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tinerilor colectiviști
a regiunii

Foto : AGERPRES

Și 
pe 
de 
re
de

de șes
treieratul bogatei 
de grîu, ca

păioase, este 
în raioanele

Un gruip d» colectiviști d« 
la GAC. „30 
din comuna 
lescu, raionul 
tiolează felul cum se dez

voltă porumbul.

au executaf lucrări de bună cali
tate.

La fel muncesc și tinerii din 
G.A.C. Scînteia, din satul Albina, 
raionul Timișoara. Datorită muncii 
tinerilor, gospodăria colectivă a 
reușit să strîngă păioasele de pe 
cele 254 de ha și să termine pînă 
azi treierișul de pe 220 de ha.

V. BOARII

Decembrie" 
T. Vladimi- 
Brăila, con-

Munca echipelor sezoniere
Colectiviștii din 

comuna Giubega, 
raionul Băilești, pot 
fi găsiți la arie atît 
ziua cît și noaptea. 
■Este firesc deoarece 
ei vor să termine 
în cel mai scurt 
timp treierișul în
tregii recolte de 
)rîu pe care o au 
strînsă de pe cele 
400 de ha. O ani-

mație deosebită în- 
tîlnești îndeosebi 
în rîndurile tineri
lor, care au organi
zat echipe sezonie
re pentru transpor
tul griului la arie 
precum și pentru 
transportarea recol
tei în hambare. 
Acum ei transportă 
la baza de recepție 
cele 60 de tone con

tractate de gospodă
rie cu statul. Odată 
terminate toate a- 
cestea, tinerii și-au 
propus să muncea
scă pentru insilo 
zarea în bune con
diții și la timp a 
porumbului fura
jer, care a ajuns a- 
proape în faza de 
coacere lapte-ceară.
ION TEOHARIDE

Aportul

In zona
Banat 
recolte 

al celorlalte 
terminate. Și
deal, care au o pondere 
g»să în alcătuirea culturii 
păioase, campania de recolta
re și treieriș se desfășoară din 
plin. Pînă acum, treierișul pe în
treaga regiune a fost executat în 
proporție de peste 90 la sută. 
Datorită muncii politice desfășu
rate de organizațiile U.T.M., sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, tinerii țărani colectiviști 
participă cu însuflețire la mun
cile agricole. De pildă, peste 30 
de tineri au muncit cu sîrg pe 
tarlalele gospodăriei colective 
din Sușfra, raionul Lugoj, la strîn- 
gerea recoltei. Ca urmare, în 
scurt timp au fost transportafi la 
arii snopii de pe întreaga supra
față de 350 de ha însămîntate 
cu păioase. Acum se muncește 
de zor la treieratul recoltei de 
pe ultimele suprafețe. La aceste 
munci un aport deosebit l-au 
adus tinerii colectiviști loan Gor- 
nic, Viorel Andrei, Nicolae Oprea 
și loan Momirov care au lucrat 
din zori și pînă noaptea la trans
portatul păioaselor, evitînd astfel 
pierderi din recoltă.

Paralel cu recoltatul și treieri
șul, tractoriștii de aici, și ei în 
majoritate tineri, folosesc cu 
succes întreaga capacitate de lu
cru a tractoarelor la arăturile de 
vară. Pînă acum aceste lucrări 
s-au executat pe mai bine de 120 
de ha. Merită să fie evidențiați 
printre alții mecanizatorii Petru 
Cojocaru și loan lancovici care

Brigada fruntașilor 
pe stațiune

Tinerii mecanizatori de la 
S. M. T. Poiana Mare 
din raionul Calafat, 

ca și în campaniile a- 
gricole anterioare, au reușit 
să-și creeze în actuala cam
panie agricolă un pr< stigiu 
bine meritat în fața c ilecti- 
viștilor raionului. Au fa t pu
ține cazurile de 
a mașinilor cu 
lucrat și lucrează 
întrecerea tractoriștilor care 
luptă pentru a executa în 
permanență lucrări de bună 
calitate i-a ajutat pe co
lectiviști. Făcînd un scurt 
bilanț al activității brigăzilor 
de tractoriști din S.M.T. din 
Poiana Mare, s-a stabilit că 
locul I a fost cîștigat de bri
gada de mecanizatori nr. 5 
condusă de tânărul comunist 
Ion Săvulea. Această bri
gadă deservește G'.A.C. „Viața 
Nouă" din comuna Poiana 
Mare. Harnicii mecanizatori 
au reușit să recolteze cu com
binele cu 12 procente la sută 
mai mult decît le reveneau 
din planul campaniei. Ei au 
terminat recoltarea cu două 
zile mai înainte de termenul 
planificat. Totodată au execu
tat arături adînci de vară pe 
o suprafață de 500 de ha. în
trecerea tractoriștilor pe o- 
goare continuă, iar membrii 
brigăzii lui Săvulea muncesc 
cu aceeași însuflețire ziua și 
noaptea pentru a păstra pe 
mai departe titlul de brigadă 
fruntașă.

def ■ «tare 
care au 
în cîmp.

Ministerul 
Invățămîntului 

și Culturii 
comunică :

Examenul de maturitate 
Ia școlile de cultură generală 
și examenul de stat Ia școlile 
pedagogice de învățători și 
educatoare și Ia institutele pe
dagogice de învățători încep 
în ziua de 28 august a.c. ora 9 
dimineața, cu lucrarea scrisă 
la limita și literatura romînă.

Corigențele din sesiunea de 
toamnă Ia clasa a Xl-a și Ia 
anul II Institute pedagogice 
de învățători se vor da între 
15—25 august.

