat 
în folosința studenților, iar 
în 1965... De fapt, In 1965, 
pentru promoția care va tre
ce pragul ■ „Centrului ■ de în
drumare"- conspectul acesta 
nu va însemna decit o piesă 
de arhivă. Atunci, Institutul 
politehnic - cu aproximativ 
15.000 studenți — va avea o 
nouă și monumentală clădire, 1 
al cărei spațiu util va fi de 
200.000 m.p. ! Și poate că la 
ghișeul centrului de îndru
mare din noul local va da 
informații „bobocilor" tocmai 
un student (atunci „inginer" 
in anul V) care întreabă azi 
timid, dar hotărit să-și reali
zeze visul și pasiunea pentru 
tehnică :
- Ce materii se cer la ad

mitere ?

Echipa de dansuri a Minis, 
teiului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor din 

București 
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voluntari și sperăm că nu 
după multă vrem? vă veți 
număra printre cei mai activi.

Un corespondent volutîtar 
trebuie să informeze operativ 
ziarul despre faptele cele mai 
deosebite care șe petrec în 
viața și munca tinerilor în 
mijlocul cărora lucrează.

Pentru ‘redactarea cores
pondențelor el trebuie să se 
documenteze temeinic, să ve
rifice cu multă atenție la fo
rurile cele, , rnail competente 
datele și faptele despre care 
scrie, respectînd cu strictețe 
adevărul.

BEREȚ GH. - Lonea.
La vîrsta dumitale te poți 

înscrie la o școală profesiona
lă care pregătește muncitori 
calificați pentru meseriile: o- 
perator tratamente termice, 
operator în construcții la fa
bricarea materialelor refracta
re : zidar șamotor, cazangiu, 
forjor, turnător formar, mese
riile din sectorul silvic, pre
cum și pentru meseriile în 
care se lucrează în subteran, 
în aceste meserii se primesc 
tineri in vîrstă de 16—18 ani.

Condițiile de admitere sînt 
aceleași ca la toate școlile pro
fesionale,

ANTON SANDU - Brașov ; 
MIRCEA IORDACHE - Hu
nedoara.

în Marea Caspică, înaintea
ză sondele petroliștilor din 
Azerbaidjan firește, pe puter
nice insule artificiale din o- 
țel.

Intr-un viitor apropiat în 
Marea Caspică vor răsări a-, 
devărate orașe. Aceste con
strucții impun o tehnică per
fecționată. Constructorii so
vietici au elaborat proiectul 
unei puternice macarale plu
titoare cu o capacitate de ri
dicare de 250 tone. Macaraua 
va încărca pe puntea vasului 
pe care sânt montate părți ale 
insulelor plutitoare, utilaj pe
trolifer. Apoi ea va fi folosi
tă la construirea insulelor ar
tificiale, va asambla utilajul 
chiar în locuri unde adînci- 
mea apei atinge pînă la 60 m.

Brațul acestei macarale are 
o lungime de 10 m și este fixat 
la un turn de oțel de înălți
mea unei case cu 9 etaje.

TACHE MARIN - Reșița.
La intervenția redacției. 

Consiliul local al sindicatului 
din Ploiești ' ne-a comunicat 
că. cu adresa nr. 2492 din 18 
martie a.c. vi s-a expediat 
dosarul cu actele personale 
necesar cărții de muncă pe 
adresa Șantierul Termocentra
lei Reșița. Vă- rugăm să ne 
confirmați primirea lui.

.*4:

Premierea echipelor clasate pe primele locuri 
în campionatul republican de fotbal, 

ediția 1960—1961
La sediul U.C.F.S. a avut 

loc vineri seara festivitatea de 
premiere a echipelor clasate 
pe primele trei locuri în cam
pionatul republican de fotbal, 
ediția 1960-1961.

Jucătorii echipei C.C.A., 
pentru a 6-a oară cîștigătoare 
a popularei competiții, au pri
mit tricourile de campioni și

7—13 august:
„Cursa bcinteu

Tradiționala competiție ci- 
clistă „Cursa Scînteii", aliata 
la cea de-a XlV-a ediție, se 
va desfășura anul acesta între 
7 și 13 august pe un traseu de 
83Q km, împărțit în șase etape 
cu o zi de repaus. Cei peste 
60 de rutieri, care vor lua star
tul în această populară com
petiție vor parcurge un traseu 
nou, străbătînd oîteva regiuni 
ale țării renumite prin pitores
cul lor și numeroase centre 
muncitorești. Pentru prima 
oară caravana „Cursa Scîn- 
teii*4 va trece prin orașele 
Tîrgoviște, Pitești, Slatina, 
Craiova, Tg. Jiu, Hunedoara, 
Deva, Rm. Vîlcea, Curtea de 
Argeș.

Dimineața în portul Tomis.

cupa oferită de Federația ro- 
niînă de fotbal.

Membrii echipelor Dinamo 
București și Rapid București 
au fost distinși cu diplome. 
Tov. Miron Olteanu, vicepre
ședinte al U.C.F.S., a felicitai 
pe jucătorii celor trei echipe 
pentru rezultatele obținute in 
campionatul republican de 
fotbal.

lata ordinea etapelor : eta
pa I — 7 august: București — 
Tîrgoviște — Pitești (170 km); 
etapa Il-a — 8 august: Pitești 
— Craiova (120 km); etapa 
lll-a — 9 august : circuit în 
orașul Craiova, apoi cursa 
continuă pînă Ia Tg. Jiu (125 
km) ; 10 august: zi de odihnă; 
etapa IV-a — 11 august : Hu
nedoara — Deva — Hunedoa
ra (40 km). Semietapă contra- 
cronometru, individual: Hune
doara — Sibiu cu plecarea în 
bloc (125 km); etapa V-a — 
12 august: Sibiu — Rm. Vîlcea 
(95 km); etapa Vl-a — 13 au
gust : Curtea de Argeș — 
București (155 km).
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Partidul ne conduce 
pe calea unei vieți 
tot mai îmbelșugate

(Urmare din pag. l-a)

rirea pensiilor și altele. în a- 
nul care a trecut veniturile 
bănești totale realizate de sa- 
lariați și pensionari au fost cu 
15 miliarde lei mai mari 
decât în 1955. Ca urmare a 
măsurilor luate de Plena
ra C.C. al P.M.R. din iulie 
1959 privind creșterea salarii
lor, micșorarea impozitului pe 
salarii și reducerea prețurilor 
de vînzare cu amănuntul Ia 
unele bunuri de consum, pre
cum și a măririi salariilor ca
drelor tehnice și economice și 
a reducerii de prețuri din a- 
nul 1960, veniturile oamenilor 
muncii au crescut la nivelul 
unui an întreg cu peste 6 mi
liarde lei.

