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Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Romine a plecat la Moscova

Pe peronul gării Băneasa, la plecarea delegației.

Grija pentru oamenii mun. 
cii, grijă permanentă și 
mereu trează a partidu

lui nostru se dovedește și 
cu prilejul recentei Hotărîri a 
C.C. al P.M.R. și a Consiliu
lui de Miniștri al R- P- R- pri
vind creșterea salariilor și re
ducerea prețurilor de vînzare 
cu amănuntul la unele bunuri 
de consum și a unor tarife.

între oamenii muncii care 
se bucură de o însemnată creș
tere a salariilor figurează și 
corpul didactic de toate cate
goriile. Solicitudinea partidu
lui și a guvernului țării noas
tre pentru această categorie 
de lucrători din ogorul școlii, 
al educației și științei este im
presionantă. Ea confirmă din 
nou importanța pe care o a- 
cordă conducerea de partid și 
de stat învățămintului și cul
turii din R. P. R.

Primind cu satisfacție și cu 
adîncă recunoștință noua do
vadă de grijă arătată și de 
data aceasta slujitorilor șco
lii, alături de celelalte ca
tegorii de muncitori și sala- 
riați, dascălii devotați poporu
lui își reînnoiesc făgăduința 
solemnă și neclintita lor vo
ință de a servi cu credință 
partidul, de a pregăti cadre 
de nădejde pentru economia 
și cultura socialistă, construc
tori de nădejde ai socialismu
lui în patria noastră.

Maria Căruceru
medic secundar intern 

la Spitalul unificat al Mi
nisterului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor Iași

Cui să mulțumesc pentru 
această bucurie ? Partidului 
nostru drag, care ne conduce 
cu înțelepciune pe drumul 
unei vieți tot mai fericite.

Petre Hotăran
muncitor, Uzinele „Tudor 

Vladimirescu“-București

După ce am ascultat la ra
dio Hotărîrea partidului și 
guvernului cu privire la 

mărirea salariilor și reducerea pre
țurilor la unele bunuri de larg 
consum și la unele tarife am dis
cutat cu tovarășii mei de muncă, 
am ascultat gîndurile fiecăruia, 
bucuria care îi stăpinea. Din tot 
ce-am discutat noi, a ieșit în evi
dență următoarea idee : că o a- 
semenea măsură arată cît se poa
te de clar cît de trainic se dez
voltă economia noastră socialistă, 
arată înflorirea ei continuă. în ță
rile capitaliste, unde economia 
este zguduită din temelii de cri
ze, muncitorilor nu li se pot oferi 
sporiri de salarii, ci șomaj, mize
rie, scăderea cîștigului, mărirea 
prețurilor. La noi, socialismul face 
ca odată cu creșterea economiei 
să crească nivelul de trai al în
tregului popor. Mie, de pildă, ca 
și la alte sute de mii de oameni 
ai muncii din diferite ramuri ale 
economiei și culturii, din anul 
1959 și pină acum ni s-au mărit 
salariile în trei rînduri.

Faptul că e posibil să ne creas
că atît de repede cîștigul, nu tre
buie căutat în altă parte, ci în 
însăși munca noastră de fiecare 
zi, în succesele obținute de po
porul nostru muncitor în creșterea 
producției și productivității mun
cii, a calității muncii, în scăderea 
prețului de cost și obținerea de 
economii.

Tntr-un cuvînt, muncind mai 
bine, trăim mai bine.

AROMA PÎINII
upă ce-am in
trat pe poarta 
întreprinderii de 

panificație „Pionierul14 
unde s-au desfășurat 
timp de două luni 
o parte a întreceri
lor din cadrul re
centului concurs „Pen
tru plinea de cea 
mai bună calitate44, 
ne-a învăluit mirosul 
acela ca de lan încins 
în cuptorul lui iulie. 
Aromele toate ale pă- 
mintului nostru bogat 
par condensate In a- 
ceastă esență numită 
atit de simplu: pîine. 

Meșterii brutari, mi
nerii albi, cum le pla
ce să-și zică, schim
bau, între două miș
cări ale muncii lor rit
mice, vorbe de bucu
rie :

— Ați văzut ? zicea 
Alexandru Apostolo- 
vici, responsabilul de 
schimb. Printre alte 
categorii de munci
tori, sîntem și noi a- 
mintiți la loc de frun
te în hotărîrea parti
dului.

— Noi, munca noa
stră, adică roadele ei 
— plinea bună, com
pletează Gheorghe 
Văcaru, cocăfor din 
una din echipele 
cîștigătoare la con
cursul care s-a bu
curat de o atit de 
mare atenție. Uita- 
fi-vă, continuă el ară- 
tîndu-ne plinele albe 
care ies din cuptor 
pe bandă rulantă, par
că rid, nu alta.

Pâinile rumene vor
beau deschis despre

munca de calitate a 
brutarilor de la cup
torul mecanic.

Meșterul a conti
nuat :

— Pentru noi, cei 
din schimb și din în
treaga echipă, scrisoa
rea de acum cîteva 
zile a Comitetului 
Central care ne anun
ța mărirea salariului 
și primele de calita
te, a constituit o ma
re bucurie. Știți de 
ce ? Pentru că mîn- 
dria noastră e pîinea 
bună. Și-apoi, nu e 
vorba numai de noi. 
Gîndiți-vă că noi zil
nic stăm de vorbă cu 
peste 6.000 de fami
lii de oameni ai mun
cii. Pe mesele lor 
pîinea coaptă de noi 
trebuie să străluceas
că. Putem oare să 
nu ne gindim că și a- 
ceastă hotărîre, de 
mărire a salariului și 
de reducere a prețu
rilor la unele mărfuri, 
înseamnă o nouă eta
pă în făurirea unei 
vieți mai îmbelșugate 
pentru acei cărora noi 
le trimitem pe masă 
pîinea zilnică ? Ve
deți, e vorba de noi 
toți...

Cit despre calitatea 
pîinii, cel mai bine 
putea să ne vorbeas
că tînărul Pavel Ghe
orghe de la recepție. 
El dă calificativele, 
înaintea consumatori
lor. O face cu com
petență, pentru că 
meseria lui de con
trolor e dublată de 
cea de brutar.

— Încă mai de 
multă vreme, spune 
el, noi lucram sub 
procentul admis de 
rebuturi. Concursul, 
experiența cîștigată. 
atenția mereu și mai 
mare pe care o dau 
muncitorii noștri cali
tății pîinii, ne-au a- 
dus la ceea ce puteți 
vedea și dumneavoas
tră: sîntem la ora 11; 
și n-avem nici o pîi
ne rebut. Ce-am pu
tea spune, cum am 
putea mulțumi mai 
bine ? Pentru noi bru
tarii, cele mai frumoai 
se cuvinte și angaja
mente sînf pîinea a- 
ceasta bună și fru
moasă.

într-adevăr, aroma
te, pufoase, dulci, 
șirurile nesfîrșife de 
pâini gata să ia dru
mul brutăriilor vor
beau convingător des
pre hotărîrea munci
torilor de la „Pionie
rul" de a urma în
demnurile partidului. 
Cuvintele din scrisoa
rea Comitetului Cen
tral parcă sună acum 
și mai limpede : „Po
porul așteaptă de la 
voi să dați pîine de 
calitate superioară, 
plăcută la gust, hră
nitoare și consistentă, 
în sortimente variate.

Puteți să faceți a- 
ceasta".

Cuvintele și răspun
surile date au aroma 
pîinii, a lunii lui Cup
tor, a soarelui de 
vară.

ION BRAD

Sîmbătă seara a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Moscova, 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Romîne, care, la invita
ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice și a Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., va

face o vizită în Uniunea So
vietică.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
F.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat, conducătorul dele
gației, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al

Trăiască prietenia 
și colaborarea frățească 

roniino-sovietică

C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Nico- 
lae Ceaușescu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., șeful Di
recției de Propagandă și Cul
tură a C.C. al P.M.R., Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe. Din dele
gație face parte de asemenea 
tov. Nicolae Guină, membru 
al C.C. al P.M.R., ambasado
rul R. P. Romîne la Moscova.

împreună cu delegația a 
plecat de asemenea I. K. Je-

galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

La plecare, în gara Bănea
sa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Dumitru Coliu, Leontin Sălă- 
jan, Mihai Dalea, Avram Bu- 
naciu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, membri ai C.C, 
al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, activiști 
de partid și de stat, conducă
tori ai organizațiilor obștești.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice și 
alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

La invitația Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist al Uniunii 

Sovietice și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. o delega
ție de partid și guvernamenta
lă a Republicii Populare Ro
mine, în frunte cu primul se
cretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romine, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a plecat ieri seară într-o 
vizită în Uniunea Sovietică.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Ro
mine în Uniunea Sovietică va 
întări și mai mult prietenia 
popoarelor noastre, unitatea 
de granit a lagărului socialist, 
spre binele tuturor popoarelor 
și al cauzei păcii.

Prietenia dintre poporul ro
mîn și poporul sovietic este 
o prietenie trainică, de nădej
de, pentru că se bazează pe 
comunitatea intereselor și a 
țelurilor, pe fidelitatea față 
de învățătura marxist-leninis- 
tă. Prietenia care leagă astăzi 
între ele cele două popoare 
își are izvorul forței sale în 
principiile leniniste ale in
ternaționalismului socialist; a- 
ceastă prietenie se bazează pe 
deplina egalitate în drepturi, 
pe relațiile de colaborare și 
întrajutorare frățească stator
nicite între țările socialiste. 
De-a lungul anilor, după eli
berarea patriei noastre între 
țara noastră și Uniunea So
vietică s-au dezvoltat relații 
rodnice, frățești, de colaborare 
în toate domeniile: economie, 
cultură, știință și tehnică etc.

Pentru milioanele de oameni 
ai muncii din țara noastră nu 
există un prieten și un frate 
mai apropiat decît poporul 
sovietic.

Poporul romîn urmărește cu 
fierbinte admirație și vede pe 
drept cuvînt o imagine a pro
priului său viitor în istoricele 
izbînzi obținute de poporul 
sovietic în construirea desfă
șurată a comunismului, in în
făptuirea grandioaselor sarcini 
ale septenalului.

Măreția ideilor comunismu
lui apare cu deosebită strălu
cire omenirii prin succesele 
epocale ale poporului sovietic, 
obținute în realizarea planului 
septenal, se întruchipează în 
dezvoltarea vertiginoasă, ne
întreruptă a forțelor de pro
ducție, în avîntul fără prece
dent al științei și tehnicii, în 
ridicarea considerabilă a bună
stării materiale și a nivelului 
de cultură al oamenilor sovie
tici. Deschiderea drumului 
spre adîncurile spațiului cos
mic a stîrnit admirația între
gii omeniri care a văzut în 
această victorie a geniului 
uman, o expresie a strălucite
lor realizări ale poporului so
vietic.

Poporul nostru, înfăptuind 
politica P.M.R. de construire 
a socialismului, a transformat 
de asemenea țara sa intr-un 
vast șantier al muncii pașni
ce, f&urindu-și o viață din zi 
în zi mal bogată și mai fru
moasă. în prezent, poporul

romin muncește cu însuflețire 
pentru a îndeplini mărețul 
program de dezvoltare a eco
nomiei și culturii elaborat de 
Congresul al in-lea al P.M.R. 
care a deschis perspectivele 
largi ale desăvîrșirii construc
ției socialiste în patria noas
tră.

Așa cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej: 
„Pentru obținerea marilor 
succese în construcția societă
ții socialiste o mare însemnă
tate o are faptul că poporul 
romîn ca și popoarele tuturor 
celorlalte țări socialiste, pri
mește un ajutor frățesc, multi
lateral din partea Uniunii 
Sovietice". La fel ca și în tre
cut, după Congresul al III-lea 
a! P.M.R., cind țara noastră a 
pășit intr-o etapă nouă, ajutorul 
Uniunii Sovietice se dovedește 
un factor de prim ordin în 
rezolvarea sarcinilor legate de 
dezvoltarea mai departe a 
bazei tehnico-materiale a so
cialismului.

U.R.S.S., țara noastră, îm
preună cu toate țările lagăru
lui socialist, promovează cu 
consecvență principiile coexis
tenței pașnice luptînd cu fer
mitate pentru destinderea în
cordării internaționale. Țara 
noastră, care-și aduce o con
tribuție activă la menținerea 
și întărirea păcii, sprijină cu 
hotărîre propunerile istorice 
ale Uniunii Sovietice îndrep
tate spre realizarea dezarmării 
generale și totale, se pronun
ță ferm pentru încheierea Tra
tatului de pace cu cele două 
state germane și transforma
rea Berlinului occidental în
tr-un oraș liber, demilitarizat, 
pentru lichidarea neîntârziată 
a rușinosului sistem colonial. 
Poporul nostru acordă o înaltă 
apreciere activității uriașe, 
spiritului de inițiativă inepui
zabil, propunerilor de răsunet 
mondial, perseverenței cu 
care desfășoară lupta pentru 
pace guvernul Uniunii Sovie
tice și Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, în frunte cu 
neobositul luptător pentru 
cauza socialismului și păcii, 
tovarășul Hrușciov.

Poporul nostru este încre
dințat că vizita delegației de 
partid și guvernamentale a 
R.P.R. în U.R.S.S. va avea o 
mare însemnătate pentru con
tinua întărire a prieteniei fră
țești dintre poporul romîn și 
cel sovietic, a colaborării rod
nice și multilaterale dintre 
țările noastre, a unității și 
coeziunii lagărului socialist.

Cu prilejul vizitei delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Romine în Uniunea So
vietică, tineretul alături de 
întregul nostru popor trimite 
un cald salut poporului frate 
sovietic, tineretului sovietic și 
îi urează din inimă noi și 
mari succese in construcția 
desfășurată a comunismului, 
în lupta nobilă pentru trium
ful păcii in lume.

„Scînteia tineretului"

TELEGRAMĂ
Excelenței sale domnului

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne
Excelenței sale domnului 

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Trimitem Excelențelor Voastre, - guvernului Republicii 
Populare Romîne și poporului romîn expresia recunoștinței 
noastre pentru căldurosul mesaj de felicitări pe. care l-am 
primit cu prilejul sărbătoririi zilei de 26 iulie.

Vă adresăm urări pentru întărirea prieteniei dintre popoa
rele romîn și cuban, pentru construirea pașnică a țării dv. și 
pentru fericirea dv. personală.