(Agerpres)

Citiți
în pag. a V-a:

La Forum, tineri din 105 
țări ale lumii s-au pronun
țat'

Pentru unitate 
în apărarea păcii I

• Mesajul participanților 
la Forum adresat tineretu
lui lumii

• Marea întîlnire a ti
neretului lumii a luat sfîr- 
șit.

cinteia
tineretului

Muncit or
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Un poem închinat măreției
omului,

Carta purității
morale

de Aurel
astul proiect al 

T umane, 
unei

ZZffl fericirii
0A constitujia
W societăți paradi-

• siace în cuts de
construcție, statu

tul concret, cumpănit cu te
meinicie, al unui vis conver. 
fit în realitate cotidiană, pre
fața previzibilă a unei lumi 
de fundamentală demnita
te omenească, proiectul Pro
gramului Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice are un 
paragraf închinat cu exclusi
vitate profilului pe care-1 pre
zintă constructorul lucid și de
votat al acestei mărețe pers
pective care este crearea lu
mii comuniste. Paragraful are 
în contextul lui un titlu de o 
nobilă precizie : codul moral 
al constructorului comunismu
lui care sintetizează în cîteva 
indicații o efigie etică la un 
prag încă neajuns în istorie. 
Trăsăturile noului tip uman 
n-au nimic spectaculos. O 
simplitate stenică vine să se 
armonizeze cu o proiunzime 
magistrală: omul comunist, 
sinteza celor mai pure însu
șiri omenești, a năzuințelor 
celor mai curate, stegar al 
unor idealuri și al unor spe
ranțe pînă la care nu s-a 
putut ridica înaintea noastră

fericirii lui♦

Baranga
nici o cutezanța. Și 
exprimate, cum spun, 
teva principii. Capitolul le
enumera, dar fiecare consti
tuie la rîndul său un inepui
zabil prilej de meditație res
ponsabilă. Intr-adevăr, cum 
se poate concepe un con
structor al acestui univers de 
poezie concretă, fără un de
votament nemărginit față de 
cea mai întraripată sarcină a 
omului din epoca noastră — 
cauza comunismului. Figura 
acestui om își capătă lumina 
în procesul muncii, dar nu 
al unei osîrdii socotite bles
tem, ci ca pe o îndeletnicire 
generoasă pusă în slujba 
colectivității, familie vastă și 
tandră înlăuntrul căreia fie
care își simte forțele înzecite 
prin dragostea celor care-1 
înconjoară. In timp ce morala 
capitalului intrat în stadiul 
putrefacției sale finale con
sideră lumea un iad, menit 
— cum susține un filosof 
al disperării atlantice — 
să sporească „marasmul fun
dăturii în care mișunăm ca 
bacilii pe o lamă de micro
scop" ace3t cod al demnității 
omenești cheamă la respectul 
obștii, la îndeplinirea cu sfin-

(Continuare in pag. a 4-a)

Viitorul aparține 
comunismului!

Alexandru Chiru
strungar, Uzinele metalurgice „Vasile Tudose"-Colibași.

toate 
în cî-

le-a 
sovietic ?

pus în fața
Cum

iind muncitor ca 
om care face 
parte din rînduri
le comuniștilor, 
sînt mândru, sînt 
fericit când citesc

grandioasele planuri înscrise 
în proiectul de Program al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Sînt mîndru, pentru 
că tocmai primul stat din 
lume al muncitorilor și țăra
nilor, condus de partidul lui 
Lenin, a devenit un exemplu 
strălucit nu numai pentru 
muncitorii și țăranii din țările 
noastre socialiste, ci pentru 
întreaga lume. Priviți munci
tori și țărani din țările încă 
sub robia capitalului, sau din 
cele-recent eliberate, priviți,
— spune parcă acest Program
- unde puteți ajunge și voi, 
dacă veți porni pe calea so
cialismului !

Sînt stăpînit apoi de un 
puternic sentiment de fericire 
gîndindu-mă că oricât de gi
gantice sînt planurile elabo
rate de P.C.U.S. ele vor fi în
deplinite întocmai. Așa sînt 
comuniștii. Visează, ca să zic 
așa, în chip matematic totul, 
se conduc cu îndrăzneală 
după legile științifice care nu 
dau greș. De aceea poporul 
ii urmează întotdeauna cu în
credere deplină, oare nu așa

Au sosit noile manuale școlare. Foto : E. FLORESCU

s-a întâmplat cu fiecare din 
planurile pe care gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice 
poporului
știm că soarele răsare în 
fiecare dimineață, așa știm 
că cea mai frumoasă societate 
de pe pămînt, societatea co
munistă, va fi înfăptuită. Și 
nu cândva, într-un viitor în
depărtat, ci exact în anii pre- 
văzuți. Partidul și poporul so- 
vietic-frate vor crea baza teh- 
nico-materială a comunismu
lui. La tot mai mare distanță 
va rămîne în urmă economia 
S.U.A.

Să ne gândim că în acest 
scurt interval istoric, 
lumul producției 
a U.R.S.S. va crește de 
puțin șase ori. ' 
este oglinda puterii industriale 
a unei țări, se va produce în 
proporție anuală de 250 de 
milioane de tone. Producția 
agricolă va crește de trei ori 
și jumătate. La o asemenea 
creștere, într-un astfel de 
ritm, nici apologeții cei mai 
bine plătiți ai capitalismului 
nu îndrăznesc să se gîndească.

Da, domnilor, muncind pen
tru el, poporul sovietic înfăp
tuiește adevărate minimi. Vă 
convine sau nu, aceasta este 
realitatea vieții. Ea arată clar 
de partea cui va fi viitorul. 
Noi știm precis și o spunem 
cu mâna pe inimă : de partea 
comunismului ! Capitalismul, 
lumea voastră nedreaptă, care 
stîlcește viața oamenilor sim
pli și le întunecă ziua .. de 
mîine, e sortit de istorie să 
dispară.

Uniunea Sovietică își va 
dezvolta în continuare indu
stria grea. Pe baza ei vor în
flori și mai mult toate cele
lalte ramuri ale economiei na
ționale. Automatizarea și meca
nizarea complexă nu vor duce, 
ca în statele capitaliste, la 
drame pentru muncitori. Toți 
oamenii sovietici apți de lucru 
vor contribui la dezvoltarea 
societății, în condiții însă 
mult mai ușoare, vor avea 
mai mult timp liber dedicat 
însușirii științei și culturii.

Totul pentru om, se spune 
în proiectul de Program. Pen
tru că omul sovietic înfăptu
iește cu entuziasm, în mod 
conștient, noul capitol din 
istoria patriei sale, dar și din 
istoria întregii umanități : co
munismul.