Acest ansamblu de măsuri 
e completat de vasta operă de 
construcție a zeci de mii de 
locuințe pentru cei ce mun
cesc, a unui mare număr de 
școli și facultăți, a zeci și sute 
de edificii de cultură, artă și 
odihnă create pentru oamenii 
muncii din țara noastră.

Prin aplicarea noilor măsuri 
privind creșterea salariilor 
muncitorilor, cadrelor didac
tice și medico-sanitare, altor 
cadre de specialitate și perso
nalului administrativ, precum 
și reducerea prețurilor de 
vînzare cu amănuntul la une
le bunuri de consum și a u- 
nor tarife, veniturile bănești 
ale celor ce muncesc vor creș
te în ultimele 5 luni ale anu
lui 1961 cu circa 400 milioane 
lei, iar în 1962 cu peste 2,5 
miliarde lei. începînd cu a- 
nul 1963 — cînd măsurile ară
tate se vor aplica pe un an 
întreg în toate ramurile eco
nomiei naționale — acest spor 
va reprezenta aproape 5 mi
liarde lei față de anul 1961.

O seamă de măsuri cuprinse 
în actuala Hotărîre se referă 
la majorarea salariilor tarifa
re ale unor categorii de sala- 
riați. Astfel se vor majora în 
medie cu 10 la sută salariile 
muncitorilor din industria pa
nificației și morăritului, in
dustria alimentară, industria 
confecțiilor, industria textilă, 
industria construcțiilor de 
mașini. Aplicarea majorării 
salariilor în aceste ramuri se 
va face eșalonat începînd de la 
1 august și pînă la sfîrșitul 
anului 1961. Concomitent cu 
aceasta se vor îmbunătăți 
principiile de premiere a mun
citorilor legînd în mai mare 
măsură acordarea premiilor 
de obținerea unor producții de 
calitate superioară. Aceasta 
va constitui un stimulent pen
tru dezvoltarea preocupării 
fiecărui muncitor și tehnician 
de a da o producție de calita
te superioară. Hotărîrea pre
vede de asemenea majorarea 
salariilor tarifare ale cadre
lor de specialitate printre 
care, de pildă, cadrele didac
tice.

Cadre de mecanizatori 
pentru unitățile 

stuficole
In inima Deltei Dunării, la mila 

28, a fost organizată vara aceasta 
o școală de ridicare a calificării 
cadrelor de mecanizatori care de
servesc utilajele folosite la recol
tarea stufului. Prima serie cuprin- 
zlnd 93 de mecanici de agregate 
a părăsit recent școala. Absol
venții fac acum practică in atelie
rele de reparații ale unităților stu
ficole și iau în primire noile uti
laje în vederea folosirii lor la vii
toarea campanie de recoltare. In 
cursul verii la școala de la mila 
28 își vor îmbogăți cunoștințele 
profesionale încă aproape 200 de 
mecanizatori, care au participat la 
una sau mai multe campanii-de re
coltare a stufului din deltă.

(Agerpres)

măsuri contrastează profund 
cu ceea ce se petrece în țările 
capitaliste. Chiar în aceste 
zile, Kennedy depune eforturi 
susținute pentru a arunca pe 
spatele poporului american 
noi poveri, prin stimularea 
cursei înarmărilor șî a pregă
tirilor militare. Și în celelalte 
țări capitaliste viața se scum- 
pește, salariile scad pe zi ce 
trece. Referindu-se la situația 
din Anglia, ziarul britanic 
„Daily Herald" remarca: 
„Programul guvernului își 
propune un singur scop, și 
anume să stoarcă de la popor 
tot ce poate". In Germania oc
cidentală costul vieții a cres
cut în ultimul an cu 2,9 la 
sută. în Franța între februa
rie 1960—februarie 1961 au 
crescut prețurile la încălțămin. 
te cu 3 la sută, la textile cu 
2,9 Ia sută etc..

Oamenii muncii mai virst- 
nici din țara noastră, au cu
noscut în trecut asemenea 
stări de lucruri, ei își aduc 
aminte de acele timpuri cînd 
roadele muncii maselor mun
citoare erau însușite de un 
pumn de exploatatori, timpuri 
întunecate cînd „curbele de 
sacrificiu" tăiau mereu din 
salariile — și așa mizere — 
ale muncitorilor, cînd șomajul 
făcea ravajii, cînd foamea își 
făcea sălaș în casele oameni
lor muncii. Acele timpuri au, 
apus in țara noastră pentru 
totdeauna.

Poporul nostru muncitor s-a" 
convins prin propria sa expe
riență că numai prin munca 
harnică, pasionată pentru în
făptuirea politicii partidului 
își poate făuri bunăstarea. 
Tocmai de aceea toți oamenii 
muncii sprijină și traduc cu 
perseverență în viață această 
politică pe care o consideră 
propria lor politică, chezășia 
făuririi unei, vieți mereu mai 
bune.

Noile măsuri de sporire a 
veniturilor pămegilor muncii 
conștiințe’' pentru fiecare din
tre roi unimbohl spre noi 
eforturi in munca creatoare 
pentru a contribui la dezvol
tarea realizărilor dobîndite, la 
îndeplinirea cu succes a pla- 
tiului de șase ani.

Partidul ne învață că dacă 
vrem să mergem nlereu înain
te spre noi înfăptuiri în ridi
carea nivelului de trai trebuie 
să obținem produse industri
ale și agricole din ce în ce 
mai multe, de mai bună ca
litate și mai ieftine, Așa cum 
a arătat tovarășul, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej: „în condițiile 
economiei socialiste, in lupta 
pentru creșterea productivită
ții muncii, pentru reducerea 
prețului de cost, pentru îmbu
nătățirea calității produselor 
se îmbină interesele indivi
duale ale fiecărui om al mun
cii de a trăi mai bine, cu in
teresele statului socialist de a

xistă în Capitală 
o fabrică Cu un 
caracter oarecum 
neobișnuit. Se nu
mește „întreprin
derea de material 

didactic" și întreaga ei pro
ducție este pusă în slujba în- 
vățămîntului. Obiectele exe
cutate aici, marcate „I.M.D.- 
București", pornesc zilnic spre 
școlile din cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării, de
venind însoțitori nedespăx- 
țiți ai lecțiilor, ajutând 
la înțelegerea cunoștințelor 
științifice, la prezentarea in
tuitivă a unor legi și feno
mene a căror înțelegere cerea 
pînă nu de mult, un deosebit 
efort de abstractizare.