FIDEL CASTRO RUZ 
prim-mi nistru 

OSVALDO DORTICOS TORRADO 
președinte al Republicii Cuba

zflasem despre Hotărîrea 
Al C.C. al P.M.R. și a Con

siliului de Miniștri al 
R.P.R. privind creșterea sa
lariilor și reducerea prețurilor 
de vînzare cu amănuntul la 
unele bunuri de consum și a 
unor tarife, încă de seara, la 
radio. A doua zi de diminea
ță, la servici, am întîlnit în 
holul spitalului nostru pe 
aproape toți colegii mei, me
dici și surori. Am citit îm
preună ziarele, ne-am bucurat 
împreună de această veste 
deosebită, am discutat cu în
suflețire. Această hotărîre, 
care face parte din ansamblul 
de măsuri stabilite de Congre
sul al III-lea al partidului 
privind creșterea continuă a 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc, e încă o dovadă a 
grijii ce o poartă partidul oa
menilor muncii. Munca noas
tră a lucrătorilor din dome
niul medico-sanitar este din
tre cele mai nobile. Noi ve
ghem asupra sănătății celor 
ce muncesc, a copiilor lor. Ca 
semn de prețuire a muncii 
noastre la fel ca tuturor oa
menilor muncii, partidul și 
guvernul ne creează cele mai 
bune condiții de muncă și 
viață. Iată, salariile noastre, 
ale lucrătorilor din domeniul 
medico-sanitar, vor crește în 
medie cu 10 și cu 15 la sută. 
Și pe lîngă asta, și reducerea 
prețurilor unor produse și 
tarife.

Am început în ziua aceea 
lucrul stăpînită de o mare 
bucurie, cu o adîncă mulțu
mire sufletească.

Aspect-nocturn din Galați
Foto : AGERPRES

a început, înain
te de a fi noțiune 
geografică, Do- 
brogea s-a impus 
adolescenții mele 
îndepărtate și im

presionabile, ca una poetică: 
„cum subit illius tristissima 
noctis imago ", „cînd îmi re
vine în minte amintirea acelei 
nopți"... Era, scandat, melan
colic, în orele de latină, ver
sul nostalgic al nefericitului 
Ovidiu, osîndit de o augustă 
cruzime să-și trăiască schim- 
nicia printre „sarmații băr
boși" în pustia de gheață 
a Pontului Euxin... Refăceam 
mental tragedia cîntărețului 
monden, a delicatului șl rafi
natului poet curtean, gonit 
dintr-o Romă a tuturor sen- 
zualităților, la periferia de 
atunci a lumii. înainte da 
a fi pus vreodată picio
rul pe pămîntul Dobrogei, 
Tomisul și Pontul Euxin fă

Succesele obținute de brigada de producție a tineretului condusă de tînărul Albu Ion 
de la fabrica „Teba“ din A rad se datoresc, printre altele, și unei metode^ folosite de 
tineri în mod curent: toate problemele care apar în brigadă se rezolyă în mod co
lectiv, în scurte consfătuiri de producție, organizate la locul de muncă. Iată-i pe tineri la 

o astfel de consfătuire.
Foto: I. IVAN

Tineretul lumii — 
împotriva colonialismului

a chioșcul de ziare 
din holul sălii în 
care se desfășoară 
Forumul Un tînăr 
algerian, slab și 
și cu o privire în

care deslușeai tristețea a 
cumpărat un ziar parizian. 
L-a răsfoit cîteva clipe iar, 
apoi a rămas cu privirea îm
pietrită asupra unei știri. Mai 
tîrziu l-am regăsit într-un 
grup. Gesticula nervos și a- 
răta mereu știrea. M-am a- 
propiat spre a putea parcurge 
puținele rînduri tipărite. Era 
vorba de trei copii algerieni. 
Vîrsta: 15 ani fiecare. Două 
fetițe și un băiat. La vîrsta 
aceasta se găsesc în pușcărie. 
De ce ? Pentru că fetițele ar 
fi confecționat un steag alge
rian iar băiețelul ar fi fost 
prins avînd asupra lui un 
manifest al Frontului de Eli
berare Națională. Trei săptă- 
mîni comandamentul regimen
tului 22 infanterie i-a deținut 
pe „primejdioșii" criminali. 
Acum un tribunal militar 
francez îi judecă. Algerianul

■citea și recitea știrea. Glasul 
lui devenise tunător...

O sonerie a deschis începu
tul lucrărilor comisiei care 
dezbate problemele participă
rii tineretului la lupta împo
triva colonialismului și impe
rialismului. Tînărul algerian 
a plecat grăbit spre sala de 
ședințe.

Prin telefon de la 
trimisul nostru special 

la Forum

Am stat cîteva ore în aceas
tă comisie și am convingerea' 
profundă că dacă discursurile 
rostite aci ar fi culese într-un 
volum, s-ar putea obține un 
cuprinzător act de acuzare la 
adresa colonialismului. Stu
dentul Carlos Rocha a vorbit 
despre patria sa — Angola. 
E greu de descris impresia 
produsă de această relatare 
sobră, plină de forță și dem
nitate, străbătută de o vigu
roasă indignare dar și de un

optimism deplin. Carlos Rocha 
a vorbit despre tragedia po
porului său, despre cruzimile 
colonialiștilor portughezi. Ca 
urmare a sclaviei și a torturi
lor colonialiste, populația An- 
golei a fost decimată cu 12 
milioane de oameni. Iată 
pentru ce pe un teritoriu egal 
cu cel al Italiei, Belgiei și 
Portugaliei trăiesc actualmen
te doar 4 milioane de oameni. 
Dar Carlos Rocha a vorbit și 
despre lupta curajoasă a pa- 
trioților angolezi pentru scu
turarea lanțurilor imperialiste.

Situația dintr-o altă țară al 
cărei nume apare zilnic 
în coloanele presei mon
diale a evocat-o Sisana Sisa- 
ne, reprezentant al tineretului 
Patet-Lao. Cuvîntarea lui, ur
mată de cea a unui colabora
tor al lui Kong Le, căpitanul 
K. Vongsouvanh, a avut darul 
de a înfățișa un tablou cu
prinzător al realității laoțiene. 
Cei doi laoțieni au exprimat 
limpede hotărîrea tineretului 
și a poporului din țara lor de 
a nu permite imperialiștilor 
să-i subjuge.

Treptele uimirii
ceau o . unitate a talazurilor 
dușmănoase și a tristeții, sor
tită. să sporească în desnă- 
dejde o legendară și neme
ritată recluziune: „cum subit 
illius tristissima noctis ima
go"...

★
Au venit apoi, pe calea u- 

nor geografii școlare din tre
cut, obtuze șl tipicare, no
țiunile concrete: Dobrogea, 
provincia pămîntului sterp și 
sărac, unde, într-un peisaj 
amintind profilul unei Ana- 
tolii prăpădite, își duceau 
traiul blestemat mai multe 
seminții... Solicitată insistent, 
memoria refuză, din acei ani, 
alte amănunte decît ale unor 
sate sărace și resemnate, tă-

de Aurel Baranga

iate de drumuri ciobite în 
cretă. La orizont treceau, sub 
samare, măgăruși docili. Și 
era un tablou de o asemenea 
sărăcie absolută, îneît și cîinii

LITORAL 1961

Dobrogei, hămesiți și singuri, 
păreau pauperi și mofluji, 
sub pîrjolul unui soare hain 

★
Iar primul contact nemij

locit cu Dobrogea, mai exact, 
cu orașul, cu forfota, cu oa

menii, în Constanța s-a pe
trecut imediat după primul 
război mondial. Era un uni
vers pestriț, colorat, divers, 
agitat, port febril cunoscînd o 
prosperitate falsă și gălăgi
oasă : negustori, cămătari, 
contrabandiști, misiți, ofițeri 
de marină, uniforme de ope
retă, jocuri de noroc, cafe
nele, localuri de noapte, o 
trepidație cosmopolită, ți
pătoare și indecentă, mas- 
cînd cu dificultate, sub stra
tul gros de fard, realitatea: 
am văzut-o într-o dimineață 
în port. Flămînzi într-un oraș 
ce măcina sume uriașe, do
cherii ridicaseră amenință
toare mîinile lor grele și obo
site de muncă. I-am văzut în

tr-o dimineață în portul amu
țit ca prin farmec și am înțeles 
că adevărul nu era la cazino
ul luminat feeric, unde evolu
au grațioase fracuri ecuato
riale, ci acolo, jos, lîngă 
apa vînătă și necăjită ca fe
țele oamenilor, unde sute de 
ființe umane ajunse la pra
gul cel mai scoborît al răb
dării, își ridică amenințătoare, 
a luptă, brațele tatuate, schi
lodite de vine groase ca niște 
odgoane de corabie, într-o 
tăcere grea, minerală.

Iar dincolo de oraș era li
toralul cu așezările lui pleoș
tite, prăfuite, peticite, Isar- 
lîc calic șl „pitoresc*1, ajustat 
la gustul sofisticat al unor 
snobi nătîngi, vilegiatu- 
riști de o săptămînă, îneîntați 
să-și odihnească retina obo
sită la Ostanda în peisajul 
mizeriei fruste, a măslinilor

(Continuare în pag. a 2-a)

Numeroși vorbitori se pe
rindă la tribună. Reprezentan
tul tineretului din Mali ia 
atitudine împotriva uneltirilor 
colonialiștilor de a izola miș
carea de eliberare națională 
din colonii de forțele progre
siste din metropolă. El a 
spus: „Unul din raportorii 
din ședința plenară a declarat 
că toate cercurile populației 
din metropolă sînt responsa
bile de actele guvernelor lor. 
Noi nu sîntem de acord. Noi 
facem o mare diferență între 
burghezia franceză și clasa 
muncitoare franceză — ade
vărata reprezentantă a po
porului Franței". Delegatul 
din Mali a arătat necesitatea 
de a se lichida vestigiile colo
nialismului.

Un fiu al Coreei populare 
vorbește cu justificată mîn-

EUGENIU OBREA
Moscova, 29 iulie 1961

(Continuare în pag. a 4-a)



o cu Delta
»

Zn fiecare sâmbătă noap
tea, două șlepuri-dormi- 
tor se desprind de che

iul animat al Galaților, pen
tru a se avînta într-o incursi
une de șapte zile organizată 
de O.N.T. „Carpați" prin pei
sajul mirific și revelator al 
Deltei Dunării.

Sute de excursioniști din în
treaga țară au astfel prilejul 
să cunoască unul din cele mai 
minunate monumente ale na
turii patriei, o lume plină de 
farmec Și inedit - Delta Du
nării.

Acum, în plină vară, vege
tația Deltei — scăldată într-o 
baie de soare — trăiește cea 
mai activă din vîrstele sale 
anuale. Ridictndu-se suple în 
aerul 
trestii, 
clisură și 
canalelor 
viole 
acolo unde 
care călătorim nu pot să se-n- 
cumete, unde pătrund doar 
ceamurile de transportat stuf 
și lotcile pescărești, lumea 
unică și tăinuită a Deltei, cu 
nuferii fragezi, cu plaurii plu
titori, cu pelicanii gravi, cu 
lișițele repezi, cu limpezimile 
de cristal ale apelor ogoite - 
nu va rămine — nici ea nein- 
tilnită, bucurîndu-ne privirile 
și auzul cu mii de culori, de 
lumini, de unduiri, de sunete 
catifelate.

Săptămâna trecută, străbă
tând acest univers neobișnuit 
împreună cu încă optzeci de 
turiști, ne învăluia neîntrerupt, 
odată cu o bucurie ce pornea 
din adincul 
sentimentul 
cunoștinței 
Deltei, care 
luminoasă a portului și orașu
lui Tulcea, care, săpînd în cli-

auriu, milioanele de 
țâșnesc parcă din 

ape. Pe malul 
și brațelor flu- 

sălciile. Iar departe 
vasele suple pe

ființelor noastre, 
tulburător al re- 
față de oamenii 

au creat horbota

LOCUINȚE
PENTRU
MINERI

miîncă 140 de familii de 
neri din Lupeni au primit re
cent locuințe în blocurile ri
dicate anul acesta. Bucuria 
mutării în locuințe noi au tră- 
it-o numeroși alți mineri de la 
Vulcan, Uricani, Petrila, Lo- 
nea și Aninoasa. Pentru mine
rii din Bazinul Valea Jiului 
au fost construite in acest an 
aproape 900 de apartamente.

Construcțiile ridicate au 
schimbat radical fața localită
ților miniere din acest bazin. 
Fosta comună Uricani a deve
nit un frumos orășel, iar ora
șului Petroșeni i s-a adăugat 
un nou cartier — IAvezeni - 
unde au fost construite pini a- 
cum mai mult de 850 de apar
tamente. Asemenea transfor
mări au cunoscut în ultimii 
ani și celelalte așezări miniere 
de pe cuprinsul patriei cum 
sînt Comănești, Rovinari, Fili- 
peștii de Pădure. Baia Borșa 
și multe altele.

In perioada 1951—1960 s-au 
construit în centrele miniere 
peste 12.000 de apartamente 
pentru familiști. Totodată au 
fost date în folosință cămine 
pentru muncitori nefamiliști, 
cuprinzînd peste 23.000 de 
locuri. La acestea se adaugă 
alte circa 10.000 de apartamen
te construite de mineri prin 
credite acordate de stat.

Anul acesta minerii din în
treaga țară urmează să mai 
primească în folosință peste 
3.000 de apartamente, precum 
și diferite clădiri social-cultu- 
rale, cum sînt cluburi, cine
matografe etc.

(Agerpres)

Ioana Roșu este una din
tre cele mai harnice și pri
cepute țesătoare de la Uzi
nele Textile „7 Noiembrie" 

din Capitală.

Foto : O. ARCADIE

sură cu puternice dragi, au fă
urit „magistrala de ape" a ca
nalului Salina (capabil să pri
mească pe el cargourile uriașe 
ale mării), care, la Maliuc. o- 
dinioară sat cu cîteva colibe, 
a concentrat puternice energii 
menite să transforme Delta 
intr-un spațiu important al 
economiei socialiste, prin va
lorificarea întinderilor de stuf.