Cinste comuniștilor, cinste 
oamenilor sovietici 1

vo-
industriale 

cel 
Oțelul, care

//? Uniunea Sovietică

Delegația de partid și guvernamentală a R. P. Romîne în vizită la unul din pavilioanele 
Expoziției. Telefoto : AGERPRES

La Expoziția realizărilor
economiei naționale

a
Tovarășii Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți mem

bri ai delegației au vizitat 
miercuri Expoziția realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S. 

Tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți membri 
ai delegației au fost întîm- 
pinați la sosirea la expoziție 
de K. N. Rudnev, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., K. G. Pîsin, 
prim locțiitor al ministrului 
Agriculturii al U.R.S.S., K. D. 
Petuhov, președintele Consi
liului Economiei Naționale al 
orașului Moscova, și B. N. 
Bogdanov, directorul expozi
ției.

Expoziția se întinde pe o 
suprafață de peste 2.160.000 
m.p. în nenumăratele ei pa
vilioane, pe platformele des
chise, se găsesc peste 100.000 
de exponate — tot ce-i nou și 
înaintat în toate domeniile e- 
conomiei naționale a Uniunii 
Sovietice.

In pavilionul central delega
ția urmărește diagramele lu
minoase ce reprezintă produc
ția de energie electrică a 
U.R.S.S., dezvoltarea produc
ției industriale. Rînd pe rînd 
se aprind pe harta țării becu
lețe multicolore reprezentând 
unitățile industriale existente 
în 1940, în 1960 și cele ce vor 
fi construite pînă in 1965. Mii

Cu sprijinul prietenilor cărții
secție, 
Crudu 
pe se- 
U.T.M. 

lui că-i

De cum intrase în 
lăcătușul Vasile 
porni să-l caute 

cretarul organizației 
Se bucură în sinea
poate spune acum, ca și alți 
tineri: „ai dreptate Costică, 
e o carte frumoasă! Am reci
tit chiar fragmentul în care..." 
Cînd îl văzu însă pe Constan
tin Sacu, nu-i spuse decît: 
«Mulțumesc. Poți să-mi dai și 
alta?".

...Constantin Sacu, secreta
rul organizației U.T.M. din 
secția vagoane, are adesea 
asemenea satisfacții. Pasio
nat cititor el însuși, caută 
să dezvolte dragostea pentru 
lectură aducând vorba despre 
cărți oridecîteori discută 
un tînăr. Și aproape că 
este tînăr în organizația
despre care să nu știe ce ci
tește, să nu-i cunoască dru
mul spre carte. își amintește 
despre Crudu ca și cum s-ar 
fi întâmplat ieri. La una din 
acțiunile organizate pentru 
participanții la concursul „Iu
biți cartea" s-a nimerit să fie 
în sală și Vasile Crudu. Tinerii 
discutau amănunțit despre o-

pera lui Mihail Sadoveanu. 
Crudu, care-i asculta cu admi
rație, nu se mai putu abține 
și-i întrerupse: „Cum de reu
șiți să știți atîtea lucruri din- 
tr-o carte ? Eu nu țin minte 
decît cîteva dialoguri". între
barea. și mai 
rea, îi dădură

ales destăinui- 
de gîridit în

cărții" discutînd între ei sau 
participînd la acțiunile orga
nizate anume să-i ajute în în
țelegerea profundă, a cărților 
pe participanții la concursul 
„Iubiți cartea", tinerii din 
secția vagoane care nu prin
seseră încă. drag de lectură, 
cei care treceau mai rar pra-

ca centrală a orașului. Comu
nista Elena Damian, care se 
ocupă de biblioteca din sec
ție, sau utemistul Ion Chiseop, 
din colectivul bibliotecii, nu 
concep nici ei să treacă o zi 
fără să discute cu trei, patru 
tineri despre carte.

Brigada din care face parte

Pe marginea concursului «Iubiți cartea" 
la Atelierele de reparat material rulant 

„Iile Pintllie<<*'Iași

lui Sacu. își

cu 
nu 
sa

primul rînd
reproșa că deși-1 știa în sec
ție venit de cîtva timp nu 
se ocupase nici el, nici ceilalți 
membri ai biroului U.T.M., de 
el. Prezența 
a lui Vasile 
manifestare a 
ții i-a sugerat 
lui și o metodă de muncă : să 
invite la astfel de acțiuni pe 
toți tinerii neparticipanți încă 
la concurs.

Metoda s-a dovedit eficien
tă. Ascultîndu-i pe „prietenii

întîmiplătoare 
Crudu la acea 
prietenilor căr- 
însă secretaru-

gul bibliotecii n-au putut ră
mîne multă vreme departe de 
carte.

Despre pasiunea lor pentru 
literatură îți vorbește și fișa 
de cititor. Pentru mulți din- 
trei ei fișele de cititor, pentru 
că spațiile rubricii „cărți îm
prumutate" sînt completate 
pe două și chiar trei aseme
nea cartonașe. Și nu numai 
Ia biblioteca Atelierelor sau 
la cele 5 biblioteci volante din 
secție găsești fișele pritenilor 
cărții de aici, ci și la bibliote-

Chiseop e fruntașă pe Atelie
re. Tinerii sînt și fruntași la 
învățătură. Cu literatura însă, 
la un moment dat, seraliștii 
intraseră în „conflict". Con
stantin Stoica, de pildă, era 
absorbit cu lecțiile și tot 
amina lectura particulară pen
tru vacanță. Constantin Sacu, 
secretarul, și Ion Chiseop 
și-au dat seama că pentru 
Stoica și pentru alții ca el 
(în secție sânt aproape 100 de 
seraliști) trebuie să organize 
ze acțiuni diferite. în același

U. R. S. S.
de beculețe răspîndite pe 
treaga hartă simbolizează 
riașa putere industrială a 
niunii Sovietice la sfîrșitul 
septenalului. Avem aci o ima
gine sugestivă a drumului 
glorios parcurs de poporul so
vietic după Revoluția 
Octombrie.

Prin telefon 
de la trimisul 
nostru special

in-
u- 
U-

din

— Vom întrece America, 
spune cu hotărîre ghidul, 
dresîndu-se membrilor dele
gației.

în sala prieteniei și păcii 
ihalții oaspeți se opresc în fața 
unei fotografii de mărimea 
unui perete întreg ce înfăți
șează un aspect de la Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S.. 
apoi în fața unui basorelief,

a-

care simbolizează unitatea și 
prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele Uniunii So
vietice.