Bunăoară cit de dificile sînt 
unăori, demonstrațiile teore
melor din geometria în spațiu 
pentru înțelegerea cărora ele
vii trebuie să-și reprezinte, în 
imaginație, complicate inter
secții de volume, plane 
și drepte. Toate aceste demon
strații vor deveni cu mult mai 
ușoare, mai plastice prin uti
lizarea „cutiei stereometrice" 
a cărei producție în serie este 
în plină desfășurare. Piesele 
cuprinse în această cutie — 
vergele, plăci, mufe etc., per
mit realizarea unor construc
ții care sugerează perfect pro
bleme privind intersecțiile în 
spațiu a volumelor, planelor, 
dreptelor "
Lecțiile din domeniul fizicii 
nucleare ..............
vor deveni și ele măi pasio
nante și- mai accesibile prin 
utilizarea contorului Geiger — 
Miiller de tip școlar. Acest 
aparat, unul dintre primele 
de acest fel produse în lume, 
?ste însoțit de o sursă slabă,

și unghiurilor.

și radioactivității

în vizită la „I. M. D. București"
inofensivă, de radiații ale că
rei. emisii le determină atît. 
vizual cît și auditiv.

Tot ceea ce se folosește 
în orele de cursuri și 
în laboratoare, sute și 
sute de mii de piese și a- 
parate diferite, începînd cu 
simple eprubete și baloane de 
sticlă și sfîrșind cu dispozi
tive dintre cele mai compli
cate sînt produse aici la 
I.M.D.

„Colectivul nostru - ne 
spune tovarășul Constantin 
Oproiu, — directorul acestei 
fabrici — se străduiește să 
răspundă într-o măsură mereu 
mai mare sarcinilor ce-i revin 
pe linia adîncirii conținutului 
științific al învățămîntului și 
legării acestuia de viață, de ■ 
practică. întreprinderea noa
stră este legată prin sute de 
fire de școli. Din partea în
vățătorilor și profesorilor din 
întreaga țară primim nu
meroase sugestii pentru reali
zarea de noi produse, precum 
și critici judicioase privind 
deficiențele unora dintre 
actualele ■ lucrări. Trebuie să 
subliniez în mod special 
faptul că un număr din ce 
în ce mai mare de aparate 
și dispozitive originale sînt 
executate pe baza inovațiilor 
realizate de învățători și pro
fesori, care au fost premiate 
la concursurile anuale de ma
terial didactic, organizate de 
Ministerul învățămîntului și 
Culturii".

Cînd vrei să cunoști. noul 
din viața unei întreprinderi, 
liniile de perspectivă ale ace
steia, este bine să-ți începi 
drumul cu o vizită la atelie
rul de prototipuri.. Asta am. și ... 
făcut. însoțit de tînărul ingi
ner Radu Șindrilaru, șeful 

serviciului tehnic, am poposit 
mai întîi în secția unde se 
nasc, prind'_vplume, poile a- 
parate concepute și Care vor 
fi livrate școlilor pînă la 
începutul anului școlar 1961— 
1962. Pe bancurile de probă, 
gata omologate sau în curs 
de omologare, am găsit zeci 
și zecj de aparate și dispozi
tive. Astfel, își treceau ultime
le probe voltmetrul Hoff
mann cu electrozi de platină, 

,un aparat mult superior ce
lor de acest fel produse pînă
acum în țară, care permite

...... .......... 11.... ■■■*■— ~

Cum este pregătit materialul didactic 
pentru noul an școlar

punerea în evidență a fenome
nului electrolizei și efectuarea 
unor determinări cantitative 
precise în experiențele de 
electricitate; de asemenea, 
treceau ultimele probe de o- 
mologare bobina Ruhmkorff, 
realizată după un proiect al 
specialiștilor întreprinderii, cu 
o largă utilizare în cadrul 
diferitelor experiențe de fizi
că, colecția de discuri pen
tru compunerea culorilor al
cătuită dintr-un disc Newton 
și discuri cu două culori com
plimentare ș.a.

„Omologarea tuturor acestor 
aparate și dispozitive - ne 
explică inginerul Radu Șin, 
drîlaru — constituie un proces 
complex, care nu se limitează 
numai la supunerea noilor 
produse la diferite probe, ci 
și la compararea lor cu pro
dusele similâre realizate în 

Uniunea Sovietică, R.D. Ger
mană, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, R. P. Ungară 
etc. Comparația se referă atît 
la calitățile tehnice cît și la 
aspectul estetic al produse
lor".

Aceeași permanentă preocu
pare pentru realizarea unor 
produse de calitate superioară 
și-a pus pecetea pe întreaga 
activitate a întreprinderii de 
material didactic. Aplecat a- 
supra planșetelor de desen, 
colectivul de proiectanți cau
tă să găsească noi soluții 

acolo unde criticile juste ale 
învățătorilor și profesorilor 
au semnalat existența unor 
deficiențe.

„Pluviometrul și higrome- 
trul stației meteorologice pro
duse de I.M.D. nu realizează 
întotdeauna o determinare 
precisă - au scris de curînd 
cîțiva profesori de geografie și 
științe naturale, din regiunea 
Brașov, colectivului întreprin. 
derii. Alte colective didactice 
au semnalat deficiențe în con
strucția balanței școlare, as
pectul inestetic al spintarei- 
scopului, gradație defectuoasă 
a cadranului de la galvano- 
metrul didactic. .

După zile în șir de cerce
tări, după zeci și zeci de schi. 
țe preliminare, planurile de 
construcție îmbunătățite ale 
aparatelor supuse criticii au 
ajuns în atelierul de prototi

puri, unde se și realizează sub 
conducerea harnicului colec
tiv de utemiști condus de 
tehnicianul Emanuel Sen- 
petri.

„Puteți fi siguri că în anul 
școlar viitor nu vor mai exi
sta neplăcerile actuale în fo
losirea acestor aparate!“.

O secție cu care se mîndreș- 
te în mod deosebit întreprin
derea de material didactic și 
care a adus transformări radi
cale în structura și forma de 
prezentare a unei largi game 
de produse, este atelierul de 
mase plastice. Vă amintiți ve
chile mulaje de ghips — gre
oaie, inestetice și care se spăr
geau atît de ușor ? (Cîți pro
fesori și elevi n-au avut ne
cazuri de pe urma lor I). Ei 
bine, ele vor dispărea cu to
tul din laboratoarele de știin
țe naturale ale școlilor. în 
locul lor I.M.D. produce as
tăzi mulaje ușoare, frumoase, 
din material plastic. Secțiu
nea în piele, ochiul, secțiunea 
în frunză — toate în mărimi 
care să permită o observare 
detailată - se realizează acum 
în atelierul de mase plastice 
printr-o simplă apăsare pe 
buton. Și tot atît de ușor se 
realizează hărțile în relief, 
frumoase și de o rezistență 
deosebită.