Prețuim, totodată, eforturile 
ți fantezia organizatorului a- 
cestor „expediții" în Deltă, ale 
O.N.T.-ului, care — în 7 zile 
de itinerar — a reușit să sinte
tizeze, din constelația Deltei, 
stelele cele mai reprezentati
ve... Am cunoscut astfel un sat 
lipovenesc, pe vechiul curs, 
meandrat, al Sulinei (Mila 23) 
- în care pitorescul se află în-

7 zile într-o excursie 
organizată de O.N.T.
„Carpați" în Delta 

Dunării

trecut doar de hărnicia pesca
rilor. Un lac ascuns între pla
uri, Malița, ne-a dat senzația 
vibrării alături de inima Del
tei... In orașul Sulina, în afara 
unei dimineți la plaja locală și 
a unei după-amieze de umblet 
cu vaporul pe apele sărate ale 
mării, ne aștepta o surpriză : 
întîlnirea cu echipa de cineaști 
condusă de Paul Călinescu, 
care toarnă aici filmul „Porto- 
Franco", după romanul „Euro- 
polis“ de Jean Bart. A doua 
zi, la marginea unei păduri 
pletoase, între brațul Sf. 
Gheorghe și Razelm, am înăl
țat focul de tabără, simbol al 
prieteniei, omagiu adus Deltei, 
care în numai cîteva zile ne 
unise neobișnuit de mult.

Eram, în jurul focului, ti
neri și vîrstnici din mai multe 
orașe ale țării. întorși, acum, 
la locurile noastre, păstrăm 
încă în unda privirilor însu
flețite, bucuria noastră de 
atunci. Oancea Nicolae, ingi
nerul de 28 de ani, inepuiza
bil izvor de voioșie, s-a în
tors la Pitești, în decorul de 
conducte și turle al schelelor 
petroliere, unde lucrează. Ia- 
cob Valeriu, turnătorul de 19 
ani de la Uzinele „Mao Tze- 
dun", e acum în București

— muncește mai avîntat ca 
înainte, dar așteaptă cu ne
răbdare toamna, cînd va în
cepe cursurile la seral, într-a 
opta. (Examenul l-a dat 
înainte de excursie). Vîrlan 
Eliza, absolventă a școlii me
dii, învață cu sirguință pen
tru examenul de admitere la 
facultate. Învățătorul din 
Brăgăreasa-Buzău le poves
tește desigur celor din sat 
cum arată Delta și Marea, pe 
care mulți dintre ei încă nu 
le-au văzut. Doctorița dintr-un 
sat de lingă Agnita, îngr^jin- 
du-și pacienții, își sfîrșește 
poate consultul cu o formulă 
nouă : „Ai să te faci bine, ai 
să înoți, ai 
te bucuri 
țării-..".

Cu ei, și 
am însemnat drumurile noas
tre prin Deltă cu nelipsitele 
cîntece, nelipsitele glume. Dar 
erau și clipe cînd voioșia 
noastră se convertea în tăce
re. Atunci, peste puntea va
sului, răzbătea catifelată și 
caldă vocea ghidului nostru — 
student în geografie — care, 
ca o busolă de cuvinte și ar
monii, ne purta 
vîrstele 
dincolo de 
noastre.

Alteori, 
grăitor și 
țiile nu mai 
S-a întîmplat în călătoria pe 
Razelm, în cotextul velelor 
pescărești, între valuri necre
zut de viguroase, in lumina 
bogată de iulie... Sau la Sfîn- 
tul Gheorghe. între dunele de 
nisip pe plaja mării, lungă de 
14 km. Sau la cherhanaua 
aceluiași sat, în fața sturioni
lor masivi, grași, în care 
sclipea alburiu seul vinăt al 
mării...

Tulcea și Galații, două poș
tale masive, menite să-nchidă 
impresii de neuitat, ne-au 
completat tabloul călătoriei 
cu noi dimensiuni. Combinatul 
piscicol și Fabrica de conserve 
din Tulcea, Șantierul naval 
din Galați — ne-au ajutat să 
ne reprezentăm mai adine, 
mai plină de sensuri, vîrsta 
de astăzi a „țării stufului și-a 
opelor", mai tînără ca ori- 
cind. Superba operă a natu
rii, omul o completează cu di
mensiuni noi și durabile.

să vîslești, ai să 
de frumusețile

cu toți ceilalți,

sigur prin
„țării dintre ape", 

limitele privirilor

totul era atît de 
înălțător, explica- 

erau necesare.

MIHAI NEGULESCU

Un grup de tineri excursioniști în vizită la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".

Foto : I. BODEA

Treptele uimirii
(Urmare din pag. l-a)

sălbatici, a drumurilor cal- 
caroase, a țărmurilor mîncate, 
a plajei inculte, a cocioabe
lor pelagroase, peste care 
suna chemarea mulțimilor...

★

A.poi a venit, ca un miracol, 
a doua naștere geologică a 
provinciei, de nerecunoscut pe 
nici una din coordonatele ei 
esențiale. Colectivizată din 
1957 — prima regiune colec
tivizată a țării — Dobrogea a 
demonstrat că pămîntul ei nu 
e sterp și condamnat istoric 
la sărăcie, că fețele de lut 
ale oamenilor pot înflori prin
tre lanurile legănate de aur 
copt, în mijlocul tarlalelor vas
te, minuni contemporane 
hărniciei, perseverenței și 
țelepciunii. Trec printr-un 
prosper, oferind ochiului i 
prins și fermecat, aspecte di
verse ale unei munci gospo
dărești aplicate și chibzuite : 
o școală, un club, o creșă, 
locuințe noi, vădind preocu
pări estetice. Satul se chea
mă, prăznuind nu o simplă

ale
. în-

sat
sur-

istorie ci 
naștere a 
gust". Mă 
getat de 
hensiune: — Cum s-a chemat 
satul înainte ? Fața omului se 
întunecă, fiindcă revede tre
cutul : era prin aceste locuri 
o așezare oropsită, mai aproa
pe de epoca de piatră, decît 
de a zilelor noastre și în care 
mureau copii la țîța sleită a 
mamei într-o proporție pe care 
n-o găsești decît în colonii. 
— „Cum s-a chemat satul?... 
Domnița Ileana". Și omul su- 
rîde cu toată fața lui irizată 
de o nouă lumină, fiindcă 
între cele două nomenclaturi 
ale satului lui s-a înșirat pe 
firul nevăzut al timpului, mă
reață în simplitatea ei funda
mentală, însăși Istoria.

★
Și în sfîrșit, într-o zi a po

posit pe litoral betonul. Sub 
pescăruși, la plaje, printre 
scoici, marile macarale 
părut o clipă niște monștri 
marini, renăscuți din cine știe 
ce îndepărtată și uitată eră 
geologică, păsări cumplite de 
fier, hrănindu-se cu piatra li
chidă, urcată, în văzduh, spre 
înălțimi. Dar ca într-un basm 
de o fantezie rar întîlnită 
au început să se alinieze de 
la Mamaia spre Mangalia a- 
ceste neverosimile castele de 
lumină și culoare, sinteză mo
dernă de gust și confort, care 
fac din fostul litoral sărac și 
„pitoresc" una din cele mai 
moderne plaje ale lumii, pe 
lingă care vestita coastă de 
la Lido-Veneția, văzută acum 
trei ani, îmi apare desuetă și 
pitică. Rătăcesc ore •nesfîrșite 
prin această lume fermecată 
și ochiul, solicitat din unghiuri 
neprevăzute, nu se satură. în
cerc pretutindeni să reconsti
tui, din vestigii și amintiri, 
trecutul. Ce a fost aici ? A, 
da. Eforia. îmi aduc aminte. 
Aici, da, da... parcă pe aici 
era... și-mi reamintesc de cî
teva vile aparținînd unor ban
cheri aroganți, și de un colț

al doilea act de 
poporului : „23 Au- 
opresc și întreb să- 
curiozitate și apre-

consumau 
Și din nou 
de o dulce 
s-a clădit.

au

de țărm unde-și 
estival spleenul... 
te întrebi, stăpînit 
nedumerire, cînd 
oînd s-a început, cînd s-a ter
minat, cînd s-a înfăptuit acest 
miracol concret, această mare 
bucurie și mindrie care e li
toralul, paletă policromă de 
gust și fantezie, operă ce îm
pletește mărețul cu poezia, 
imn al libertății omului și al 
fericirii sale.

E în amurg, mă plimb sin
gur stăpînit de o adîncă emo
ție pe faleza luminată de un 
soaie de aramă, topit în abi
sul aprig, el însuși supus 
astăzi de mîna pricepută și 
harnică a omului. Trec pe 
lingă mine vilegiaturiști. Au 
fețele și trupurile înmuiate în 
soaie lichid. Sînt cei care, în 
luni nu prea îndepărtate, au 
ridicat cu brațele lor toate 
minunile ce ne înconjoară, și, 
care, sînt ale lor. Se plimbă 
pe faleză, fiindcă e a lor, mi
neri și furnaliști, sondori și 
betoniști, cu un evident și în
drituit sentiment de izbîndă.

La orizont se sparg îndîrjite 
talazurile... Nu știu prin ce a- 
sociație îmi sună în urechi 
versul lui Ovidiu : „Cum subit 
illius tristissima noctis ima
go"... De ce mi-a revenit în 
memorie, acum tînguirea poe
tului surghiunit și cine a vor
bit lingă mine în graiul lui ? 
A, da, îmi explic : alături de 
mine, un grup de turiști ita
lieni împreună cu cîțiva polo
nezi și cehi veniți la odihnă 
la Pontul Euxin admiră cre
pusculul de flăcări de lingă 
Tomis, în timp ce castelele 
de neon își profilează silueta, 
corăbii de jar 
frînte în luciul 
lazurilor.

și oglinzi, res- 
mișcător al ta-

trecut pe lingăNoaptea am 
statuia lui, și poetul Tristiilor 
părea să-mi surîdă din încre
menirea sa de bronz și din 
eternitate.
Mamaia, iulie 1961.

Școli noi in Dobrogea
Copiii pescarilor din 

Gheorghe și Jurilovca, ai 
lectiviștilor din Cobadin și 
Babadag, ai celorlalți oameni 
ai muncii din Medgidia și 
Constanța precum și din alte 
localități dobrogene vor în
văța, începînd cu toamna a- 
ceasta, în peste 30 de școli 
noi. La Medgidia s-a terminat 
de curînd construcția noului 
local al școlii medii, iar la 
Constanța se lucrează la o 
nouă școală cu 24 săli de cla
să precum și la etajarea școlii 
medii nr. 3 La multe școli se

Sf. 
co-

construiesc noi săli de clasă. 
Paralel cu aceasta se lucrează 
la revizuirea, curățirea și re
pararea tuturor spațiilor șco
lare, la care cetățenii, în frun
te cu comitetele de părinți, a- 
duc o prețioasă contribuție vo
luntară. Prin grija sfaturilor 
populare, s-a revizuit și com
pletat mobilierul și materialul 
didactic, iar majoritatea școli
lor au fost aprovizionate cu 
combustibil pentru iarnă. Nu
meroase școli din regiune, 
printre care cele din comunle 
Mihai Viteazu, Istria, Fintî- 
nele, din satele Vadu, Nuntași 
si altele, au fost electrificate.

In pragul facultății
De la 15 iulie a început 

o nouă etapă a cursuri
lor de pregătire — la 

nivelul facultăților și al insti
tutelor. Institutele de învăță
mânt superior din Timișoara 
au desfășurat o muncă sus
ținută în vederea organizării 
și desfășurării în cele mai 
bune condiții a acestor cursuri 
de pregătire. Cursurile de pre
gătire au fost larg populariza
te în presa locală, la emisiu
nile locale de radio, arătîn- 
du-se care sînt condițiile de 
pregătire pe care le oferă ti
nerilor candidați la examenul 
de admitere institutele poli
tehnic, agronomic și pedago
gic de 5 ani. tn afară de a- 
ceasta, fiecare institut a re
partizat o serie de cadre di
dactice să se deplaseze în în
treprinderi, la sfaturile popu
lare, în gospodării agricole de 
stat sau colective, prin școli, 
pentru a face cunoscute tine
rilor aceste cursuri, cum se 
desfășoară ele, obiectele care 
se predau.

In ceea ce privește popu
larizarea institutelor, încă de 
la începutul acestui an au 
fost luate o serie de măsuri. 
La Institutul politehnic, de 
pildă, s-a alcătuit o expoziție 
volantă, care cuprinde ima
gini diferite din viața institu
tului, expoziție care a circulat 
în toate întreprinderile re
giunii, la sfaturile populare. 
Tot în scopul de a atrage cît 
mai mulți tineri muncitori 
spre facultățile institutului, a 
fost difuzat un prospect în 
care, de asemenea, se prezin-

tă pe larg profilul institutului, 
condițiile pe care le au aici 
studenții pentru a se pregăti. 
In curînd se va tipări și o 
broșură mai amplă in care se 
vorbește despre istoricul insti
tutului, secțiile facultăților, 
planurile de învățământ etc. 
In același mod au fost popu
larizate și cursurile de pregă
tire de la facultățile Institu
tului agronomic și Institutu
lui pedagogic de 5 ani și ale 
celui de medicină.

Acum, cursurile de pregăti
re sînt în plină desfășurare. 
Programul a 
întocmit cu 
grijă 
seama 
ce se 
menul 
Spre deosebire de 
prima etapă a 
cursurilor de pregă
tire, acum se ur
mărește ca tinerii 
dați să se obișnuiască 
todele de studiu apropiate de 
cele din învățămîntul supe
rior. La aceste cursuri se pre
dă materia mai concentrată, 
stăruindu-se asupra capitole
lor importante și in mod deo
sebit asupra exercițiilor și 
problemelor, domenii în care 
s-au observat unele lacune la 
tinerii candidați. De asemenea, 
acum, în această nouă etapă, 
se pune mai mult accent pe 
participarea candidaților la 
recapitularea și sintetizarea 
materiei, spre a-i obișnui să 
dea răspunsuri concise, orga
nizate.

Se mai ridică încă cîteva 
probleme in ceea ce privește 
modul cum au fost organizate 
aceste cursuri. Atît la politeh
nică cit și la agronomie sau 
la Institutul pedagogic de 5 
ani, există tineri candidați cu 
nivel diferit de pregătire — 
unii abia au terminat școala 
medie, alții au întrerupt stu
diul de cîțiva ani. Firește că 
nu toți asimilează cu aceeași 
ușurință cunoștințele ce se 
predau, sînt și unii tineri care 
întâmpină greutăți în studiu, 
se deprind mâi greu cu un

fost 
multă 

ținîndu-se 
de materiile 
cer la exa- 

de admitere.