Succesele epocale ale știin
ței sovietice sînt admirate în 
pavilionul Academiei’ de ști
ințe. Membrii delegației cer
cetează cu atenție machetele 
în mărime naturală ale sputni
cilor și rachetelor cosmice, 
mărturii ale victoriilor Uniu
nii Sovietice în cucerirea Cos
mosului.- Iată primul satelit, 
pionierul care a deschis era 
zborurilor inter-planetare. Iată 
al doilea satelit cu cabina în 
care s-a aflat cățelușa Laika. 
Iată al treilea satelit — ade
vărat laborator științific auto
mat, echipat cu instalații e- 
lectronice care a asigurat 
transmiterea datelor culese pe 
Pămînt. Iată stația automată.

SILVIU PODINĂ

Moscova, 3 august 1961

(Continuare în pag. a Vl-a)
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FL. POPA 
C. SLAVIC — Lui tăticu i-am luat „Scîn.teia", mie dă-mi „Arici-pog/1 

nici". '-f
Foto: FLORIN Țr gAN

timp, orele de învățătură tre
buiau respectate. I-au antrenat 
atunci pe seraliști în prezenta
rea unor lucrări de sinteză 
asupra operelor unor scriitori 
pe care trebuiau să-i studieze 
la școală. Antrenarea lor la 
concursul „Iubiți cartea" i-a 
ajutat astfel și în însușirea 
mai bună a cunoștințelor pre
date în clase. Și lăcătușul Io
nel Cristea. și Liviță Pavel 
sau C. Spulber — ca să nu 
amintim decât cîțiva din sera- 
liștii care au obținut note de 
8 și 9 la romînă — îți spun 
acum cu mulțumire: «Am fă
cut un efort, dar ne-a prins 
bine; asta-i și datorită faptu
lui că am fost ajutați să înțe
legem la timp cit de folositoa
re este înscrierea la concursul 
„Iubiți cartea".

Despre dragostea pentru 
carte a tinerilor din această 
secție îți dai seama și din 
cîteva cifre. Aici muncesc 
peste 180 de tineri. Aproape

1

1-.............



Intr.unul din laboratoarele Institutului de Cercetări Agronomice din București.
Foto : N. STELORIAN

Metode matematice 
pentru controlul producției

na din trăsăturile 
specifice ale ma- 
.ematicii o consti
tuie caracterul ei 
abstract. Nu e în
să mai puțin ade

vărat că toate noțiunile funda
mentale ale matematicii își au 
rădăcinile în realitatea obiec
tivă și își găsesc aplicații lar
gi în alte științe, în tehnică și 
economie. In legătură cu aces
te aplicații, cu principalele 
sarcini ce stau în fața cercetă
rii matematice din țara noas- 
stră în etapa actuală, am ru
gat pe tov, I. Bucur, secretar 
științific al Institutului de ma
tematică al Academiei R.P.Ro- 
mîne să răspundă la cîteva în
trebări.

—Directivele celui de al 
III-Iea Congres al Partidului 
au pus ca sarcină principală, 
realizarea unei legături mai 
strînse între cercetarea știin
țifică și nevoile economiei na
ționale. Cum acționează Insti
tutul de matematică in această 
direcție?

—Pentru a răspunde acestor 
sarcini în cadrul institutului 
nostru s-a dat o deosebită a- 
tenție temelor din plan ce au, 
sau pot avea, aplicații imedi
ate în economie și industrie. 
Există în planul nostru tema
tic pe anul 1961, teme de cer
cetare ale căror rezultate apli
cate în diverse unități indus
triale au dus la realizarea 
unor însemnate economii. Alte
le sînt în curs de aplicare și— 
pe baza rezultatelor deja obți
nute — sîntem îndreptățiți să 
credem că vor contribui la îm
bunătățirea unor procese de 
producție și la ridicarea cali
tății unor produse.

Așa sînt temele în le
gătură cu programarea 
lineară și teoria algebri
că a mecanismelor automate 
ce se studiază în cadrul secți
ei de algebră și geometrie, pre
cum și temele privind contro
lul statistic al calității ce se 
studiază în secția de calculul 
probabilităților și statistică 
matematică.

Rezultatele obținute în ca
drul temei de programare line
ară au fost aplicate pentru 
programarea optimă a trans
porturilor și au dus la însem
nate economii. Alte rezultate 
obținute în cadrul aceleiași te
me sînt în curs de aplicare în 
domeniul muncii de planifica, 
re în legătură cu elaborarea 
planului optim de dezvoltare 
a unei ramuri de producție.

—Cum se aplică în practi
că metodele statisticii mate
matice?

—Voi da un exemplu pri
vind aplicarea metodelor sta
tistice Ia controlul calității 
produselor. Aceste metode se 
aplică în special în cazul pro
duselor de mare serie.

Determinarea stării 
de îngrășare 

a animalelor cu 
ajutorul ultrasunetelor

După metoda propusă de 
specialiști de la Institutul de 
zootehnie și medicină ve
terinară din Novocerkassk 
(R.S.F.S.R.), se poate determi
na cu ajutorul utrasunetelor 
starea de îngrășare a animai 
lelor folosite în agricultură.

A fost realizat un dispozi
tiv special pentru aprecierea 
in vivo a calității porcinelor 
sub raportul cărnii și slăni
nii cu ajutorul ultrasunete
lor. El permite să se determi
ne grosimea slăninii și a ce
lui mai lung mușchi al spate
lui porcinelor înainte de sa
crificare. iar pe baza corela
ției dintre grosimea slăninii, 
a cărnii și greutatea lor, să 
se calculeze greutatea acestor 
țesuturi la vita tăiată și cu
rățită.

Aparatul realizat de un 
grup de cercetători științifici 
ai institutului, în colaborare 
cu ingineri din Chișinău, per
mite să se efectueze asupra 
porcinelor vii și sacrificate 
măsurarea grosimii slăninii 
și mușchilor în orice parte a 
ăorpului, cu o precizie de 0,6 
mm.

LȚrina de aparate electrice 
din "'ișinău a organizat fa
brici. în serie a noilor a- 
parat.