Tehnica înaintată își spune 
cuvîntul și în realizarea noilor 
materiale didactice destinate 
școlilor. Se extinde necontenit 
utilizarea pieselor din mate
rial plastic, datorită introdu
cerii unei mașini de mare 
productivitate, care realizează 
aceste piese prin injectarea 
sub presiune a plasticului li
chid. în atelierul de nichelaj 
s.a înlocuit vechea alimentare 
cu curent prin redresori care 

alimentează fiecare baie în 
parte, ceea ce permite un ni
chelaj uniform și care nu-și 
pierde strălucirea. La vopsito. 
rie pensulele au fost scoase 
la reformă. Locul lor l-au luat 
pistoalele de vopsit. Și încă o 
noutate: s-a introdus vopsirea 
postamentelor la majoritatea 
aparatelor grele cu vopsea în 
imitație de lovituri de ciocan. 
Acum au un aspect mult mai 
plăcut și o mai mare rezis. 
tență la eroziune.

La plecare ne-am oprit cîte- 
va clipe și în secția de expe
diție. Zeci și zeci de lăzi pur- 
tînd adresele unor școli din 
Maramureș și Dobrogea, din 
Suceava și Oltenia, precum și 
din alte regiuni ale patriei 
erau gata pentru plecare. în 
fiecare dintre ele se găseau 
noi aparate și dispozitive din
tre cele mai valoroase : apa
rate pentru studiul rezisten
ței electrice ia unii conductori 
metalici, truse pentru lucrări 
practice de mecanică, cu care 
se pot demonstra compunerea 
forțelor, pîrghiile, legile miș
cării rectilinii etc., trusa 
pentru experiențe de chimie, 
globul ceresc metalic și mul
te, multe altele.

E vacanță ! Elevii își pe. 
trec zilele însorite de odihnă 
în taberele de pe litoral și 
de la munte, drumețind pe 
plaiurile țării. La I.M.D. însă 
neobositul și destoinicul colec
tiv de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, asemenea con
structorilor noilor școli, pre. 
gătește condițiile pentru ca 
în noul an școlar care va în
cepe la toamnă asaltul dat de 
tineri cetății științei să fie cît 
mai rodnic.

AL. CIUCA

Reducerea prețurilor de vîn
zare cu amănuntul la unele 
bunuri de consum și a unor 
tarife se referă Ia unele artico
le electro-casnice (unde me
diile reducerilor variază în
tre 15—40 Ia sută) la unele țe
sături și confecții, Ia stofe etc.

Măsurile recente sînt o nouă 
ilustrare a superiorității orîn- 
duirii noastre în care oamenii 
muncii, stăpîni ai tuturor avu
țiilor țării muncesc liberi pen
tru înflorirea patriei, pentru 
ei și familiile lor. Asemenea 

SALAR!AȚII O

asigura progresul economic și 
social-cultural al patriei și o 
viață civilizată, socialistă, po
porului muncitor".

Tineretul care, împreună cu 
întregul popor muncitor se 
bucură de efectele noilor mă
suri îndreptate spre ridicarea 
nivelului de trai își va inten
sifica munca pentru a aduce 
o contribuție sporită Ia înde
plinirea planului pe anul 1961, 
la înfăptuirea programului 
trasat de cel de al III-Iea Con
gres al Partidului.
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de pace a popoarelor lor, con- 
damnînd totodată cu vehe
mență politica cercurilor im
perialiste și colonialiste.

Am stat de vorbă astăzi cu 
unul dintre cei mai apropiați 
colaboratori ai iui Kong Le. Tî- 
nărul ce acum ascultă calm 
cu căștile la urechi, un dis
curs, este un colonel din ar
mata regală laoțiană venit la 
Forum direct de pe linia fron
tului. Poartă o uniformă albă, 
cuj fireturi, ce îi reliefează 
virsta tînără. Pe piept are 
prinse multe decorații. In zi
lele Forumului l-am întîlnit 
de mai multe ori. L-am văzut 
aplaudînd cu entuziașm, vor
bind cu gravitate, rîzînd se
nin, conducîndu-și partenera 
pe podiumul de dans. N-avea 
nimic din asprimea comandan
tului militar. Se înfățișa ca și 
toți ceilalți tineri de care îl 
deosebeau doar epoleții. Colo
nelul K. Vongsouvanh nu este 
numai un strateg militar, ci 
și un observator atent al vieții 
internaționale.

Vă asigur, ne spune el, 
că tinerii laoțieni sînt dornici 
să se dedice unor preocupări 
constructive, pașnice. Dar po
porul nostru este nevoit să 
lupte împotriva imperialismu
lui. Pentru Laos nu va exista 
liniște atîta vreme cît S.U.A. 
nu renunță la primejdioasele 
uneltiri împotriva indepen
denței noastre.

li solicităm impresiile des
pre Forum.

— Sînt fericit că mă aflu 
la Forum. Aci s-au spus și 
multe lucruri despre Laos, 
ceea ce ne-a dovedit solidari
tatea tineretului lumii cu 
lupta noastră dreaptă, care se 
integrează în strădaniile în
tregii omeniri pentru triumful 
ideilor coexistenței pașnice.

Strîngîndu-ne mina, colone
lul. Vongsouvanh subliniază: 

.— Ne bucură că și tineretul 
și poporul romîn sprijină 
lupta noastră...

★
în cursul după-amiezii în 

cadrul lucrărilor comisiei ce 
dezbate problemele coexisten
ței pașnice, a luat cuvîntul 
conducătorul delegației tine
retului romin, tovarășul Vir
gil Trofin, prim secretar al 
C.C, al Uniunii Tineretului 
Muncitor. Cuvintarea sa a fost 
ascultată cu deosebit interes, 
fiind în dese rinduri aplau
dată.

★
Aminteam la începutul co

respondenței de un film. A- 
flăm că va fi prezentat parti- 
cipariților la Forum. Este foar
te bine, lntîmplarea cu Demi
dov va da mult de gindit ti
nerilor ce s-au strins la Mos
cova venind din 94 de țări.