Cum se desfășoară cursurile de 
pregătire pentru examenul de 

admitere în învățămîntul superior 
în centrul universitar Timișoara

condi
cii me-

studiu organizat. Or, la aceste 
cursuri nu se ține seama de 
acest lucru, se predă la același 
nivel pentru toți tinerii. Cei 
ce conduc aceste cursuri moti
vează că, fiind la început, 
cursurile nu se pot organiza 
pe grupe care să țină seama 
de nivelul de pregătire a ti
nerilor. Credem că ar trebui 
studiată mai în amănunt a- 
ceastă problemă. Prin organi
zarea unor discuții individua
le cu tinerii s-a» putea afla 
care este nivelul lor de pre
gătire și s-ar putea organiza 
apoi grupe diferențiate de stu
diu, De asemenea, ar fi bine 
să se extindă inițiativa Insti
tutului politehnic care organi-

zează duminica consultații și 
meditații suplimentare pentru 
tinerii candidați care au în
trerupt de mai mulți ani în
vățătura.

In ceea ce privește organi
zarea cursurilor, socotim că la 
Institutul agronomic și la In
stitutul pedagogic de 5 ani 
cursurile ar trebui să fie 
programate la fel ca la Insti
tutul politehnic — după amia
za. Prin aceasta s-ar 
sența de la cursuri 
tineri muncitori care 
ța sînt în producție.

Institutele de în- 
vățămînt superior 
din Timișoara s-au 
preocupat să creeze 
tinerilor muncitori 
condiții bune de 
pregătire pentru in
trarea lor în facul
tate. Sînt însă în
treprinderi și corni

țele U.T.M. din întreprinderi, 
sfaturi populare, gospo
dării agricole de stat 
care nu sprijină susținut 
mobilizarea a cît mai 
multor tineri, dintre cei mai 
merituoși, care doresc să de
vină studenți, pentru a parti
cipa la cursurile de pregătire.

Anul acesta, în institutele 
de învățământ superior din 
Timișoara, ca și în celelalte 
institute din țară, numărul 
studenților va crește. De a- 
ceea, este necesar ca atît în
treprinderile cît și sfaturile 
populare, sprijinite de organi
zațiile U.T.M., să ducă o in
tensă muncă de atragere a u-

evita ab- 
a unor 
diminea-

nui număr mare de tineri 
spre aceste institute. Organi
zațiilor U.T.M. din întreprin
derile regiunii Banat le revine 
sarcina de a se ocupa îndea
proape de fiecare tînăr care 
îndeplinește condițiile de a 
urma un institut de învăță
mânt superior. De asemenea, 
organizațiile U.T.M. din gos
podăriile agricole de stat ale 
regiunii trebuie să îndrume cît 
mai mulți tineri spre a can
dida la examenul de admite
re la Institutul agronomic.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să sprijine sfaturile populare 
ale regiunilor Banat, Oltenia, 
Argeș, Crișana și Maramureș 
(care pînă acum nu au trimis 
încă tineri candidați la cursu
rile de pregătire de la Institu
tul pedagogic de 5 ani) pen
tru a propune cît mai mulți 
tineri să se pregătească să de
vină profesori de matematică, 
de limba romînă etc.

Tinerii muncitori trebuie în
drumați să participe la cursu
rile de pregătire ce s-au or
ganizat pentru ei, de la în
ceput, spre a se putea pregăti 
temeinic. De asemenea, orga
nizațiile U.T.M. trebuie să 
sprijine conducerile întreprin
derilor pentru a controla 
îndeaproape felul cum se pre
gătesc acești tineri, cum frec
ventează cursurile pentru ca 
împreună cu 
pective să le 
bune condiții 
derea trecerii 
menului de admitere în facul
tăți.

institutele res- 
creeze cele mai 
de studiu în ve- 
cu succes a exa-

M. MIRON
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■ Developînd 
filmul practicii

Priveliște universitară în uzină: 
comisie de examinare, studenfi în 
bănci, caiete, tablă, cretă. Vuie
tul apropiat al mașinilor din scu- 
lerie măsoară ca un metronom e- 
moțiile și intervalul de timp din
tre întrebarea pusă șl răspunsul 
dat.

— Cum se face călirea ?
Omul care a pus întrebarea 

poartă salopetă, studenta care 
răspunde poartă 
Ne aflăm într-o 
de rulmenfi din 
de studenfi din 
lății de chimie pură dip lași în
cheie astăzi, cu acest 
practica lor de vară, 
succesivă prin lafa tablei a celor 
29 de studenfi prilejuiește o evo
care a fot afitea momente, fapte 
și întîmplări, developînd parcă un 
film studențesc inedit. Dar în a- 
cest presupus Ulm (ca să ducem 
comparația noastră mai departe) 
studenfii nu sînt singurii eroi. Ală
turi de ei se află muncitori, maiș
tri, ingineri, membrii brigăzilor ar
tistice de agitafie, tineri munci
tori candidafi la examenul de ad
mitere în facultate. Filmul 
deci o coproduc/ie.

Aici în fabrică, studenții 
bucurat de condiții optime pen
tru desfășurarea practicii lor.

— Cum se face călirea ? întrea
bă maistrul secției sculerie, Ion 
Petrache, Și cu aiutorul aceluiași 
examinator, care îi amintește 
profilul unor mașini, unele faze 
ale fluxului tehnologic, cu anume 
întîmplări sugestive 
în fapt, în virtutea 
noastre, o secvență 
practicii), Margareta 
rată cum și cînd și la ce tempe
ratură și de ce așa și nu altfel 
se face călirea. Rînd pe rînd Ro- 
dica Anfoniu, Nicolae Negoescu, 
Cornelia Jurcu și Adam Ion se 
perindă prin fața comisiei dînd 
răspunsurile cerute la întrebări 
cunoscute. Mîine dimineață vor 
părăsi fabrica, dar astăzi, la co
locviu, ei își mai formulează răs
punsurile astfel : „secția bile-role

salopetă și ea. 
secție a Fabricii 
Bîrlad, unde 29 

anul II a| Facul-

colocviu, 
Trecerea

este

s-au

(developînd 
comparației 
din filmul 

Grigoraj a-

este o secție aparte în fabrica 
noastră". Fabrica a devenit și va 
rămine multă vreme „a noastră" 
cu sentimentul cu care îți amin
tești de un prieten, de un tova
răș de la care ai învățat în sen
sul propriu și figurativ al expre
siei „cum se călește oțelul". La 
rîndul lor „studenții noștri" lasă, 
plecînd, frumoase impresii și a- 
mintiri oamenilor din fabrică.

I.a o 
practicii 
și afitea 
comune 
studenți : activitatea în cadrul or
ganizației U.T.M. a uzinei, minu
nat prilej de educare a stu
denților , /or le tineretului, cînd
Alexandrina Marinescu de la Fa
cultatea de chimie industrială a 
vorbif despre Institutul politehnic 
din lași, cînd în brigada artistică 
de agitație a fabricii au fost in
cluși studenții Emil Bochiș, Jana 
Buciumel și Elvira Olfeanu, dumi
nicile muncii patriotice în G.A.S.- 
urile din împrejurimile orașului, 
cercurile de matematică, fizică și 
chimie conduse de Bogdan Amo
niac și Emil Verdeș, serile de me
ditație la matematici pentru ti
nerii din uzină candidați la admi
tere în facultăți. Și mai presus 
de toate, prezența for comună, 
tovărășească, la aceleași mașini, 
în cadrul aceluiași orar, sub sem
nul aceleiași discipline socialiste 
a muncii. Este desigur filmul de 
lung metraj, bogat în imagini in
structive. El ar putea avea înscris 
pe generic, ca un motto al celor 
6 săpfămîni de practică, întreba
rea simbolică a maistrului Ion 
Petrache de la sculerie :

— Cum se face călirea î
Răspuns : călirea cunoștințelor 

teoretice se face la flacăra mun
cii practice, așa precum la școala 
muncii în fabrici, în uzine, alături 
de muncitori, de comuniști ne că
lim ca tineri cu o etică înaltă, cu 
o atitudine înaintată față de mun
că și viață.

developare a filmului 
am putea revedea afitea 
aspecte de la activitățile 
ale tinerilor muncitori și

IGOR ȘERBU

Posturile utemiste de control
in schimb de experiență

Zilele trecute, co
mitetul U.T.M. a 
organizat o consfă
tuire cu membrii 
celor 40 de posturi 
utemiste de control 
din Uzinele „Stea
gul Roșu" din Bra
șov. Consfătuirea a 

. fost organizată cu 
scopul de a genera, 
liza experiența bu
nă, de a înarma pe 
membrii posturilor 
cu metode și forme 
noi de muncă.

Activitatea 
tului utemist 
control de la 
ția modelărie
ponsabilul postului 
Ola Aurel) fruntaș 
ne uzină, a fost 
mult apreciată de 
participanții la con. 
sfătuire. Sub îndru
marea organizației 
U.T.M. postul ute
mist de control de 
la modelărie și-a a- 
dus din plin contri
buția la răspîndirea

pos- 
de 

sec- 
(res-

experienței înainta
te, la descoperirea 
și folosirea unor 
importante rezerve 
interne, a combătut 
risipa precum și 
unele manifestări 
de indisciplină din 
activitatea unor ti
neri folosind forme 
din cele mai varia
te. în urma raiduri
lor efectuate, la ga. 
zeta postului de la 
secția modelărie a- 
Dare cu regularitate 
rubrica „Știați că..." 
unde sint publicate 
aspecte pozitive și 
negative din secție 
însoțite de carica
turi. Rubrica este 
mult așteptată de 
tineri. într-una din 
recentele ediții (în 
acest an au apărut 
18 ediții) la această 
rubrică a fost cri
ticat tînărul Petre 
Mihai care deser
vește un strung Ca- 
russel și pe care îl

cam părăsește lă- 
sîndu-1 să lucreze 
singur — ceea ce 
duce la rebutarea 
unor piese. în urma 
criticii, care a fost 
însoțită și de aju
torul concret al 
strungarilor frun
tași, el lucrează mai 
bine, îngrijește ma
șina și ca o conse
cință nu mai rebu- 
tează piesele.

Consfătuirea a 
stabilit că în viitor 
posturile utemiste 
de control să lupte 
mai intens pentru 
ridicarea continuă a 
calității produselor, 
pentru întărirea 
disciplinei în mun
că precum și nece
sitatea organizării 
cît mai des a unor 
asemenea întîlniri 
pentru schimb de 
experiență.

N. PROSAN
economist

O interesantă expoziție 
a fotografilor amatori

Prezentată în orașul Lupeni, ex
poziția de fotografii a cinefotoclu- 
bului „Siderurgistul" din Hune
doara, a fost vizitată cu un viu 
interes de numeroși mineri din 
Valea Jiului.

Fotografiile expuse, inspirate 
din viața și munca ofelarilor hu- 
nedoreni, oglindesc construcțiile 
impunătoare ridicate în anii regi
mului democrat-popular la Hu
nedoara — cetatea oțelului și a 
fontei, precum și multiplele preo-

cupărl ale siderurgiștilor, Atît su
biectele fotografiilor cît și modul 
de realizare tehnică, relevă de 
asemenea nivelul artistic ridicai al 
fotoamatorilor din Hunedoara.

Atrag atenția lucrările Iov. 
Z. Szalakayz „Probă de oțel", M. 
Ciobea : „Mici cinfăreți", I. Vî- 
nătoru: „Gură de mină"’ R. Man 
„Curge oțelul", Szolhay Norber- 
to; „Prospefie" și multe altele.

Jntr-un cuvint, o expoziție care 
merită toată lauda și de la care 
tinerii fotografi amatori din Lu
peni au avut multe de învățat.

(Agerpres)

EUGEN D. POPA
electrician

Vedere din Sighișoara
Foto : N. STELORIAN

Asigurarea bazei furajere 
pentru hrana animalelor din 
sectorul socialist al agricultu
rii constituie în această pe
rioadă una din principalele 
preocupări ale tineretului din 
regiunea Suceava. Ei s-au an
gajat să însilozeze pînă la sfâr
șitul anului peste 100.000 tone 
porumb și alte plante fura
jere.

Hotărîțj să ducă la îndepli
nire acest angajament și chiar 
să-l depășească, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, tinerii au preluat în
semnate suprafețe cultivate cu 
plante pentru însilozat. Brigă
zile utemiste de muncă patrio
tică au curățat pînă în pre
zent peste 43.000 hectare pă
șune, efectuînd toate lucrările 
de întreținere. In unele ra
ioane ale regiunii tinerii au și 
început să facă gropile pentru 
însilozare. în total, lucrările 
efectuate pînă acum, de către 
tineret, se ridică la peste 
1.700.000 lei.

S-au evidențiat în mod deo
sebit organizațiile U.T.M. din 
raioanele Botoșani, unde a 
fost întreținută o suprafață 
de 10.900 ha cu porumb siloz 
și alte plante furajere, raionul 
Dorohoi, unde tinerii au între
ținut © suprafață de 15 000 h« 
pășune etc.

S. SONNTAG 
funcționar



TELEGRAMĂ

Către
Comitetul Central

a! Partidului Muncitoresc Romin 

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Oamenii muncii din regiunea București, alături de între
gul nostru popor, au primit cu mare însuflețire raportul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prezentat la Plenara 
C.C. al P.M.R. din 30 iunie—1 iulie a.c., asupra mersului în
deplinirii Directivelor Congresului al Hl-Iea privind con
struirea socialismului la sate și dezvoltarea agriculturii.

Succesele obținute în colectivizarea agriculturii în regiu
nea București se datoresc politicii juste a partidului nostru 
d,e făurire a relațiilor socialiste la sate, de dezvoltare conti
nuă a agriculturii socialiste, încrederii cu care masele țără
nești urmează politica Partidului Muncitoresc Romin.

Aprecierea activității organizației regionale de partid și 
felicitările adresate de Plenara C.C. al P.M.R. constituie 
pentru comuniștii, inginerii și mecanizatorii din S.M.T. și 
G.A.S., lucrătorii sfaturilor populare, pentru toți oamenii 
muncii de pe ogoarele regiunii București un nou și puternic 
îndemn la muncă însuflețită pentru consolidarea economico- 
organizatorică și dezvoltarea multilaterală' a gospodăriilor 
agricole colective, pentru continua sporire a producției 
agricole.

Comitetul regional de partid București, întrunit în plenară 
în ziua de 27 iulie a.c., dezbătînd sarcinile trasate de Plenara 
C.C. al P.M.R. din iunie—iulie a.c., se angajează să lupte 
neobosit pentru mobilizarea organizațiilor de partid și a 
maselor de oameni ai muncii la realizarea obiectivelor stabi
lite de Congresul al III-lea al P.M.R.