Ele permit pe baza unor 
calcule matematice, să se 
determine calitatea unui lot 
de produse pornind de la un 
număr limitat de elemente ale 
sale. Lucrul acesta este re
marcabil întrucît în multe ca
zuri nu se poate încerca între
gul lot de piese, iar alte ori a-

Din activitatea 
cercetătorilor Institu
tului de matematică 

al Academiei R. P. R.

cest lucru este deosebit de co
stisitor. Pe de altă parte, apre
cierea calității produselor pe 
baza unui număr mic de în
cercări, folosind anumite fișe 
speciale, dă posibilitatea ca 
controlul să fie făcut de însuși 
conducătorul mașinii respecti
ve (autocontrol). Mai mult, 
cercetînd un număr relativ 
mic de piese, se creează po
sibilitatea efectuării controlu-

Institutul unificat de cercetări nucleare de la Dubna, U.R.S.S., a fost înzestrat cu noi apa
rate și instalații necesare pentru studierea continuă a proceselor de interacțiune a nu
cleelor atomice și a altor fenomene. în foto : Montarea celui mai mare condensator 
de heliu-hidrogen din U.R.S.S. calculat pentru producția a 50 litri de gaze lichefiate 

pe oră.
Foto : TASS-Moscova
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in „fecundarea în
crucișată" dintre 
biologie și electro
nică, s-a născut 
una din cele mai 
noi discipline ști

ințifice : bioelectronica. Ivirea 
acestui nou domeniu de cer
cetare științifică se explică 
prin existența unor fenomene 
electrice biologice care au o 
intensitate foarte joasă și po
sibilitatea aparatelor electro
nice de a le capta. Se știe că 
unele tuburi electronice pot fi 
comandate de cele mai slabe 
oscilații electrice. Tocmai a- 
semenea oscilații însoțesc
procesele vitale, de aceea 
nu este de mirare că elec
tronica a fost chemată să 
le înregistreze, ele prezentând 
o mare importanță pentru 
biologie fi medicină.

Inimă de... schimb
După metode de diagnostica

re, aparatele bioelectronice au 
devenit în ultimul timp mij
loace eficace de tratament.

Una din cele mai interesan
te realizări de acest gen o 
constituie biostimulatoarele 
sovietice, cum sînt de pildă 
cele pentru repunerea în func
țiune a inimii oprite. Rod al 
colaborării creatoare dintre 
medici și ingineri, biostimula- 
torul cardiac a fost pus la 
punct în cadrul Institutului 
de cercetări științifice expe
rimentale pentru aparate și 

lui la intervale scurte de timp, 
ceea ce dă posibilitatea să se 
semnaleze în mod rapid mo
mentul cînd mașina se dere
glează.

Această metodă a fost apli
cată pentru prima dată în Bu
curești la Uzinele „Grigore 
Preoteasa" pe baza unui con
tract de colaborare încheiat în
tre Institutul de matematică, 
Facultatea de matematică, și 
Institutul de științe economice, 
pe de o parte și Uzinele „Gri
gore Preoteasa" pe de altă 
parte. Rezultatele obținute 
pînă în prezent sînt bune.

—Intenționați desigur, să ex- 
tindeți acest sistem de cola
borare...

— Da. In toamna acestui an 
vom începe introducerea con
trolului statistic și la Uzinele 
„Electronica" și eventual la 
alte întreprinderi. Ne gîndim 
de asemenea la introducerea 
metodelor statistice pentru 
controlul de recepție al dife
ritelor produse.

Minunile66 bioelectronicii
instrumente chirurgicale din 
Moscova.

Autorii lui, medicul N. Dja- 
vadian și ingineri B. Rostov- 
țev și L. Kovaliova au reușit 
să reanime inima în condiții 
cu totul noi. Electrozii apa
ratului sînt împlîntați în re
giunea inimii, pe cutia toraci
că, influențînd ritmul cordu
lui, după dorință. O inimă 
oprită, de pildă, sau o inimă 
a cărei frecvență scade la 
20—30 de bătăi pe minut, poa
te fi determinată în acest fel 
să ajungă la un ritm normal 
de 70—80 de bătăi pe minut. 
In acest scop aparatul este 
prevăzut cu un generator de 
curent electric, capabil să in
fluențeze funcția inimii după 
necesități.

In Uniunea Sovietică se lu
crează în prezent și la „inimi 
artificiale" miniaturale bio- 
stimulatori pe bază de tran- 
zistori, în greutate de 100 gra
me care sînt portabili. Legat 
direct cu inima prin două fire 
metalice și alimentat printr-o 
pilă, acest biostimulator poa
te funcționa pînă la 5 ani fără 
întrerupere, constituind o ve
ritabilă „inimă de schimb".

Nașterea fără dureri
Dar nu numai inima poate 

beneficia de stimularea elec
trică ci și alte organe. Biosti
mulatoarele create de specia
liștii sovietici folosind bio
curenții înregistrați pe benzi 
magnetice, pot influența și 
alte organe ale corpului o- 
menesc. In cazul în care res-

„Robert Koch"
Un ziar al vremii aprecia 

astfel activitatea fui Koch : 
„Puterea lui de cercetare și 
iubirea lui de adevăr sînt e- 
galate doar de atitudinea lui 
dezinteresată și de dragostea 
lui fafă de omenire11. Este o 
succintă dar reală caracteriza
re a marelui savant german 
Robert Koch. Acestea sînt de 
altfel și coordonatele pe care 
și-a dezvoltat lucrarea Mieth- 
ke-Hertwig. Adunînd fapte și 
documente, relafindu-le ca a- 
tare sau prelucrîndu-le prin 
prizma anecdoticii, autorul a 
punctat „drumul parcurs de 
Robert Koch de la modestul 
medic rural din Wollstein pînă 
la savantul venerat de lumea 
întreagă", cum se subliniază

In prefața cărții apărută în 
traducere la Editura Științifică.

Autorul a subliniat lupta o- 
mului de știință pusă în sluj
ba progreiului omenirii, acti
vitatea sa laborioasă pe căi 
nebătăforife (este unul din 
ctitorii microbiologiei moder
ne), care nu arare ori s-a iz
bit de nepăsarea organelor 
oficiale, de nivelul scăzut al 
tehnicii, de ideile preconcepu
te și conservatoare care vehi
culau în a doua jumătate a 
secolului trecut.