Chipul eroului Africii, Patrice Lumumba, este purtat cu 
mîndrie pe pieptul tinerilor soli ai continentului negru.

k. iOSHO
Tinerețea și voioșia domnesc printre participanții la Forum.

tovarășului Virgil TrofinCuvintarea
Tovarfișul Virgil Trofin, 

prim secretar al C-C. al 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
luînd cuvîntul în comisia din 
cadrul Forumului consacrată 
acțiunilor tineretului pentru 
înțelegere reciprocă și coo
perare, pentru coexistență 
pașnică, a subliniat poziția 
fermă a tineretului romîn ca 
și a întregului nostru popor 
în apărarea păcii. Vorbitorul 
a spus :

Noi, tinerii sîntem vital in. 
teresați în triumful ideilor 
coexistenței pașnice. Consi
derăm că rapoartele prezen
tate în cadrul comisiei noa
stre au reliefat faptul că re
prezentanții celor mai largi 
organizații de tineret și stu- 
denți sînt conștienți de nece
sitatea vitală a coexistenței 
pașnice. în această problemă 
poziția tineretului romîn ca și 
a întregului nostru popor este 
clară. Noi ne pronunțăm 
pentru coexistență pașnică 
între țări cu sisteme sociale 
diferite. Existența sistemului 
socialist mondial este o rea
litate, indiferent dacă este 
sau nu pe placul anumitor 
cercuri. In legătură cu acea
sta, trebuie să spunem că 
reprezentantul tineretului so
cialist din Belgia, în refera
tul său prezentat în cadrul 
Forumului, s-a făcut ecoul și 
exponentul acelor cercuri, 
care în spatele unor fraze 
demagogice despre libertate 
și pace recurg la minciuni 

în țările capitaliste nivelul de trai 
al oamenilor muncii scade continuu

pentru a ponegri țările so
cialiste, la diversiuni pentru 
a împiedica lupta de elibe
rare națională a popoarelor 
din colonii, ridieîndu-se ast
fel în fond împotriva cauzei 
păcii și înțelegerii între po
poare. Prin aceasta, Gilbert 
Cladeau și-a dezbrăcat sin
gur cămașa de așa-zis so
cialist și prin poziția lui a 
slujit politica imperialismului 
și colonalismului. Atitudinea 
lui amintește de acel hoț 
care pentru a nu fi prins a- 
răta cu degetul spre alții și 
striga în gura mare : prindeți 
hoții 1

In continuare, vorbitorul a 
reliefat că interesele vitale 
ale lumii cer ca în viața in
ternațională să biruiască prin, 
cipiile coexistenței pașnice, 
în ceea ce le privește, țările 
socialiste printre care și țara 
noastră se pronunță ferm 
pentru coexistență pașnică. 
Tovarășul Virgil Trofin s-a 
referit în continuare la pro
punerile pe care țara noa
stră le-a făcut în scopul 
realizării unor înțelegeri re
gionale pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate 
între state cu sisteme social- 
politice diferite, precum și 
pentru promovarea în rîndu- 
rile tineretului a ideilor păcii, 
prieteniei și respectului reci
proc între popoare. Guvernul 
romîn aplică consecvent prin
cipiile coexistenței pașnice în 
relațiile sale cu alte state. 
Relațiile noastre internațio
nale se dezvoltă neîncetat. 
Luptind pentru asigurarea 
coexistenței pașnice, țările so
cialiste apără nu numai inte
resele popoarelor lor ci și in
teresele tuturor oamenilor de 
pe pămînt.

Tovarășul Virgil Trofin s-a 
referit apoi la faptul că 
cercurile imperialiste intensi
fică continuu cursa înarmări, 
lor tărăgănînd și opunîndu-se 
practic propunerilor construc
tive de dezarmare ale țărilor 
socialiste.

Generația tînără a zilelor 
noastre nu poate privi cu in
diferență problema coexisten
ței pașnice. Aceasta deoarece 
coexistența pașnică este ca
lea pentru stabilirea unei 
păci trainice, care să asigure 
împlinirea visurilor noastre 
tinerești. Războiul ar însemna 
curmarea a nenumărate vieți 
tinere, suferințe fără număr, 
sfărîmarea visurilor noastre. 
Războiul trebuie eliminat din 
viața societății. El numai tre
buie să întunece vreodată 
anii tinereții 1 Nu este întîm- 
plător că tot mai multe orga
nizații de tineret se pronunță 
pentru coexistență pașnică. 
Tineretul romîn face tot ceea 
ce depinde de el spre a ac

ționa în această direcție. Toc
mai de aceea am sprijinit din 
capul locului organizarea Fo
rumului Mondial al Tineretu
lui, de aceea am participat 
și vom participa la cel® mai 
importante manifestări ale 
generației tinere. U.T.M. și 
U.A.S.R. inițiază la rîndul lor 
acțiuni menite să ducă la o 
mai bună înțelegere recipro
că a tineretului lumii. Aș 
vrea să amintesc ca exem
plu întîlnirea tineretului și 
studenților din țările balcano- 
adriatice. U.T.M. și U.A.S.R. 
întrețin relații cu organizații 
de tineret și studenți din 
peste 80 de țări, organizații 
care au cele mai diferite 
orientări politice.

în încheiere vorbitorul a 
spus :

Discuția noastră din acea
stă comisie a scos la iveală 
aspecte felurite ale însemnă
tății aplicării principiilor 
coexistenței pașnice în viața 
internațională. Considerăm că 
acest lucru este deosebit de 
valoros și arată cît este de 
necesar să luptăm împotriva 
dușmanilor coexistenței paș- 
noce, împotriva acelor care 
neagă posibilitatea unei în
țelegeri între țările cu sisteme 
sociale diferite în problemele 
principale ale păcii. Este im
perios necesar să ne unim 
eforturile spre a zădărnici 
uneltirile cercurilor agresive 
ce pun în primejdie pacea. 
In același timp considerăm 
că este necesar să subliniem 
necesitatea aplicării princi
piilor coexistenței pașnice în 
ceea ce privește relațiile din
tre diferitele organizații de 
tineret și studenți, naționale 
și internaționale. Dacă marile 
puteri se pot întîlni deseori 
în jurul mesei tratativelor, 
de ce nu o pot face în mod 
eficient și reprezentanții dife
ritelor organizații internațio
nale de tineret? Trebuie să 
punem capăt manifestărilor 
războiului rece în mișcarea 
mondială a tineretului. Toți 
tinerii iubitori de pace, toate 
organizațiile de tineret ce țin 
seamă de aspirațiile către 
pace ale generației tinere tre. 
buie să coopereze, să-și unea, 
scă strădaniile. Ne exprimăm 
speranța că actualul Forum 
Mondial al Tineretului va fi 
deschizător de drumuri, că el 
va fi urmat de alte manife
stări menite să ducă la lăr
girea colaborării generației 
tinere în lupta pentru pace. 
De la această tribună delega
ția noastră consideră necesar 
să reafirme poziția tineretului 
romîn de sprijinire fermă a 
principiilor coexistenței paș
nice, hotărîrea sa de a-și 
aduce contribuția la victoria 
cauzei păcii în lumea în
treagă^