Prin introducerea și folosirea tehnicii înaintate, prin apli
carea în fiecare unitate a regulilor agrotehnice corespunză
toare, generalized experiența fruntașilor din agricultură, 
ne angajăm în fața conducerii partidului de a munci cu și 
mai mult avînt pentru sporirea an de an a producției vege
tale globale și a producției medii la hectar — îndeosebi la 
grîu și porumb — plante tehnice, legume și zarzavaturi, asi- 
gurînd în felul acesta oamenilor muncii și fondului central 
al statului cantități cît mai mari de cereale.

Folosind condițiile existente în regiunea București, vom 
desfășura o largă muncă politico-organizatorică pentru dez
voltarea continuă a sectorului zootehnic, pentru creșterea 
rapidă a efectivelor de animale și a producției de carne, 
lapte și alte produse agro-alimentare.

însuflețiți de importantele măsuri stabilite de Plenara 
C.C. al P.M.R., asigurăm Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, că vom depune eforturi neobosite în vederea 
îmbunătățirii permanente a întregii activități a organelor și 
organizațiilor de partid, a sfaturilor populare, vom desfășura 
o intensă activitate politico-educativă în rîndul maselor, pen
tru ridicarea nivelului conștiinței socialiste a țărănimii co
lectiviste, mobilizînd toate forțele din agricultura regiunii 
București în îndeplinirea cu cinste a mărețelor sarcini tra
sate de cel de-al III-lea Congres al partidului pentru dez
voltarea continuă a agriculturii socialiste.

COMITETUL REGIONAL BUCUREȘTI 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Dineu cu prilejul 
expoziției industriale 

italiene

„Nivelul ridicat al învdțâmîntului 
din Romînîa 

e cu adeyârat remarcabil*'
Declarajiile profesorului englez dr. P. A Ongley

Profesorul englez dr. P. A. On
gley, de la Institutul de tehnolo
gie avansată din Birmingham, care 
a fost oaspetele țării noastre, a 
părăsit Capitala. Intr-o convorbire 
pe care a avut-o, înainte de ple
care, cu redactori ai Agenției 
„Agerpres" și Radioteleviziunii, 
prof. dr. P. A. Ongley a declarat, 
printre altele :

Vizita în fara dv. mi-a făcut o 
deosebită plăcere. Am făcut o 
călătorie minunată. In zilele pe 
care le-am petrecut în Rominia 
am vizitat Facultatea de chimie a 
Universității din București, Institu
tul politehnic și Institutul de Pe
trol, gaze și geologie. Am vizitat, 
de asemenea, Sinaia, Mînăsfirea 
Agapia, orașele lași și Brașov. 
Cheile Bicazului prezintă o prive
liște minunată și în multe privințe 
îmi amintesc de țara mea de 
baștină — Noua Zeelandă. Mi-a 
făcut multă plăcere să mă întîl- 
nesc cu oamenii dv. de știință și 
să discut cu ei atît de liber. De- 
sigup că părerile noastre nu se 
potrivesc în anumite privințe, dar 
fiecare parte a încercat să înțe
leagă atitudinea celeilalte și- s-au 
respectat reciproc idealurile și 
convingerile.

Vorbind despre institutele noas
tre de învățămînt superior, oaspe

tele a spus : In momentul de față 
nivelul ridicat al învățămîntului 
din Rominia e cu adevărat re
marcabil. Ați realizat atît de mult I 
in această privință în cei 16 ani i 
de după război I

Am fost deosebit de impresio
nat de dezvoltarea rapidă a in- i 
dustriei Romîniei, a continuat apoi . 
prof. dr. P. A. Ongley. Este înțe- | 
lept faptul să în același timp a- 
cordați atenție dezvoltării agricul
turii. Vreau să menționez totodată 
un fapt secundar în aparență, dar 
care nu este lipsit de importanță : 
fabricile dv. nu au un aspect se
ver, mohorît, cenușiu, ci sînf în
conjurate de adevărate grădini.

Referindu-se la munca de cer
cetare științifică, oaspetele a de
clarat : Am observat că la dv. se 
pune un mare accent pe carac
terul aplicat al activității de cer
cetare științifică. Cred că munca 
de cercetare în domeniul științe
lor aplicate este foarte necesară 
pentru toate țările.

Sîmbăfă seara Mihai Petri, 
adjunct al ministrului Comerțului, 
a oferit la restaurantul „Pescăruș" 
un dineu în cinstea membrilor 
grupului de oameni de afaceri, 
industriași și economiști italieni, 
în frunte cu senatorul Gino Zan- 
nini, a reprezentanților firmelor 
participante la expoziția indus
trială italiană, a tehnicienilor și 
muncitorilor italieni care au lucrat 
la organizarea expoziției.

Au participat Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor

------•------ ------- -----

Situația lucrărilor 
agricole

Recoltarea griului și secarei 
— potrivit datelor Ministeru
lui Agriculturii — se apropie 
de sfirșit. Aceste culturi au 
mai rămas de secerat in raioa
nele din zonele de deal pe o 
suprafață de 140.000 hectare.

Pînă la 27 iulie recolta de 
grîu a fost treierată în pro
porție de 60 la sută. în Dobro- 
gea treierișul este aproape 
terminat, iar în regiunile 
București, Banat și Galați a 
fost executat în proporție de 
82—84 la sută.

în zilele bune de lucru, din 
ultima săptămină, mijloacele 
mecanizate și atelajele au 
fost mai bine folosite pentru 
executarea arăturilor adinei 
de vară.

în regiunile Argeș, Crișana, 
Oltenia și Ploiești, deși recol
tarea griului s-a terminat, s-a 
treierat numai 37—60 la sută 
din recoltă. De asemenea, din
tre regiunile în care recolta
tul începe mai tîrziu, un de
calaj mai mare între recoltări 
și treieriș există în regiunile 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
Brașov, Suceava și Cluj. A- 
ceasta datorită faptului că s-a j 
întirziat transportul snopilor 
pe arii și nu sînt folosite toa
te batozele Ia treieriș, iar cele 
in lucru nu funcționează cu 
întreaga lor capacitate.

Treierișul trebuie grăbit în 
toate regiunile. Pentru săptă- 
mîna viitoare Ministerul A- 
griculturii recomandă unități
lor agricole socialiste să asi
gure măsurile necesare pentru 
ca toate batozele să lucreze 
cu întreaga capacitate în ve
derea terminării în cel mai 
scurt timp a acestei lucrări.

Condițiile prielnice create de 
ploile căzute in ultima vreme 
să fie folosite din plin pentru 
grăbirea arăturilor adinei de 
vară și asigurarea efectuării 
unor lucrări de bună calitate.

în săptămină viitoare tre
buie terminată predarea pro
ducției de grîu la bazele de 
recepționare de gospodăriile a- 
gricole de stat și urgentată 
livrarea celei contractate de 
către unitățile agricole coope
ratiste.

(Agerpres)

Externe, Virgil Actarian, adjunct 
al ministrului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, Anton Con- 
stantinescu, adjunct al ministrului 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
Pascu Ștefănescu, adjunct al mi
nistrului Industriei Alimentare, 
Titus Crisfureanu și Marta Abra
ham, vicepreședinți ai Camerei de 
Comerț a R. P. Romîne, Al. Ivan- 
cenco. vicepreședinte al Comite
tului pentru tehnica nouă, condu
cători ai unor instituții centrale, 
specialiști din ministere, ingineri, 
tehnicieni și muncitori fruntași din 
marile întreprinderi bucureștene.

Au luat parte de asemenea dr. 
Alberto Paveri Fontana, ministrul 
Italiei la București, precum și 
membri ai Legației.

In timpul dineului s-a toastat, 
atît din partea romînă cît. și din 
partea italiană, pentru continua 
dezvoltare a relațiilor și colaboră
rii economice dintre R. P. Romînă 
și Italia.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Biblioteca orășenească din 
Onești are 13.000 volume. 
Ea constituie un punct de 
atracție pentru tinerii ora

șului.

Foto : A. FOCȘA

Scrimerîi sovietici 
au cucerit al patrulea 

titlu mondial
Sportivii sovietici au repur

tat uu nou succes Ia campio
natele mondiale de scrimă de 
Ia Torino, Echipa de spadă a 
U.R.S.S. a cucerit titlul mon
dial, învingînd în finală re
prezentativa Franței cu 8—7. 
Acesta este cel de-al patru
lea titlu pe care îl ciștigă scri- 
merii sovietici la actualele 
campionate ale lumii. Echipa 
U.R.S.S. a fost alcătuită din 
Habarov, Kostava, Lilin, Cer- 
nîșevici.

în meciul pentru locurile 
3—4 Suedia a învins Italia cu 
8—7.

Ciclism
Ieri s-au desfășurat în Ca

pitală concursurile cicliste 
pentru „Cupa 23 August". 
Probele de velodrom au fost 
cîștigate de: M. Voinescu 
(Dinamo), la 1.000 m. cu start 
de pe loc (1T4”), Petre Ta- 
che (Dinamo) la viteză și Eu-

gen Bărbulescu (Dinamo) la 
semifond.

întrecerea rutierilor a avut 
loc pe șoseaua București- 
Giurgiu (100 km) și a revenit 
lui Nicolae Grigore (C.C.A.) 
în 2h 27’07”. Pe locul doi s-a 
clasat Simion Ariton (Voința) 
iar pe locul trei Gabriel Moi- 
ceanu (Dinamo).

Tir
Campionatele de fir de vînă- 

toare ale U.R.S.S. s-au încheiat 
recent la Moscova. In proba de 
talere aruncate din șanț Serghei 
Kalinin s-a clasat pe locul I cu 
293 din 300 posibile, cîștigînd 
pentru a treia oară titlul de cam
pion unional. La proba de skef 
(talere aruncate din turn) victo
ria a revenit lui furi Turanov, in
giner din Sverdlovsk cu 197 punc
te din 200 posibile. Locul doi a 
fost ocupat de fostul campion 
mondial Ary Kaplun — 196 pune-, 
te.

Polo pe apă
Ștrandul Tineretului din 

Capitală a găzduit sîmbătă 
seara întâlnirea internațională

Telegrame externe
Presa sovietică salută 

vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Romîne

în U. R. Si Si
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

In legătură cu vizita delega
ției de partid și guvernamen
tale a R.P. Romîne în Uniunea 
Sovietică, ziarele „Pravda", 
„Trud", „Komsomolskaia Prav
da" și „Sovetskaia Rosșia" 
din 29 iulie publică în prima 
pagină portretul și biografia 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, conducătorul dele
gației.

„Oamenii muncit 
nea Sovietică, se

din Uniu- 
spune în

încheierea biografiei, salută 
călduros delegația de partid 
și guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prieten sincer 
și apropiat al poporului so
vietic, și urează din tot su
fletul poporului irate romin 
noi succese in înfăptuirea 
mărețului program de desă
vârșire a construcției socialis
mului, în lupta pentru o pace 
trainică în întreaga lume".

Tineri locatari ai și mai 
tinerelor blocuri din car
tierul Giulești al Capitalei.

Foto: AGERPRES

de polo pe apă dintre echipa 
reprezentativă a asociației 
sportive studențești „Bure- 
vestnik" din U.R.S.S. și selec
ționata de tineret a țării noa
stre. La capătul unui joc viu 
disputat sportivii sovietici au 
clștigat cu scorul de 3-2 (0-0 ; 
1-0; 1-2; 1-0). Pentru
„Burevestnik" au înscris Zem- 
țov, Rasmadjan și Kolesnikov 
iar pentru echipa romînă 
Marinescu și Culineac.

Întâlnirea revanșă are loc 
astăzi cu începere de la 
ora 12.

Haltere
Trei noi recorduri mondiale 

au fost stabilite în prima zi a 
concursului de haltere orga
nizat la Londra cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la 
înființarea Federației engleze 
de haltere. Principalul perfor
mer a fost renumitul campion 
sovietic Iuri Vlasov care a 
ridicat la stilul „aruncat" o 
halteră în greutate de 206 kg., 
corectînd astfel cu 1 kg. pro
priul său record mondial. Un 
alt halterofil sovietic Ale- 
xandr Kurînov (categoria se- 
mi-mijlocie) a doborît recor
dul lumii la „smuls" cu re
zultatul de 136 kg. Cel de-al 
treilea record a fost realizat 
de Bazanowski (R.P. Polonă) 
(categoria ușoară) stilul 
„smuls" cu o performantă de 
128,500 kg.

Brumei, maestru 
emerit al sportului

Recordmanul mondial la să
ritura în înălțime Valeri Bru
mei a fost distins cu titlul de 
„maestru emerit al sportului 
al U.R.S.S.".

In vîrstă de 19 ani, atletul 
sovietic Valeri Brumei deține 
atît recordul mondial în aer 
liber (2,24 m) cît și cea mai 
bună performanță mondială 
pe teren acoperit (2,25 m) la 
proba de săritură în înălțime.

Fier vechi oțelăriilor patriei

ROSTOV 29 (Agerpres). - 
TASS transmite: în după-a- 
miaza zilei de 28 iulie, în mica 
gară Kaiala în apropiere de 
Rostov se adunase o mulțime 
de oameni : colhoznici, munci
tori de la sovhozurile raionu
lui Samara, reprezentanți ai 
organizațiilor regionale de 
partid și sovietice. Ei au venit 
să salute pe N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C. C. al 
P Ț.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

In apropiere de șoseaua Ros- 
tov-Salsk, N. S. Hrușciov a 
examinat mijloacele tehnice 
agricole experimentate în a- 
ceastă regiune pe teren.

Pe ogoarele sovhozului „Vi- 
liams") N. S. Hrușciov a exa-

minat un complex de mașini 
pentru recoltarea cerealelor.

Pe ogoarele Gospodăriei ex
perimentale „Zernovoie" din 
raionul Zernograd, N. S- Hruș. 
ciov a examinat mașinile pen
tru recoltarea porumbului.

Seara, șeful guvernului so
vietic a sosit la Rostov, unde 
populația î-a făcut o primire 
călduroasă.

HARKOV 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 iulie, Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. af 
P.C.U.S. și președinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a vi
zitat ogoarele colhozului „Ordjo- 
nikidze", raionul Lozovaia, re
giunea Harkov, una dintre gos
podăriile fruntașe din Ucraina,

Nota guvernului Cubei 
adresată președintelui 

Consiliului de Securitate
HAVANA 29 (Agerpres). — 

La Havana a fost dat publici
tății textul unei note adresate 
de guvernul Cubei președin
telui Consiliului de Securitate 
al O.N.U. Nota arată că exis
tă pericolul unei iminente a- 
gresiuni militare a Statelor 
Unite împotriva Cubei.