Completîndu-se reciproc, 
Pasteur și Koch, cei doi mari
pionieri ai microbiologiei, au 
pus bazele unirii clinicii cu la
boratorul. Cercetînd cu perse
verență și inventivitate în la
borator, verificînd rezultatele 
cu exigentă și spirit de răs
pundere, Robert Koch a 
deschis căi noi științei, iden- 
tificînd germenii cauzali ai ho
lerei, ciumei ș.a., rămînlnd le
gat prin nume de epocala des
coperire a agentului cauzal al 
tuberculozei : bacilul Koch.

Cartea lui Miefhke-Hertwig 
apropie cititorului prin inter
mediul faptelor reale, întrețe
sute prin anecdotica biogra
fiei romanțate, figura luminoa
să a acestui mare savant care 
și-a . dedica) întreaga activi
tate scopului nobil de apărare 
a vieții oamenilor.

P. SLAVESCU

pirația este tulburată, biosti- 
mulatorul „citește" după ban
dă impulsurile necesare și le 
trimite prin conductori la „a- 
dresa" respectivă.

In același fel, se poate sti
mula funcționarea unei vezici 
biliare care se golește greu, 
a stomacului în caz de hipo- 
tonie ș.a.

Electrostimularea, va rezol
va după părerea oamenilor de 
știință sovietici și problema

„nașterii fără dureri". Biosti- 
mulatoare speciale au fost de 
pe acum realizate pentru a u- 
șura nașterile grele. Acționînd 
asupra uterului care nu se 
contractă suficient, stimula 
electrici produc evacuarea fă
tului într-un timp foarte scurt.

Dirijarea 
corn poriamentului

Pînă nu de mult, electro- 
encefaloscopul care este un 
fel de „televizor pentru cre
ier" era considerat ca ultimul 
cuvînt al tehnicii medicale. 
Dar diagnosticarea maladiei 
pe care acest aparat o face 
într-un timp record, nu în
seamnă și vindecarea ei.

De aceea, specialiștii și-au 
pus problema creării unui 
aparat care să poată acționa 
asupra biocurenților cerebrali. 
Cercetările experimentale au

PROPULSIA
PRIN REACȚIE

Difractograf electronic univer sal produs în R.S. Cehoslovacă
Foto : C.T.K.-Praga

Releu de izotopi
Institutul central de cercetări 

fizice din R. P. Ungară a construit 
un releu de izotopi cu radiații 
gama-beta, care servește la nu
mărarea diferitelor produse. Apa
ratul funcționează cu raze de 
beta emise de un cristal de la- 
liu 204 și cu raze gama emise 
de cristal cobalt — 60, sau cesiu 
—137 și este unul dintre cele 
mai simple automate cu izotopi 
folosite în industrie.

Principiul de funcționare constă 
în aceea că dacă raza radioactivă 
este întreruptă de vreun corp, 
într-un detector cu tuburi Geiger 
— Muller se creează un impuls e- 
lecfric. Acesta comandă elemen
tul de numărat cu tranzistori care 
înregistrează numărul întreruperi
lor razelor radioactive.

Acest aparat poate fi folosit 
pentru numărarea pieselor, va
goanelor care trec unul după al
tul în fața numărătorului. In in
dustria chimică și alimentară ni
velul lichidelor în vase poate fi 
măsurat cu acest aparat. De ase
menea, tot sub această formă 
noul aparat poate fi folosit ca 
semnalizator sau ca regulator.

Instalația poate fi folosită și în 
întreprinderile siderurgice pentru 
măsurarea grosimii stratului de 
metal, de cărbune sau de mine
reu, sau pentru măsurarea grosi
mii diferitelor materiale.

arătat că curenții bioelectrici 
ai creierului pot fi stimulați 
prin intermediul unor elec
trozi fixați pe craniu, acțio
nînd asupra scoarței cerebra
le. Un grup de cercetători 
sovietici a reușit să dirijeze 
comportamentul șoarecilor 
albi de laborator, cu ajutorul 
unor receptoare de radio mi
nuscule, fixate pe spatele lor 
cu o curea. Metoda deschide 
perspective extraordinare în 
vindecarea multor boli psihi
ce, în care pînă acum trata
mentele „clasice" nu dădeau 
rezultatele dorite.

Aparate electronice pentru 
provocarea somnului sau pen
tru producerea „anesteziei e- 
lectrice" există în multe cli
nici sovietice. Spre deosebire 
de efectele dăunătoare cauzate 
de utilizarea somniferelor sau 
anestezicilor chimici, „somnul 
electric" nu dă nici un fel de 
fenomene supărătoare, punînd 
bolnavul într-o stare foarte 
apropiată de somnul normal.

Membre artificiale
Să amintim în sfîrșit, de un 

alt capitol în care bioelectro- 
nica are un rol deosebit de 
însemnat.

Încă acum doi ani, vizita
torii Expoziției Realizărilor E- 
conomice ale U.R.S.S. au ad
mirat „mina artificială" care 
acționa pe baza curenților 
bioelectrici.

De atunci prof. Kobrînski 
din Moscova a lucrat fără în
trerupere la perfecționarea a- 
cestei proteze-mîini.

Radiogenefica 
sprijină ameliorarea plantelor

în ultima vreme metoda obți
nerii de modificări ereditare cu 
ajutorul radiațiilor ia o mare ex
tensiune. Ca orice alt factor al 
mediului extern, radioactivitatea 
provoacă transformări transmisi
bile urmașilor.

Asffel de modificări s-au obți
nut în floricultură : garoafe, gura 
leului și alte plante cu floarea 
neobișnuit pătată în mai multe cu
lori.

Radiogenefica șl-a adus apor
tul ufiî și în ameliorarea plante

După și înaintea tratamentului cu radioizotopi.
lor agricole : s-au obținut soiuri 
noi, mai valoroase, de orz, ma
zăre, muștar, rapiță și altele.

De asemenea, s-au creat cu a- 
jutorul radiațiilor soiuri de ce
reale mai rezistente la rugină și 
forme de brz cu pai lung, dar re
zistent la cădere.