Schimbul 
instrumentelor 
de ratificare 
a tratatului 

romîno-sovietic 
privind regimul 
frontierei de stat
MOSCOVA 28 (Agerpres).— 

La 27 iulie ambasadorul R. P. 
Romine în U.R.S.S., N. Guină, 
și adjunctul ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., 
N. P. Firiubin, au procedat la 
schimbul instrumentelor de 
ratificare a tratatului dintre 
guvernul R. P. Romine și gu
vernul U.R.S.S. privind re
gimul frontierei de stat romî- 
no-sovietice, colaborarea și 
asistența mutuală in proble
mele de frontieră, semnat la 
București la 27 februarie a.c. 
și a convenției între R. P. Ro- 
mină și U.R.S.S. privind co
laborarea în domeniul preve
derilor sociale, semnat la 
București la 24 decembrie 
1960.

Comunicatul comun sovieto-sudanez
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum 
S-a mai anunțat, la 25 iulie 
L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și Ibrahim Abbud, 
președintele Consiliului Su
prem al Forțelor armate și 
prim-ministru al Sudanului, 
au semnat la Moscova comu
nicatul comun Sovieto-Suda- 
nez.

Cele două părți au subliniat 
că problema cea mai impor
tantă și urgentă a contempora
neității - dezarmarea generală 
și totală, în condițiile unui 
control internațional strict și 
eficient — trebuie să fie re
zolvată în timpul cel mai 
scurt.

Cele două părți și-au expri
mat ferm punctul de vedere 
că reglementarea pașnică a 
problemei germane trebuie să 
fie realizată neîntîrziaț.

Generalul locotenent Ibra
him Abbud a invitat pe N. S. 
Hrușciov și L. I. Brejnev să

Datorită atitudinii Franfei

Tratativele franco*algeriene 
din nou suspendate

GENEVA 28 (Agerpres). - 
în seara zilei de 28 iulie, pur
tătorul de cuvînt al delegației 
guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria a declarat la 
Geneva că, în urma atitudinii 
adoptate de partea franceză, 
tratativele franco-algeriene de 
la Lugrin au fost suspendate.

-----•----- ----------

Avioane franceze 
continuă să violeze 

spațiul aerian 
al Tunisiei

TUNIS 28 (Agerpres). - 
După cum anunță agenția 
Tunis Afrique Presse, în spa
țiul aerian al Tunisiei continuă 
să pătrundă avioane franceze. 
In ultimele două zile au avut 
loc 30 de cazuri de violare a 
spațiului aerian. Intr-unui din 
cazuri, avioane franceze au 
bombardat teritoriul tunisian.

La 27 iulie, anunță agenția, 
cinci avioane militare france
ze au zburat deasupra terito
riului provinciei Kef și au a- 
runcat bombe asupra locali
tății Kodiet Meftah în regiu
nea Kalaat Sevan. In aceeași 
zi două avioane franceze au 
zburat deasupra satului Ain 
Kerma situat în aceeași re
giune și unul dintre aceste 
avioane a mitraliat o fermă 
tunisiană provocîndu.i distru
geri.

Opinia publică mondială condamnă 
politica agresivă a S.U.A.

în problema germană
„DAILY HERALD" (Anglia); 

Kennedy nu a preconizat 
nici o soluție acceptabilă 

în problema 
Berlinului occidental
LONDRA 28 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția 
Reuter, o bună parte a presei 
britanice „își exprimă îngri
jorarea în legătură cu posibi
lele implicații ale discursului 
lui Kennedy. Ziarele își ex
primă . speranța că poate fi 
găsită o cale pentru tratative 
și o soluție de compromis 
între Est și Vest".

Astfel, ziarul „Guardian" ■ 
subliniază că „o soluție de 
compromis este posibilă și 
trebuie să fie găsită". Ziarul 
„Daily Herald" consideră 
drept „un pas înainte" faptul 

viziteze Sudanul. Invitația a 
fost primită cu satisfacție.

Guvernele U.R.S.S. și Suda
nului au condamnat sever a- 
gresiunea Franței împotriva 
Tunisiei Ia Bizerta și au spri
jinit cererile juste ale guver
nului tunisian, ca Franța să 
pună capăt oricăror acțiuni 
care încalcă suveranitatea și 
independența Tunisiei și ca 
din Tunisia să fie retrase toa
te trupele străine.

Relevînd că relațiile dintre 
U.R.S.S. și Sudan se dezvoltă 
pe baza principiilor egalității, 
înțelegerii reciproce, neameste
cului în treburile interne și a 
avantajului reciproc, guver
nele celor două țări au con
statat că există o bază largă 
pentru continua dezvoltare a 
relațiilor sovieto-sudaneze.

Guvernul sovietic a consim
țit să acorde ajutor economic 
și tehnic în construirea în 
Sudan a unei serii de între
prinderi industriale și în orga
nizarea pregătirii de muncitori 
și tehnicieni calificați.

Purtătorul de cuvînt a ară
tat că delegația franceză s-a 
situat în continuare pe poziția 
de a considera Sahara ca 
nefăcind parte integrantă din 
Algeria, exprimîndu-și in
tenția de a menține suverani
tatea franceză asupra Saharei. 
în aceste condiții, a spus pur
tătorul de cuvînt, nu se poate 
discuta despre celelalte pro
bleme și de aceea tratativele 
au fost întrerupte.

pp pp scurt
STANIȚA NOVO-KUBAN- 

SKAIA (Regiunea Krasnodar) 
28 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 28 iulie N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a vizitat Institutul de cercetări 
științifice din Kuban, pentru 
experimentarea tractoarelor și 
a mașinilor agricole, planta
țiile de sfeclă de zahăr ale 
sovhozului „Hutorok", și ogoa
rele de porumb ale colhozului 
„Kalinin" și ale sovhozului 
„Kuban“ din raionul Gulke- 
vici.

HAVANA. — După o vizită 
de patru zile în Cuba, Ia 28 
iulie cosmonautul Iuri Gaga
rin a plecat pe calea aerului 
spre Brazilia, unde a fost invi
tat de președintele Janio Qua- 
dros.

BUENOS AIRES 28 (Ager
pres). — în editura Quetzal din 
Buenos Aires a apărut in lim

că „Kennedy a recunoscut că 
Uniunea Sovietică este îndrep
tățită să manifeste neliniște 
pentru securitatea sa în Euro
pa centrală și răsăriteană 
după o serie de invazii pustii
toare" „Kennedy, scrie în con
tinuare ziarul, a făcut însă o 
omisiune fundamentală: el 
nu a preconizat nici o soluție 
acceptabilă în problema Berli
nului occidental".