Ea subliniază că în cursul 
ultimelor săptămîni efectivul 
bazei navale americane de la 
Guantanamo a fost sporit în

proporții neobișnuite și că 
alte contingente americane 
care se pregătesc în vederea 
invadării Cubei se află la 
Helvetia (Guatemala). Isla 
Vieques (Porto Rico) precum 
și în regiunea Canalului Pa
nama.

In notă se spune că guver
nul cuban își rezervă dreptul 
de a prezenta Consiliului de 
Securitate o plîngere în care 
să explice mai amplu consi
derentele sale.

Cinematografe
DRUMUL PARTIZANILOR: 

Sala Palatului R.P.R., Maxim 
Gorki, Flacăra ; CAVALERII 
TEUTONI (seriile I și II) : Pa
tria, Elena Pavel, Stadionul 
Dinamo, Stadionul Republicii; 
PESCUITORII DE BUREȚI: 
Republica, Lumina. Gh. Doja, 
Grădina Elena Pavel; ESCRO
CII : Volga, Magheru, înfră
țirea între popoare, Donca Si- 
mo, Patinoarul „23 August", 
Grădina Progresul; BUFO
NUL REGELUI: Arta, Vasile 
Alecsandri. Miorița; REVIS
TA VISURILOR : București, 
Libertății ; ROMEO, JULIETA 
ȘI ÎNTUNERICUL: I. C. Fri
mu, AI. Sahia, 23 August; 
FII ATENTĂ BUNICUȚO ! ; 
Central, T. Vladimirescu, G. 
Coșbuc, Grădina 13 Septem
brie; INSULA ÎN FLĂCĂRI: 
Victoria; PEȘTERA MISTE
RELOR: 13 Septembrie; IMA
GINI ALE UNUI TRECUT 
GLORIOS: Tineretului; DRA
GOSTEA TE AȘTEAPTĂ: 
Cultural; O ÎNTIMPLARE 
EXTRAORDINARĂ (seriile I 
și II): 8 Martie; LILI : Al. 
Popov; CĂLĂTORIE PESTE 
TREI MĂRI: Grădina T. Vla
dimirescu; FATA CU ULCIO
RUL: Grivița; LIBELULA: 
V. Roaită, N. Bălcescu; AR
TICOLUL 420: Munca; DRA

GOSTEA ȘI PILOTUL SE
CUND: Popular, 30 Decem
brie; NU VREAU SĂ MĂ ÎN
SOR: Floreasca; OMUL NU 
SE PREDĂ: Olga Bancic; MA
MA INDIA: A. Vlaicu; AE
ROPORTUL NU PRIMEȘTE : 
13 Septembrie; MOMENT 
PERICULOS: C-tin David ;
CORABIA ZBURĂTOARE: 
Unirea; DAMA DE PICĂ: 
Moșilor; RĂZBOI ȘI PACE 
(seriile I și II): 16 Februarie; 
AVIONUL PLEACĂ LA ORA 
9: M. Eminescu ; VRĂJITOA
RELE DIN SALEM: 8 Mai: 
DUELUL : G. Bacovia; FII 
BUN PÎNĂ LA MOARTE : 
Drumul serii ; DON QUIJOTE: 
B. Delavrancea.

In curînd pe ecrane

NOUL FILM SOVIETIC

ACȚIUNEA COBRA

INSTITUTUL DE MINE 
„GH. GHEORGHIU-DEJ" 

PETROȘANI,

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

Candidaților H se asigu
ră cazarea și masa contra 
cost.

Informații suplimentare 
se pot obține la secretaria
tul institutului.

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

2.240 tone
De la începutul acestui an 

și pînă în prezent, tinerii din 
uzinele, fabricile și instituțiile 
orașului Arad au colectat și 
predat organelor I.C.M. peste 
2.240 tone de fier vechi.

In acțiunile de colectare a 
Cierului vechi s-au evidențiat 
brigăzile de muncă patriotică 
de la Uzinele de vagoane 
„Gheorghi Dimitrov", Uzinele 
„losif Rangheț", Uzinele tex
tile „30 Decembrie" de la Cen
trul Mecanic „Bernath An
drei", de la Uzina electrică, 
Fabrica „Teba" și multe al
tele.

ROȘCA GHEORGHE 
funcționar

în orașul Simeria
DEVA (de la corespondentul 

nostru). Mai mulți comandanți 
ai brigăzilor utemîste de 
muncă patriotică din orașul 
Simeria, cum sînt Petrescu 
Mircea de la secția doua va
goane a Atelierului de reparat 
material rulant, Nuță Nicblae 
de la secția mecanic-șef a 
aceluiași atelier sau Stanciu 
Ion de la secția triaj au organi
zat munca brigăzilor în așa 
fel ca fiecare ieșire la colecta
rea fierului vechi să se ter
mine cu rezultate dintre cele 
mai bune. Astfel ei au expli
cat dese&ri tinerilor impor

tanța colectării fierului vechi, 
le-au vorbit despre contribu
ția acestui metal la reducerea 
prețului de cost al tonei de 
oțel, despre datoria patriotică 
a fiecărui tînăr de a partici
pa la această acțiune. Toate 
acestea au ajutat brigăzilor 
amintite să obțină rezultatele 
cele mai bune în această 
muncă, adică să strîngă mai 
bine de 250 tone fier vechi în 
acest an. Ele și-au adus cea 
mai mare contribuție la colec
tarea celor 340 tone fier vechi 
colectat de către tinerii din 
orașul Simeria de la începutul 
anului și pînă în prezent.

Intr-o singură zi...
Tinerii de la Uzina de 

superfosfați și acid sulfuric 
din Năvodari au colectat și 
predat într-o singură zi orga
nelor I-C.M.-uIui 15 tone fier 
vechi.

De la începutul anului ei 
au colectat și trimis oțelări
ilor. cantitatea de 160 tone 
fier vechi. Printre cei mai 
harnici tineri care au adunat 
în acest an cantități însem
nate de fier vechi se numără 
și Bălan Ștefan, Popescu 
Alexandru. Cîrstea Stelian, 
Cozma Grigoriu, Roibu Con
stanța și alții, care sînt tot
odată fruntași în producție.

DONICA ION 
muncitor

Angajament — 900 tone 
Realizat —1060 tone

IAȘI (de la corespondentul nos
tru). — In luna ianuarie tinerii 
brigadieri ai muncii patriotice din 
orașul Birlad, ai.aliZtnd posibilită
țile existente, s-au angajat să co
lecteze și să trimită oțelăriilor pa
triei în acest an 900 tone de fier 
vechi. Pentru a veni în ajutorul 
tinerilor, organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile birlădene au orga-

nizat zile și săptămîni ale colec
tării fierului vechi.

Acum, tinerii brigadieri bîrlă- 
deni sînt mîndri de faptul că an
gajamentul luat a fost îndeplinit 
și depășit. Ei au trimis oțelăriilor 
1060 tone metale vechi. Cantită
țile cele mai mari le-au colectat 
tinerii de la Fabrica de rulmenți, 
Fabrica de confecții ,,Proletarul 
Roșu“ și Complexul C.F.R.

Tinerii colectivei 
au colectat 

8000 de kg

y n urmă cu cir- 
/ ca două săp-

tămîni a avut 
loc între conducerea 
întreprinderii admi
nistrației locative din 
raionul I. V. Stalin și 
delegații întreprinderii 
pentru colectarea me
talelor o altă discuție 
aprinsă. Disputa se 
ducea pe seama ce
lor peste 50 de tone 
de fier vechi și alte 
diferite metale prove
nite 
care 
zitul 
bine

Recunoscîndu-și „lip
sa" de a amîna de pe 
o zi pe alta predarea 
acestor cantități de 
fier vechi, tovarășii de 
la I.A.L. și-au mai luat

din demolări, 
se află în depo- 
I.A.L de mai 

de opt luni,

un angajament — 
ultimul, spuneau ei, 
(era de fapt al șapte
lea angajament de 
genul acesta) ca în 
cîteva zile tot fierul 
vechi să ia drumul o- 
țelăriilor.

De la acest ultim 
angajament au mai 
trecut cîteva săptă
mîni. Cantitatea de 
fier vechi se află in
tactă în același 
ca și acum opt 
de zile.

★
m văzut un 
zan uriaș.
chiar uriaș : are 

20 de tone în greu
tate. Și are cazanul 
ăsta un ghinion rar 
întîlnit. De cel Fiind
că șade nefolosit. De 
fapt nici n-ar mai pu
tea fi folosit pentru

foc 
luni

ca- 
Da,

că a fost declarat de 
mult casabil de către 
conducerea întreprin
derii „Anficorosivul“ 
din Capitală. Ba s-au 
făcut chiar formele 
pentru aceasta, forme 
care au fost trimise 
spre aprobare la Ser
viciul de Metrologie. 
Și tovarășii de la „An- 
ticorosivul" fac me
reu, în continuare, alte 
adrese dar se vede 
treaba... fără adresă 
din moment ce nu 
primesc nici un re
zultat. Adică, cum s-ar 
spune, cazanul de 20 
de tone, a ajuns să 
atîrne de-o... foaie de 
hîrfie. Tristă băfrîne- 
țe I Nu-i așa tovarăși 
de la Serviciul de 
Metrologiei

T. MIRONESCU

Tudor s-a aplecat și a ridi- 
cat de jos, din praf, un căpă
ta de fier, căzut cine știe 
unde- Cineva l-a văzut și 
întrebat:

— Ce faci măi, Tudore, 
el ? Nu vezi că nu-i bun 
nimica!

Vtemistul Tudor Petrache 
a zîmbit. A plecat cu căpă
tâiul de fier și l-a aruncat 
într-o ladă, lingă alte fiare 
vechi. „Bucățică, cu bucățică 
se adună grămada mare" — 
și-a zis el. Intr-adevăr, tinerii 
colectiviști din comuna Grin- 
du, regiunea București, mobi
lizați de organizația U.T.M., 
au inițiat în cîteva duminici 
acțiuni de colectare a fierului 
vechi. La atelierele gospodă
riei, prin sat, echipe formate 
din cite 3—4 tineri au adunat 
fiecare bucățică de metal 
vechi. După ce s-a adunat o 
cantitate apreciabilă l-au pus 
în căruțe și l-au transportat 
la baza de colectare. Erau 
6000 de kilograme. Aceasta a 
fost la începutul lui iunie. De 
atunci, acțiunea aceasta a 
continuat. A intrat în obiceiul 
fiecărui tînăr colectivist ca 
acolo unde găsește o bucată 
de metal vechi s-o adune și 
s-o ducă la locul de depozi
tare. Așa se face că în luna 
iulie ei au colectat încă 2000 
de kilograme de fier vechi.

de
l-a

cu 
la

N. B.

O producfie a studioului „Tadjik-film"

ATA DE TRICOTAT BRODAT. CROȘETAT Șl 
PENTRU DANTELE IN CULORI VARIATE.

• ATĂDE CUSUT PENTRU STOFE.LENJERIE 
PIELĂRIE SI BUTONIERE .

• ATA CU CONTRACȚIE REDUSĂ PENTRU 
ȚESĂTURI OIN FIBRE SINTETICE.

întreprinderea Minieră 
Cimpulung

ANGAJEAZĂ
Stenodactilografă cu în

deplinirea condițiilor pre
văzute de H.C.M. 1603/1958.

Ofertele se vor adresa în 
scris direct întreprinderii 
Miniere Cimpulung, raio
nul Muscel, regiunea Ar
geș. Serviciul Personal și 
învățămînt.

PROIJUSELE 
rfg industrializare 
și desfneere



Tineretul lumii-împotriva colonialismului
(Urmare din pag. l-a)

drie de succesele poporului 
său liber. Reprezentanții dife
ritelor organizații 
supun 
politica 
subliniază 
rii acestei 
nostru. Se
la, Mozambic, Kenya, Bizerta, 
Algeria...

Cînd aude vorbindu-se de 
Algeria, tînărul pe care îl în
tristase atît de mult știrea din 
ziar devine îngîndurat. Poate 
că se gîndește și la cei trei 
copilandri care la vîrsta de 
15 ani cunosc într-un mod 
groaznic ce înseamnă colonia, 
lismul.

Ne îndreptăm spre o altă 
comisie. Poposim într-o sală, 
rotundă, străjuită de coloane 
de marmoră. Operatori cine
matografici și fotoreporteri se 
înghesuie. Reflectoarele nu au 
o clipă de odihnă. Se turnea
ză cumva un film ? Nu! Aci 
are loc ședința comisiei cultu
rale. Dar tînăra care vorbește 
este obișnuită cu jocul obo
sitor al reflectoarelor. Pri
vind-o o descoperi pe superba 
Veronica din „Zboară cocorii". 
Este chiar ea. Adică Tatiana 
Samoilova. Acum nu inter
pretează nici un rol. Se află 
la . tribună tînăra actriță ce 
socoate de datoria ei să-i che
me pe slujitorii culturii să-și 
dedice toate forțele cauzei 
păcii și înțelegerii între po
poare. Vorbește simplu, fără 
gesturi inutile. O șuviță de 
păr îi joacă pe frunte. Cînd 
termină de vorbit se retrage 
pe scaunul ei scoțînd un car
nețel și un creion...

Maria Fernanda Ouranga 
(Mexic) vorbește 
le antinaționa
le pe care im
perialismul în
cearcă să le 
cultive în arta 
și literatura ță
rilor coloniale 
și dependente.

Urmează la 
tribună din 
nou o actriță 
— Erika Radge 
din R. D. Ger
mană. Mesajul 
ei : tinerii oa
meni de cultu
ră nu se pot 
izola de viață, 
trebuie să mi
liteze pentru 
triumful idei
lor înaintate.

Vorbește un 
japonez. Ba 
nu. Cînță. Este 
un cîntec des
pre muncitorii 
japonezi. Apoi 
vorbește 
pre 
„Vocile 
cîntă" din 
ponia care 
propus să 
pîndească ideea 
înțelegerii in
tre popoare și 
cu ajutorul 
cintecului.

în cadrul co
misiei a luat cuvîntul și tova
rășul Geza Domokoș, membru 
al Biroului C.C. al U.T.M. 
Vorbitorul a prezentat un 

tablou al marilor 
obținute în țara 
în domeniul dez-

de tineret 
unei critici violente 

colonialismului și 
necesitatea lichidă- 

rușini a secolului 
amintește de Ango-

de tendințe-

care le dezbate. în sală se 
găsesc numeroși participanți 
la Forum. Aproape că nu 
există scaun liber.