La noi în țară, din inițiativa dr. 
Alice Săvulescu și ing. Al. Priad- 
cenco, membri corespondenți ai 
Academiei, s-au tratat semințele 
de cereale cu raze x și neutroni 
termici, urmărindu-se variațiile 
provocate în cîmpul experimental 
al I.C.A.R.

Alți cercetători au urmărit cre
area unor variații la plantele da 
soia și floarea-soarelui, a căror

Devenită o parte a corpului 
omenesc, proteza realizată în 
laboratorul bio-electric al In
stitutului de proteze din Mos
cova, poate suplini pe deplin 
mina omului. Prin intermediul 
unor dispozitive care captează 
curenții biologici ai brațului 
și antebrațului, mina artifi
cială, poate pune în mișcare 
toate degetele deodată. Se lu
crează acum la o mină și mai 
perfectă, care să se poată miș
ca în toate direcțiile și să fo
losească separat fiecare deget.

„Aripi vii"
Cu ajutorul aparatelor bio

electronice se vor putea rea
liza de asemenea în viitor 
zboruri cu „aripi vii" acțio
nate de biocurenți sau se vor 
putea acționa aparate și mo
toare fără nici un efort, in- 
chipuiți-vă, de pildă, un avion 
supersonic In care pilotul stă 
la bord cu mîinile încrucișate. 
El comandă datorită biocu
renților mișcările cele mai 
precise și comenzile sînt exe
cutate „la milimetru".

In același fel se vor putea 
acționa la distanță mecanisme 
în locuri dăunătoare sau greu 
accesibile, pe fundul oceane
lor, pe suprafața altor planete 
etc.

Fantastic ?
In știința sovietică fantasti

cul coboară de mult timp, din 
ce în ce mai des în realitate!

Dr. E. ROȘIANTJ

Orice rachetă este propulsa
tă (împinsă spre înainte) cu 
ajutorul u/nei forțe care apare 
în interiorul motorului său 
prin arderea unui combustibil. 
Această forță care împinge ra
cheta spre înainte se numește 
forță de reacție.

Pentru ca să înțelegem cum 
apare forța de reacție, să ur
mărim pe scurt, modul de 
funcționare a motorului-ra- 
chetă :

Intr-un rezervor rezistent la 
temperaturi mari — camera 
de ardere • 
motorului — 
se pulverizea
ză un amestec 
de combustibil, 
format dintr-o 
substanță care 
arde (petrol, al
cool ș.a.) ți o substanță care 
ajută arderea (oxigen lichid, 
apă oxigenată etc.). Amestecul 
combustibil este aprins cu aju
torul unei scîntei electrice. 
Prin arderea combustibilului, 
se formează o mare cantitate 
de gaze într-un timp extrem 
de scurt. Gazele nu mai pot 
încăpea în camera de ardere. 
Ele țîșnesc cu presiune prin 
singura deschidere a motorului 
— ajutajul de reacție. Acesta 
are forma unei plinii.

Străbătînd ajutajul gazele 
sînt „ordonate", sînt strînse în- 
tr-o vină gazoasă (ca un fur
tun de apă), denumită jet de 
reacție. Prin aceasta, se poate 
asigura aruncarea gazelor

semințe fuseseră în prealabil tra
tate cu raze X.

In experiențele noastre s-au 
tratat semințele de linii consang- 
vinizate, hibrizi simpli și dubli da 
porumb cu diferite doze de neu
troni rapizi și termici, precum și 
cu radiofosfor. Scopul practic ur
mărit este obținerea de plante 
mai productive și mai rezistenta 
ia condițiile de mediu nefavora
bile și dăunători.

Cercetările au scos în eviden
ță și radioreceptivitatea diferită a 

unor linii și hibrizi simpli care, 
înfr-o anume măsură, poate fi 
transmisă și hibridului dublu de 
porumb pe care îl creează.

In prezent sub conducerea prof. 
I. Lungu, studiem în cadrul 
unui colectiv complex, influ
ența diferitelor tratamente ra- 
diogenetice (cu neutroni rapizi și 
termici și izotopi radioactivi) asu
pra florii-soarelui, tn vederea 
ameliorării sale. Cercetările se 
desfășoară cu perspective promi
țătoare.

Din cele trecute pe scurt în 
revistă pînă acum, se învederea
ză aportul real adus de radioge- 
netică ameliorării plantelor și se 
pot întrezări posibilități de diri
jare efectivă în viitor a transfor
mării după voință și utilitate a 
organismelor vegetale.

Ing. D. BUICAN
candidat în științe agricole 

Un bulgar de aur de 14 kg și 150 gr descoperit I 
aurifere de la Kolîm, U.R.S.S-

Foto: TASS-Ma

spre înapoi pe o direcție bine 
stabilită.

Datorită acestei aruncări cu 
mare viteză spre înapoi pe o 
direcție precisă și într-un timp 
scurt a unei cantități din sub
stanța aflată în rachetă (ga
zele, produsele de ardere ale 
combustibilului) apare forța 
de reacție a rachetei, și este 
deci posibilă realizarea pro
pulsiei prin reacție.

In sfîrșit, un ultim exem
plu. Dacă aflîndu-ne într-o 
barcă pe lac aruncăm pietre 

spre mal, con
statăm că bar
ca pornește spre 
malul opus. A 
apărut deci o 
forță - forța 
de reacție, care 
face ca barca

să se miște înapoi. Dacă in
stalăm în barcă o mitralieră
și începem să tragem foc
continuu spre mal, barca por
nește cu viteză spre celălalt 
mal. Mitraliera s-a transfor
mat în motor al bărcii.

Exact același lucru se în
tâmplă în motorul-rachetă, 
din care, într-un timp ex
trem de scurt, țîșnește cu re
peziciune un număr colosal 
de particule de gaze rezultate 
din arderea combustibilului 
— asemenea „gloanțelor" mi- 

r 
tralierei din exemplul dat.

Ing. D. ST ANDREESCU

Noi mașini pentru 
turnarea metalelor
Uzina constructoare de ma

șini grele din Irkutsk (Siberia 
răsăriteană) a executat pro
totipurile unor mașini pentru 
turnarea feroaliajelor, care 
mecanizează integral acest 
proces cu volum mare de 
muncă.