Opinia publică din Anglia 
condamnă cu vehemență dis
cursul războinic rostit de Ken
nedy la 25 iulie.

Comitetul, englez pentru a- 
părarea păcii a dat publicită
ții o rezoluție în care se sub
liniază că guvernul american 
preferă riscul unui război în 
loc de negocieri pentru regle
mentarea problemei Berlinu
lui occidental așa cum pro
pune Uniunea Sovietică. „Gu
vernul american trebuie să 
înțeleagă, însă, se spune în 
rezoluție, că englezii nu vor 
să moară pentru Berlinul 
occidental și nici nu vor ca 
militarismul vest-german să 
devină din nou forța domi
nantă în Europa și să ame
nințe pacea în întreaga lume".

„TRIBUNE" (India);

Situafia reclamă 
urgent 

să fie duse tratative
DELHI 28 (Agerpres). — Poli

tica de accelerare a înarmărilor și 
de agravare artificială a încor

In unitatea poporului cuban 
constă invincibilitatea sa 

Cuvintarea rostită de Fidel Castro 
la mitingul de la Havana

HAVANA 28 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la mi
tingul care a avut loc la Havana 
cu prilejul sărbătoririi insurecției 
naționale, primul ministru al Cu
bei, Fidel Castro, a rostit o amplă 
cuvînfare.

Castro a menționat că primul 
zbor al omului în Cosmos și in
tervenția trupelor mercenare ale 
imperialismului împotriva Cubei 
au coincis aproape în timp. Am 
avut posibilitatea, a declarat Cas
tro, să comparăm aceste două 
evenimente : unul din ele s-a în
făptuit în folosul progresului ome
nirii și păcii, celălalt — interven
ția lașă și nerușinată a mercena
rilor — a fost săvîrșit de imperia
liști, care își propuseseră să-și 
redobîndească privilegiile și mo
nopolurile din Cuba.

Poporul cuban, a subliniat în 
continuare Castro, a zdrobit tru
pele mercenare la Playa Giron.

ba spaniolă romanul scriitoru
lui romin Cezar Petrescu „în
tunecare", în traducerea cu
noscutei scriitoare argentinie- 
ne Estela Canto.

WASHINGTON. - La 27 
iulie, la Departamentul de 
Stat al S.U.A. a inceput un 
schimb de păreri cu privire la 
îndeplinirea acordului sovieto- 
american de colaborare teh- 
nico-științifică și culturală, 
încheiat la 21 noiembrie 1959, 
și Ia perspectivele de dezvol
tare continuă a legăturilor 
sovieto-americane în domeniul 
științei, tehnicii, ocrotirii să
nătății publice, învățămîntu- 
lui și culturii.

TUNIS. — Djeluli Fares, 
președintele Adunării Națio
nale a Tunisiei, a adresat tu
turor parlamentelor lumii un 
mesaj în care Ie solicită să-și 
manifeste solidaritatea cu 
poporul tunisian și să-i acorde 
ajutor. 

dării în jurul problemei Berlinu
lui occidental, practicată de pute
rile occidentale, este condamnată 
de cercurile largi ale opiniei pu
blice indiene.

Subliniind că S.U.A. dezlănfuîe 
isteria războinică pentru a justifica 
cursa înarmărilor, ziarul „Tribune" 
scrie : „Oamenii din Europa răsă
riteană, s-au unit pentru atingerea 
țelurilor și sarcinilor lor și una 
dintre ele constă în preîntîmpina- 
rea sporirii puterii militare a Ger
maniei occidentale în prezent și 
în viitor... Pentru occident ar fi 
mai înțelept să nu pună la încer
care puterea sa și hotărîrea Ru
siei. Situația reclamă urgent să fie 
duse tratative".

Ziarul „Tribune" îndeamnă oc
cidentul ca în loc să mobilizeze 
forje militare, să ducă tratative cu 
Uniunea Sovietică „în toate pro
blemele — începînd cu Berlinul 
și termlnînd cu dezarmarea". Zia
rul subliniază că la reglementarea 
problemei Berlinului occidental 
nu poate fi ignorată existența sta
tului independent Republica De
mocrată Germană.

„Propunerile sovietice conjin o 
bază reală pentru reglementarea 
problemei germane", scrie ziarul 
„Jugantar",

După cum transmite agenjia 
United News of India, persoane 
oficiale din Ministerul Afacerilor 
Externe al Indiei au caracterizat 
ca „foarte regretabilă" situația 
creată în jurul problemei Berli
nului occidental în urma mesajului 
președintelui Kennedy adresat 
Congresului S.U.A. care cere spo
rirea alocărilor pentru . așa-numita 
„consolidare a apărării".

Ne vom aminti întotdeauna de a- 
ceste două evenimente, două vic
torii mărețe ale cauzei păcii ge
nerale — zborul în Cosmos și 
zdrobirea mercenarilor. Și nu este 
nimic mai just decît a conferi pen
tru prima oară ordinul „Playa Gi
ron" primului cosmonaut din lume, 
maiorului Iuri Gagarin.

Fidel Castro a arătat în cuvin
tarea sa că au fost adoptate și se 
aplică în viață principalele legi 
care stau la baza revoluției și care 
au schimbat radical orinduirea so- 
cial-economică din Cuba. Printre 
aceste legi, Castro a menționat în 
primul rind reforma agrară, refor
ma urbană, naționalizarea monopo
lurilor străine, a marii industrii și 
altele.

Cel mai aprig dușman al revo
luției, a declarat Castro, este 
scindarea. Poporul trebuie să 
meargă înainte unit. In unitatea 
poporului constă invincibilitatea 
sa. Istoria revoluției noastre este 
o dovadă că unitatea este de ne
biruit, că unitatea înseamnă torta.

Tocmai de aceea imperialismul 
este alarmat de unitatea poporu
lui, este neliniștit de faptul că di
ferite organizații revoluționare se 
vor uni într-o singură organizație 
revoluționară. Fidel Castro a a- 
nunfat că se va crea „Partidul u- 
nic al revoluției socialiste cubane".

Primul ministru al Cubei a vor
bit, de asemenea, despre carac
terul socialist al revoluției cu
bane, subliniind că socialismul nu 
poate fi introdus cu ajutorul de
cretelor, că socialismul este rezul
tatul unui proces îndelungat. Fap
tul că am denumit socialistă re
voluția cubană, a declarat el, în
seamnă că revoluția înaintează 
spre o orlnduire socială și econo
mică socialistă.