H. Schumann, reprezentan
tul tineretului din R. D. Ger
mană, vorbește despre conse
cințele renașterii militarismu
lui vest-german, despre înar
marea atomică a Germaniei 
occidentale, despre spiritul 
revanșard pe care-l cultivă 
Bonnul.

Lingă noi se află un tinăr. 
Să-i spunem Kurt. Deși s-ar 
putea să-l cheme Wolfgang 
sau Heinz. N-are importanță. 
Este un tinăr venit din Ger
mania occidentală, așa incit 
numele exact nu-l vom cita 
spre a-l feri de persecuțiile 
autorităților de la Bonn.

— Nu sînt comunist — ne 
spune el. Dacă vreți să mă 
credeți am căutat să mă țin 
departe de politică. Învățam 
și făceam sport. Dar pe lumea 
aceasta există și alte lucruri 
în afară de carte și de tere
nul de handbal. Nu poți fi 
apolitic, nu poți trai cu capul 
în nori. Vreau să-mi întemeiez 
o familie, să am copii. Ce-vii
tor mă așteaptă însă? Politi
ca Bonnului este o politică de 
curată sinucidere. Vă spun : 
nu sînt comunist, nu am fost 
încă niciodată în R. D. Ger
mană, dar cred că este abso
lut necesar să se încheie Tra
tatul de pace cu Germania 
ca țara noastră să fie ferită : 
de calamitățile unui nou răz
boi.

O delegată a tineretului din 
Anglia vorbește despre lupta 
împotriva larmelor nucleare 
și a bazelor militare străine 
pe teritoriul britanic. Expu
nerea conștientă, 
ține atenția

Vineri seara din ini
țiativa delegației tine
retului romin a avut 
loc o întilnire a repre
zentanților organizații
lor de tineret și siu- 
denți din țările balca
nice si adriatice parti
cipante la Forum. La 
întilnire au luat parte 
conducători ai organi
zațiilor de tineret din 
Grecia, Bulgaria, Jugo
slavia, Albania, Italia, 
Cipru și R. P. Bomînă. 

acest prilej a avut 
un 
în 
în

des- 
asociația 

care 
Ja- 
și-a 
răs-

Cu 
loc 
teri 
dul 
fdinite recomandările
ntîlnirii de la București 

din anul trecut a tine
retului și studenților 
din țările regiunii Bal
cano-Adriatice. Cu a- 
cest prilej au fost sta
bilite o serie de măsuri 
pentru a se dezvolta și 
pe mai departe relațiile 
de colaborare intre or
ganizațiile de tineret și 
studenți din această 
parte a lumii. Intilni- 
rea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă priete
nească.

schimb de pă- 
legătură cu mo- 
care sînt inde-

scurtă, re- 
prin afirmarea 

clară a pozi
ției unor mase 
tot mai largi 
ale tineretului 
englez față de 
cursa înarmă
rilor nucleare. 
Bomba atomi, 
că, trupele nou
lui Wehrmacht 
nu pot asigura 
securitatea An
gliei — spune 
vorbitoarea.

Printre tine
rii englezi ve- 
niți la Forum 
se află și Dou
glas Hamilton. 
El este student
la celebra uni-
versitate din
Oxford.
- Eu sînt

membru al
partidului con.
serva tor -• ne
declară Dou-

opinii, 
că 
ti- 
lu-

mm

occidentale pentru po- 
lor de accelerare a 
înarmărilor și de agra- 
artificială a încordării

Intr-o pauză a lucrărilor Forumului, tovarășul Virgil Tro fin, prim secretai al C.C. al 
U.T.M., discută prietenește cu Uberajaro Castro, membru al delegației braziliene.

războinic al
„a speriat po- . 

american".
axat

ln comisia „Tineretul și dezarmarea

Referatul prezentat de tov. Elena Poparad Mantho

Problema Berlinului occidental
poate și trebuie să fie rezolvată prin tratative44
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amplu 
realizări 
noastră 
voltării culturale. Toate valo
rile științei și culturii sînt 
puse neîngrădit la îndemîna 
maselor largi. Importantele 
realizări obținute de poporul 
nostru muncitor în acești ani 
de muncă pașnică și construc
tivă sînt o dovadă vie că ne 
aflăm pe un drum bun, iar 
tineretul nostru vede în toate 
acestea chezășia viitorului lor 
luminos. De aceea tineretul 
nostru este generația entuzias
mului creator, a optimismului 
și așa se și explică marea în
credere în viață, în viitor care 
se degajă cu atîta forță din 
operele artistice ale tinerilor 
noștri creatori. Tinerii crea
tori din țara noastră sînt con- 
știenți de importantul lor rol 
în educarea omului nou și în 
special în formarea trăsături
lor tinerei generații. Succesele 
obținute în creația lor, succe
se confirmate de popularitatea 
celor mai valoroase opere ale 
lor în rîndul maselor largi, se 
datoresc în primul rînd ade
ziunii lor conștiente și mereu 
mai profunde la metoda de 
creație cea mai 
zilelor noastre 
socialist.

în continuare 
criticat referatul 
marocan care a 
de afirmații inexacte cu pri
vire la caracterul culturii uni
versale.

în încheiere vorbitorul a 
spus :

— Ne exprimăm ferma con
vingere că aportul tineretului 
la dezvoltarea culturii națio
nale pus în slujba idealurilor 
cele măi înalte ale poporului, 
reprezintă un mijloc de îmbo
gățire a culturii universale, 
de cunoaștere între popoare, 
de educare a respectului re
ciproc, a înțelegerii, prieteniei 
și solidarității în lupta pen
tru bunul cel mai de preț al 
omenirii: pacea și progresul 
social.

glas Hamilton. 
Aci la Forum 
sînt prezenți 

reprezentanți 
ai celor mai 
diferite tendin
țe și 
Consider
trebuie ca 
nerii din 
mea întreagă să 

se străduiască să contribuie la 
soluționarea pașnică a proble
melor internaționale litigioase.

Cu aplauze este primită pre
zența la tribună a tovarășei 
Elena Poparad Mantho, secre
tar al C.C. al Uniunii Tinere
tului Muncitor care prezintă 
un referat pe tema : „Impor
tanța acțiunilor pe plan regio
nal pentru crearea zonelor pă
cii și pentru dezvoltarea rela
țiilor de bună vecinătate". Re
feratul a fost ascultat cu mult 
interes și viu aplaudat.

In cadrul comisiei „Tineretul și 
dezarmarea", fovarășa Elena Po
parad Mantho, secretar al C.C. al 
U.T.M. a prezentat un referat pe 
tema: „Importanța acțiunilor pe 
plan regional pentru crearea zo
nelor păcii și pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate".

Vorbitoarea a subliniat însem
nătatea deosebită a acordurilor cu 
caracter regional care pot con
tribui la consolidarea păcii în lu
me și la rezolvarea problemelor 
internaționale litigioase, oferind 
prin aceasta tuturor statelor mari 
sau mici un larg teren de iniția
tivă și de contribuție proprie.

Problema colaborării regionale 
nu poate fi privită limitat ca o 
încercare de a îmbunătăți rela
țiile doar pe plan local, fără a 
ține seamă de întreaga conjunc
tură internațională. încheierea unor 
acorduri referitoare la o anumită 
zonă, acorduri de natură să eli
mine surse importante de neîn
credere în. relațiile dintre state, 
poate avea o influență pozitivă a- 
supra păcii și securității în lume. 
Ca urmare însă a politicii agresi
ve a blocurilor militare patronate 
de S.U.A. există în momentul de 
față în lume o serie de focare de 
război. Cercurile imperialiste agre
sive din Occident duc în diferite 
puncte ale globului pămîntesc o 
politică ce nesocotește realitatea 
istorică a zilelor noastre — exis
tența unor state cu sisteme so
ciale diferite. Aceste cercuri fac 
totul pentru a învenina atmosferă 
internațională, nu țin seama de 
impetuoasa dezvoltare a țărilor 
din sistemul mondial socialist și 
de faptul că fără ele nu se poate 
concepe reglementarea probleme
lor internaționale.

Participarea la blocurile mi
litare agresive patronate de S.U.A. 
se dovedește a fi contrară intere
selor fundamentale ale popoare
lor și tineretului din țările res
pective. Tocmai de aceea masele 
largi populare din aceste țări se 
opun politicii cercurilor agresive 
imperialiste. Tineretul este intere
sat în cel mai înalt grad să-și 
aducă aportul la crearea zonelor 
păcii, la stabilirea și dezvoltarea 
unor relații normale de încredere 
reciprocă între state cu sisteme 
social-polifice diferite.

înaintată a
— realismul

vorbitorul a 
delegatului 

emis o serie

Francisco Domingues a străbătut mii de kilometri pentru 
a aduce la Forum mesajul de libertate și pace al tine

retului cuban.

Participanți la Forum 
oaspeți la Dubna

★
Casa pionierilor din raionul 

Frunze. Acolo unde sute de 
copii sovietici petrec clipele 
plăcute ale timpului lor liber 
s-au adunat membrii comi
siei ce discută problemele 
activității în rîndul copiilor, 
în comisie a vorbit dr. A. A. 
El Guelovani, reprezentant al 
Organizației Internaționale a 
Sănătății.

La dezbateri a luat cuvîntul 
tovarășa Elena Poparad Man
tho, secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Muncitor din Re
publica Populară Romină.

★
Astăzi dimineață și-a în

ceput lucrările o nouă comi
sie : cea consacrată dezarmă
rii. Este una dintre cele mai 
importante comisii ale Foru
mului prin problemele pe

La 28 iulie, la Institutul unifi
cat de cercetări nucleare de la 
Dubna a avut loc o ședință în 
deplasare a Comisiei Forumului 
Mondial al Tineretului — „Pro
gresul tehnic-știinfific și tineretul".

Printre participanții la Forum 
care au venit la Dubna, se 
reprezentanji ai tineretului 
36 de țări.

Ei au fost salutați de prof. 
Heinz Barwich, director adjunct al 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare.

Delegații au vizitat laboratorul 
de mari energii, cel mai impor
tant laborator al Institutului. Ei au 
fost impresionați în mod deosebit 
de giganticul sincrofazotron și de 
instalațiile experimentale ultramo
derne, cu ajutorul cărora efectuea
ză acolo experiențe oamenii de 
știință din 12 state socialiste.

aflau 
din

. Impreonă cu tineretul din Dub
na, oaspeții au participat apoi la 
discuția pe tema : „Folosirea e- 
nergiei atomice în scopuri paș
nice". In fața lor au luat cuvîntul 
Bodiel Emmanuel (Danemarca), 
președintele Comisiei Forumului 
pentru problemele progresului 
tehnic-științific, și prof. Heinz 
Barwich.

Apoi prof. Serghei Skvorțov 
(U.R.S.S.) a vorbit despre uria
șele perspective care stau în fața 
folosirii pașnice a energiei 
mice.

Gheorghi Flerov, membru co
respondent al Academiei de 
ințe a U.R.S.S., a vorbit despre 
marea contribuție a fizicii nucle
are la descoperirea de noi sub
stanțe minerale utile.

Participanții la întilnire au pus 
apoi întrebări la care oamenii de 
știință au răspuns.

ato-

Ști-

In continuare, tovarășa Elena 
Poparad a spus :

Pornind de la analiza profundă 
și multilaterală a situației inter
naționale guvernul țării noastre 
a elaborat o propunere, pe care 
a prezentat-o în cadrul O.N.U., cu 
privire la acțiunile pe plan regio
nal în vederea îmbunătățirii re
lațiilor de vecinătate între sfafe 
europene aparținînd unor sisteme 
social-polifice diferite.

Republica Populară Romînă, 
care se află în peninsula Balca
nică, credincioasă polificii de co
existență pașnică pe care o pro
movează consecvent în relațiile 
internaționale este interesată în 
menținerea păcii în Balcani, în 
dezvoltarea colaborării multilate
rale a statelor din această regiune. 
Guvernul romîn a propus o con
ferință a șefilor de guverne a ță
rilor balcanice, care să ia în dis
cuție posibilitatea realizării unei 
înțelegeri între țările din această 
zonă. Țara noastră susține neo
bosit ideea unei zone Balcanice 
a păcii din care să fie eliminată 
arma rachetă și atomică. Proble
ma creării unor zone ale păcii 
izvorăște din faptul incontestabil 
că înfăptuirea coexistenței paș
nice este o necesitate vitală pen
tru omenire în epoca acfuală, ne
cesitate ce decurge din însăși 
realitatea istorică. Ori, cel mai 
lesng se pot realiza înțelegeri în
tre statele vecine, înțelegeri care 
să deschidă drum larg întăririi 
păcii în întreaga lume.

Ideea realizării unei înțelegeri 
între țările din regiunea Balca
nică se bucură de un larg ecou 
în rîndurile popoarelor și tinere
tului din această zonă, chiar și 
dincolo de frontierele ei. Tînăra 
generație este vital interesată în 
realizarea unei înțelegeri care să 
transforme regiunea Balcanilor și 
Mării Adriatice într-o zonă a pă
cii, deoarece în acest fel se va 
contribui în mod direct la elimi
narea primejdiei războiului. La 
eforturile popoarelor din regiunea 
Balcano-Adriatică tineretul își a- 
duce partea sa de contribuție. Ți- 
nînd seamă de aspirațiile tinerei 
generații din țările noastre, tine
retul romîn a inițiat în 1960 or
ganizarea la București a unei In- 
tîlniri a tineretului și studenților 
din regiunea Balcano-Adriatică. 
Propunerea aceasta a găsit un 
puternic răsunet în sînul a nu
meroase organizații de tineret și 
studenți.

Programul de activități comune 
stabilit la Intîlnirea de la Bucu
rești a deschis o largă perspec
tivă colaborării organizațiilor de 
tineret și studenți din această zo
nă. Pe baza acestui program au 
avut loc numeroase schimburi de

delegați, de ansambluri artistice, 
seminarii, tabere de vară, expozi
ții. Fără îndoială bilanțul activi
tăților de pînă acum poate fi 
considerat pozitiv. Dar în conti
nuare trebuie făcute eforturi 
pentru a dezvolta cele realizate 
pînă în prezent. Dacă toafe orga
nizațiile de tineret din zona noas
tră vor fi conștiente de răspun
derea ce le revine și se vor do
vedi animate de convingerea că 
prin eforturi comune pot fi înlă
turate orice dificultăți, vom reuși 
să dezvoltăm și mai mult cola
borarea tinerei generații din ță
rile Balcano-Adriatice pe platfor
ma luptei comune pentru pace.