In continuare, Fidel Castro a 
caracterizat pe scurt rezultatele 
dezvoltării revoluției în doi ani și 
șapte luni, subliniind că în această 
perioadă revoluția a obfinut succe
se excepționale aproape în toate 
domeniile.

In încheierea cuvîntării sale, 
primul ministru al Cubei a decla
rat că orice plan imperialist de 
înfrlngere a revoluției prin foa
mete sau printr-o agresiune ar
mată va fi sortit eșecului.

S. U. A.
WASHINGTON 28 (Ager- 

preș). — După cum anunță 
agenția France Presse, potri
vit ultimelor date statistice 
publicate de Ministerul Mun
cii al Statelor Unite, „în 
S.U.A. indicele costului vieții 
a înregistrat în luna iunie o 
nouă creștere, atingînd cifra 
de 127,6 la sută față de pe
rioada anilor 1947—1949“.

Ministerul Muncii sublinia
ză că această nouă creștere 
a indicelui costului vieții a 
fost determinat în primul rînd 
de creșterea prețurilor la ben
zină, produse textile, fructe, 
legume și altele.

Anglia
ESNDRA 28 (Agerpres). — 

La 27 iulie în cadrul dezbate
rilor asupra programului eco
nomic, cu ajutorul căruia gu
vernul încearcă să facă față 
crizei economice grave în 
care se zbate Anglia, George 
Brown, lider adjunct al opozi
ției laburiste, a criticat cu as
prime măsurile economice 
preconizate de Selwyn Lloyd, 
ministrul Finanțelor. Măsu
rile anunțate în prezent, a 
spus el, sînt inoportune și 

ele nedreptățesc în mod 
flagrant pe muncitorii și pe 
funcționarii cu cîștiguri mici. 
El a analizat în mod deo
sebit politica de blocare a 
salariilor, proclamată de gu
vern și a sprijinit cererea ju
stă a cadrelor didactice de a li 
se mări salariile, cerînd pri
mului ministru Macmillan să 
anuleze punctul din progra
mul guvernamental care res
pinge această revendicare.

Laburistul E. Short, care a 
luat cuvântul la dezbateri, a 
calificat sistemul social al An
gliei drept o „societate egoistă 
și insensibilă".

Liderul laburist Hugh Gaits, 
kell, care a condamnat pro
gramul de măsuri economice 
propus de ministrul de Finan
țe Selwyn Lloyd, a cerut de
misia guvernului care nu este 
în măsură să rezolve actuala 
criză economică a Angliei.

A luat apoi cuvîntul primul 
ministru al Angliei, Macmil
lan, care a încercat să justi
fice măsurile propuse de gu
vern. In timpul cuvântării 
sale, ca și în tot cursul desfă
șurării: dezbaterilor, membrii 
opoziției ău continuat să pro
testeze în mod zgomotos îm
potriva „planului de austeri
tate". Pentru prima oară de 
la agresiunea din Suez, spi- 
cherul (președintele) Camerei 

Comunelor a fost nevoit să in
tervină în mai multe rinduri 
pentru a face să înceteze hui
duielile. în ciuda puternicei 
opoziții, guvernul a reușit, pe 
baza majorității conservatoa
re, să impună Camerei Comu
nelor programul său. Dar, 
după cum au remarcat nu
meroși comentatori din An
glia, acest program, departe 
de a remedia actuala situație 
gravă a economiei britanice, 
va duce la o nouă înrăutățire 
a ei.

★
LONDRA 28 (Agerpres). — 

„Programul de austeritate a- 
nunțat la 25 iulie de ministrul 
britanic al Finanțelor va lovi 
greu pe supușii Maiestății 
Sale", transmite din Londra 
agenția France Presse care 
arată că se va produce „o 
creștere generală a costului 
vieții și blocarea salariilor". 
Prețul unui pachet de țigări, 
care suferise deja o scumpire 
de un penny acum două luni, 
a fost iar majorat cu patru 
pence. Sint afectate toate bu
nurile de consum curent, in
clușii; zahărul, cafeaua, ceaiul 
și cacao.

Franța
PARIS 28 (Agerpres). — Fe

derația muncitorilor din in

dustria textilă din Franța a 
dat publicității o declarație 
în care se spune printre al
tele : Franța este o țară cu 
salarii mici, unde numeroși 
muncitori din industria de 
textile nu cîștigă mai mult 
de 30.000—35.000 franci fran
cezi vechi pe lună, în timp ce 
productivitatea a crescut prin 
intensificarea muncii ceea ce 
a determinat concedierea a 
250.000 de muncitori.

Federația reamintește în a- 
celași timp condițiile de via
ță și muncă ale muncitorilor 
din industria textilă, ale căror 
salarii au devenit dintre cele 
mai scăzute, în timp ce profi
turile patronilor și, în special, 
ale marilor societăți nu au 
încetat să crească foarte mult.

★
PARIS 28 (Agerpres). - 

Muncitorii din manufacturile 
de tutun și chibrituri din în
treaga Franță au făcut re
cent grevă deoarece guvernul 
se pregătește să le impună o 
nouă salarizare care nu ține 
seama de drepturile cucerite 
de ei de-alungul anilor.

R. F. Germană
BONN 28 (Agerpres). — Du

pă; cum reiese din datele fur
nizate de buletinul economic 
Agefi, în ultimele luni costul 
vieții 'în Germania occidenta

lă a continuat să crească. Din 
datele buletinului reiese că 
între 15 iunie și 15 iulie pre
turile la legume au crescut cu 
5 la sută, la fructe cu 12,9 la 
sută, la ouă cu 3,1 la sută, iar 
la îmbrăcăminte cu 2 la sută. 
Față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut, costul vieții a 
crescut în R.F.G. cu 2.9 la 
sută.

Grecia
ATENA 28 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 27 iulie 
peste 3.000 de muncitori de la 
întreprinderile de morărit și 
fabricile de. pîine din Atena 
au organizat un miting de 
protest împotriva politicii gu
vernului, care îi condamnă la 
o existență mizeră. După mi
ting, cînd muncitorii au vrut 
Să meargă la primul ministru 
pentru a-i înmîna revendică
rile lor, au fost opriți de im
portante forțe de poliție. Zia
rul „Avghi" arată că un co
misar de poliție le-a spus 
muncitorilor : „încă un pas și 
vă vom ucide pe loc". Numai 
după protestele vehemente 
ale muncitorilor autoritățile 
au permis unui mic grup de 
reprezentanți ai muncitorilor, 
3 escortați de cîteva sute de 
polițiști, să înmîneze reven
dicările lor șefului cancelariei 
primului-ministru.
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