In încheiere vorbitoarea a 
spus : Trăim într-un moment al 
situației internaționale în care 
ideile coexistenței pașnice, ale 
rezolvării problemelor internațio
nale litigioase pe calea tratative
lor găsesc un sprijin din ce în ce 
mai puternic din partea opiniei 
publice mondiale. Această evolu
ție a situației pe plan mondial 
confirmă actualitatea propunerilor 
privind înțelegerile regionale, in
clusiv înțelegerea pe plan Balca- 
no-Adriatic. In prezent există con
diții favorabile pentru ca între 
popoarele din zona Balcano-Adria- 
tică să se statornicească și să se 
dezvolte relații de pace, priete
nie, bună vecinătate, schimburi de 
valori materiale și spirituale. Viața 
însăși, rezultatele obținute pînă 
acum, demonstrează justețea pro
punerilor privind colaborarea Bal- 
cano-Adriatică. Tînăra generație 
din țările noastre se dovedește 
interesată în cel mai înalt grad 
în realizarea unei înțelegeri între 
țările din regiunea Balcanilor și 
Mării Adriatice. Tineretul împreu
nă cu popoarele lor își aduce 
contribuția la îndeplinirea acestui 
deziderat — transformarea acestui 
colț al Europei înfr-o zonă a 
păcii.

Forumul, această importantă re
uniune a sute de organizații de 
tineret de cele mai diferite orien
tări, de pe toate continentele, o- 
feră posibilități largi pentru un 
schimb de păreri în această pro
blemă atît de importantă a con
tribuției tineretului la crearea zo
nelor păcii și la dezvoltarea de 
relații de bună vecinătate între 
state cu sisteme sociale diferite. 
In ciuda deosebirilor de convin
geri politice, noi fofi sîntem con
vinși că în numele tinereții noas
tre avem obligația de a acționa 
spre a feri generația noastră de 
ororile războiului. Eforturile co
mune ale tuturor acelora ce iu
besc și apără pacea vor duce fără 
îndoială la slăbirea încordării in
ternaționale, la consolidarea păcii, 
la triumful ideilor coexistenței 
pașnice.

NEW YORK 29 (Agerpres).
— Presa mondială continuă 
să publice numeroase artico
le în legătură cu discursul 
rostit de președintele Kennedy 
la 25 iulie și să condamne pu
terile 
litica 
cursei 
vare 
internaționale în jurul proble
mei Berlinului. Astfel, ziarul 
„Tribune" din Anglia arată 
că discursul 
lui Kennedy 
porul american". Kennedy 
și-a axat majoritatea dis
cursului său pe problemele 
militare, cu toate că „Uniunea 
Sovietică, arată ziarul, nu 
are de gînd să atace Occiden
tul. Ea nici nu are nevoie de 
așa ceva". Măsurile militare 
preconizate de Kennedy con
stituie, după părerea ziarului, 
„un răspuns cu totul depla
sat" dat Uniunii Sovietice.

Subliniind faptul că Statele 
Unite au respins propunerile 
sovietice de reglementare a 
problemei Berlinului fără a 
se opri cit de cit asupra lor, 
săptăminalul englez „Time 
and Tide" arată că prin dis
cursul său Kennedy a demon
strat că „noi (adică Occiden
tul — N.R.) recurgem mai

ușor Ia propagandă decit la 
studierea propunerilor părții 
adverse. Zarva stirnită în ca
drul războiului rece și exa
gerările la care recurge Occi
dentul nu fac decit să agrave
ze și mai mult rezolvarea a- 
cestei probleme".

Referindu-se la programul 
pregătirilor militare expus de 
Kennedy, ziarul indian „Hin
dustan" arată că „Pregătirile 
militare ale S.U.A. nu pot să 
nu provoace uimirea omenirii 
iubitoare de pace".

Președintele Kennedy a de
clarat că nu este posibilă rea
lizarea unui acord cu privire 
la libertatea Berlinului occi
dental. „însă, arată ziarul, 
dorește oare cineva să aten
teze la libertatea Berlinului 
occidental ? Cere cineva supri
marea relațiilor dintre acest 
oraș șj puterile occidentale ?“ 
N. S. Hrușciov, arată ziarul, 
nu este împotriva menținerii 
acestor relații.

Scoțînd în evidență poziția 
puterilor occidentale față de 
problema tratativelor pentru 
rezolvarea problemei Berlinu-

lui, săptăminalul englez „New 
Statesman" arată că „nici un 
conducător de stat occiden
tal nu a declarat că Occiden
tul este dispus să ducă tra
tative în această problemă". 

Aici, arată săptăminalul. in
tervine rolul opiniei publice 
care „trebuie să oblige gu
vernele țărilor occidentale să 
adopte o hotărire pornid de 
la marele adevăr că problema 
Berlinului occidental poate și 
trebuie să fie rezolvată prin 
tratative și nu să se recurgă 
la război".

Exprimînd atitudinea po
porului german față de poli
tica guvernului Kennedy în 
legătură cu problema Berli
nului occidental, ziarul „Na
țional Zeitung" din Berlin a- 
rată: „Președintele Kennedy 
să știe că poporul nostru cere 
să fie în sfirșiț eliberat de 
militarism. Poporul german 
nu dorește ca o parte a teri
toriului său să devină din nou 
un instrument în mîinile mili- 
tariștilor, de această dată in 
miinlle imperialismului ame
rican".

-- •
Dușmanii Congoului 
urmăresc lichidarea 

parlamentului
LEOPOLDVILLE 29 (Ager

pres). — Victoria adepților lui 
Patrice Lumumba, care au o- 
cupat aproape toate posturile 
eligibile în Camera Deputați- 
lor și în Senat, a provocat o 
mare neliniște în rîndul antu
rajului lui Mobutu unde exis
tă temeri că guvernul Antoine 
Gizenga ar putea obține ma
joritatea în Parlamentul Re
publicii Congo. Dușmanii 
independenței și libertății 
Congoului urzesc un complot 
îndreptat spre lichidarea pe 
calea unui puci a parlamentu
lui convocat, dacă vor ieși 
învingători adepții lui Antoine 
Gizenga.

După cum anunță corespon
dentul din Leopoldville al a- 
genției Associated Press, „Mo
butu a dat de înțeles limpe
de că dacă Kasavubu îi va da 
alte ordine el nu se va consi
dera obligat să se supună gu
vernului aprobat de Parla
mentul congolez".

Cresc

să

Agresiunea franceză 
împotriva Tunisiei 
fie curmată imediat !

Reluarea discuțiilor 
în Consiliul de Securitate

NEW 
— TASS 
amiaza zilei de 28 iulie, după 
o întrerupere de 6 zile. Con
siliul de Securitate a reluat 
discutarea problemei agresiu
nii Franței împotriva Tunisiei.

Reprezentanții Tunisiei, Se
negalului și Libiei au fost in
vitați să ia parte la lucrările 
Consiliului de Securitate.

Primul a luat cuvîntul dele
gatul Tunisiei, M. Slim.

Situația din Tunisia conti
nuă să rămînă foarte îngrijo
rătoare, a declarat Slim. în 
perioada care a trecut de la 
adoptarea rezoluției de că
tre Consiliul de Securitate 
și de la ordinul de 
tare a focului, trupele fran
ceze au extins zona 
cupație. Ele continuă să pri
mească noi întăriri. In ulti
mele zile, în regiunea Bizertei 
au sosit noi nave de război 
franceze. Avioane franceze

YORK 29 (Agerpres). 
transmite : în după-

înce-

de o-

MOSCOVA. — Reprezentan
ții guvernului Statelor Unite 
și Uniunii Sovietice care, de 
la 17 iulie, au procedat la 
Moscova la un schimb de pă
reri în probleme referitoare Ia 
dezarmare și reluarea tratati
velor în cadrul unui organ co
respunzător a cărui componen
ță urmează să fie stabilită de 
comun acord, au convenit la 
29 iulie să întrerupă convor
birile. Data și locul reluării »- 
cestora vor fi anunțate ulte
rior.

GENEVA. - La 27 iulie co
mitetul economic al Consiliu
lui Economic și Social al 
O.N.U. a aprobat în unanimi
tate rezoluția cu privire la 
șomaj șl la gradul de folosire

a brațelor de muncă, al cărei 
proiect a fost prezentat de de
legația sovietică la cea de-a 
32-a sesiune a Consiliului E- 
conomic și Social al O.N.U.

HAVANA. - 
transmite Prensa 
monautul sovietic 
garin, în drum spre Brazilia, 
s-a oprit la Curasao (insulă in 
apropierea coastei Venezuelei 
aparținînd Olandei). Deși era 
noaptea tirziu, o mare mulți
me de oameni au salutat pe 
eroul sovietic cînd acesta a 
coborît din avionul „IL-18".

Lingă hotelul la care s-a o- 
prit pentru citeva ore, Iurl Ga
garin a fost, de asemenea, sa
lutat de o mulțime de oameni.

După cum 
Latina, cos-

Iuri Ga-

încalcă spațiul aerian al Tu
nisiei. Ocupanții săvîrșesc a- 
tacuri asupra unor cetățeni 
pașnici, se îndeletnicesc cu 
tilhârie șl Jafuri.

In urma agresiunii franceze 
Tunisia a avut 812 morți, 1.155 
răniți și 633 dispăruți. Poziția 
guvernului tunisian, a spus 
Slim, rămine neschimbată — 
trupele franceze trebuie să 
părăsească teritoriul Tunisiei.

Reprezentantul sovietic, P. 
S. Morozov, a declarat că 
Franței i-a fost posibil să re- 
luze cu cinism sa îndepli
nească hotărirea Consiliului 
de Securitate datorită spriji
nului ce i-1 acordă aliații ei 
din N.A.T.O.

Staționarea unor forțe ar
mate străine pe teritoriul unul 
stat, contra voinței lui, cons
tituie un act de violență, de 
agresiune armată, a declarat 
delegatul sovietic. Agresiu
nea franceză împotriva Tuni
siei trebuie să fie curmată 
imediat, iar forțele armate 
franceze trebuie să fie retra
se, fără alte amînări, din Bi
zerta șl de pe întreg teritoriul 
Tunisiei.

Reprezentantul R.A.U. a che
mat O.N.U. să ia măsuri ur
gente pentru a pune capăt 
agresiunii, pentru a restabili 
pacea și liniștea.

Reprezentantul Libiei, M. Fe- 
kini, a vorbit despre indigna
rea popoarelor Africii față de 
agresiunea Franței împotriva 
Tunisiei.

In încheierea ședinței, de- 
legaților le-a fost distribuit 
proiectul de rezoluție al Cey
lonului, Liberiei și R.A.U. Pro
iectul exprimă neliniștea în 
legătură cu neîndeplinirea de 
către Franța a rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 
iulie și o Invită să îndepli
nească neîntîrziat toate pre
vederile acestei hotărîri.

Realități din lumea capitalistă
prețurile

vieții în Spania• Costul 
a crescut cu 10 la sută în 
comparație cu anul 1958 și 
cu 5 la sută față de anul 
1959, relatează în numărul 
său din iulie buletinul In
stitutului de Statistică din 
Spania. Aceste date se re
feră la prețurile de gros; 
creșterea diferitelor prețuri 
cu amănuntul a fost mult 
mai importantă.

1 • In Japonia continuă 
să crească prețurile Ia 
mărfurile de larg consum. 
Indicele prețurilor Ia vîn- 
zările cu ridicata s-a ridi
cat la 170,5 Ia sută față de 
nivelul prețurilor din vara 
anului 1950.

Se înregistrează o crește, 
re deosebit de bruscă Ia 
prețurile produselor ali
mentare.

Sub povara creșterii costului vieții
Intr-un editorial intitulat 

„Cresc prețurile" ziarul 
britanic „Financial Ti. 

mes“ scrie că „continua scum
pire a prețurilor a început să 
afecteze consumul în Anglia. 
Prețurile de desfacere cu a- 
mănuntul s-au urcat din nou 
în iunie, pentru a zecea lună 
consecutiv și sînt acum cu 3,5 
la sută mai mari decit acum un 
an. S-au scumpit și prețurile 
produselor industriale nece
sare gospodăriilor. La trans
port, întreținere, diferite ser
vicii publice și' combustibil, 
prețurile și tarifele au fost 
cu respectiv 4 la sută, 4,2 la 

' sută. 5,3 la sută și 7,6 la sută 
mai mari decit acum 12 luni".

In același timp, ziarul sub
liniază că această creștere 
simțitoare a prețurilor și ta
rifelor afectează nivelul de 
trai al ’ salariaților ale căror 
venituri au rămas neschim
bate.

■rjotrivit datelor publicate 
ț de Institutul Național 

de statistică italian, in
dicele general al costului vie
ții în Italia a crescut în pri
mele cinci luni ale anului cu 
2,3 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut.

Paralel cu această creștere

a prețurilor, datele publicate 
de ziarele italiene atestă o in
tensificare simțitoare a ex
ploatării pentru categorii 
largi de oameni ai muncii. In 
ultimii ani de pildă în indu
stria metalurgică muncitorii 
prestează cu aproximativ 7 
la sută mai multe ore de lu-

Nu de mult pe bulevardul 
Operei din capitala Fran
ței, o mulțime uriașă s-a 
îndreptat spre palatul pre
zidențial. Imensul șuvoi de 
peste 50.000 de oameni au 
demonstrat împotriva scă
derii neîncetate a nivelu
lui de trai, cerînd majo
rarea salariilor, condiții de 
muncă și de trai omenești.

Produse alimentare strict necesare 
inaccesibile celor cu salarii mici

Săptăminalul pa
rizian . „France Ob- 
servateur" publică 
un reportaj în care 
prezintă cheltuielile 
necesare unei fami
lii obișnuite pentru 
anumite capitole ale 
alimentației, ilus- 
trînd creșterea pre
țurilor în cursul ul-

timelor săptămini 
la produse de larg 
consum, cum ar fi 
fructele și legume
le.

Potrivit datelor 
analizate de revis
tă, în cursul lunii 
iunie, în plin sezon 
de producție, prețu
rile fructelor și le
gumelor s-au scum-

pit cu aproape 
la sută.

„France Observa- 
teur“ arată că ’„în 
plin sezon de 
ducție, vara, 
mite produse 
mentare strict 
cesare sînt inacce
sibile celor cu sa
larii mici și chiar 
mijlocii".

pro- 
anu- 
ali- 
ne-
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