Una din mașini, destinată 
turnării feroaliajelor cu crom, 
are o capacitate de producție 
de 40 tone pe oră, o alta — 
pentru feroaliaje cu siliciu — 
50 tone pe oră.

Turnarea metalului și alte 
operații se reglează de la un 
singur tablou de comandă.

Prospector radioactiv 
al solului

La Institutul de tehnici a 
mașinilor și de automatică a 
'Academiei de Științe a R.S.S. 
Ucrainene, cu sediul la Lvov, 
a fost construit un spectome- 
tru cu 10 canale — un nou a- 
parat pentru prospectarea ra
dioactivă a petrolului și gaze
lor naturale în sondele forate.

Cu ajutorul spectometrului 
se poate măsura nu numai in
tensitatea, adică radioactivita
tea rocilor miniere, dar tot
odată determina componența 
energetică a acestei iradiații.

Măsurînd spectrul radiației 
radioactive a rocilor traver
sate de sondă, aparatul per
mite să se determine tipul de 
mineral fin care se găsește la 
adîncimea cercetată.

Spectometrul de construcție 
nouă se deosebește de apara
tele similare printr-o mare 
siguranță și printr-un randa
ment sporit. Folosirea sa des
chide posibilitatea accelerării 
considerabile a prospectării 
petrolului și gazelor și redu
cerii timpilor morți ai sonde
lor.

Spectometrul a trecut cu 
succes experimentările de la
borator și a fost predat pen
tru cercetări nemijlocit la 
sonde.



A.

In preajma „Zilei minerului66
„PROFESORUL Min eri artiști
DIN ABATAJ“

Există în Valea 
Jiului o fru
moasă tradiție, 

în momentul cînd u- 
nul dintre mineri, 
prin priceperea și e- 
forturile sale cîștigă 
un loc de frunte în 
întrecerea socialistă, 
numele lui este făcut 
cunoscut în întreaga 
Vale. Pînă și copiii 
sînt în stare să spună 
pe dinafară un nesfîr- 
șit șir de muncitori 
fruntași, din toate în
treprinderile minere. 
Așa s-a întîmplat și 
cu numele lui Ghi- 
oancă Sabin, mai anul 
trecut, cînd întrecerea 
socialistă, pornită în 
întîmpinarea Zilei mi
nerului, devenise de
osebit de însuflețită.

Se știa și pînă a- 
funci că la sectorul 
III al minei Lupeni 
printre tinerii de trea
bă erau și frații Ghi- 
oancă șefi de brigăzi 
de tineret. Dar atît... 
Cîți tineri mineri 
harnici nu lucrează la 
sectorul III ?

Acum un an și ceva 
însă, cînd cei mai 
buni șefi de grupe au 
început să ia brigăzi
le rămase sub plan 
pentru a le aduce la 
nivelul celor fruntașe, 
Ghioancă Sabin, tînă- 
rul slăbuț și cu privi
rea de copil, dar 
sprinten ca argintul 
viu, s-a angajat să 
preia și el o astfel 
de brigadă. Unii au 
zîmbit știind că asta-i 
treabă nu glumă, dar 
minerii vîrstnici, care-l 
cunoșteau bine, l-au 
felicitat cu încredere 
pe tînărul îndrăzneț.

La început, Sabin 
nici nu știa de ce să 
se apuce mai înfîi ; 
ce să facă în noua 
brigadă ? Oamenii nu 
erau nici răi, nici în
dărătnici, dar insufi
cient de pricepuji, iar 
locul de muncă slab 
organizat. De aceea, 
primul gînd care i-a

Venit a fost să trans
forme abatajul într-o 
adevărată școală... Da, 
da — o școală, puțin 
mai deosebită, e ade
vărat — fără tablă, 
bănci și pupitru, to
tuși o școală în care 
să se învețe cu sîr- 
guinjă adevărata me
serie de miner. Drept 
sală de clasă — aba
tajul cu răpăitul neîn
trerupt al perforatoa
relor, pădurea de ar
mături, clocotul mun
cii. Este oare școală 
mai bună decît a- 
ceasfa ? Sabin a tre
buit înainte de toate 
să împărtășească or
tacilor din experien
ța și cunoștințele sale, 
să devină cu alte cu
vinte, un profesor a- 
devăraf, răbdător și 
hotărît. Fără sfială, 
„profesorul din aba
taj44 a pus mîna pe 
pikamer, pe lopată, 
a lucrat la montatul 
crațerului, a muncit 
lîngă fiecare ortac 
azi cu un schimb, 
mîine cu altul, învă- 
țîndu-i pe fiecare, de- 
monstrînd mai mult 
cu fapta decît cu 
vorba, practic și con
cret, cum trebuie să 
se execute fiecare o- 
perațiune în parte.

A repartizat pe fie
care muncitor acolo 
unde se pricepe mai 
bine, unul mai slab, 
lîngă altul mai bun. 
In cîteva luni noua 
brigadă de tineret 
condusă de Ghioancă 
Sabin a „ajuns la 
plan“, ba a reușit 
să-l depășească, oa
menii cîștigă mult 
mai bine.

...Și iată că, în 
primăvara anului în 
curs, fosta brigadă 
codașă a fost prima 
din Valea Jiului care 
a îmbrățișat inițiativa 
minerilor de la Teliuc: 
„Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pen
tru șist vizibil44. înce
puse bătălia pentru

calitate și, odată cu 
ea, noi frămîntări, noi 
căutări, discuții, une
ori destul de tari. La 
dispoziția dată de Sa
bin, semnalistul sau 
șeful de schimb o- 
prea crațerul îndată 
ce apăreau bulgări 
de piatră. Cîțiva or
taci au protestat : 
„Tot oprind crațerul o 
să dăm cărbune mai 
puțin ! o să cîștigăm 
mai puțin..."

Dar în abatajul lui 
Sabin crescuseră deja 
mulji „elevi41 care au 
creaf în brigadă o a- 
devărată opinie pen
tru calitate. în cîteva 
luni cîștigul fiecăruia 
nu numai că n-a scă
zut, dar a crescut, lu
crul de calitate influ- 
ențînd în mod di
rect asupra venituri
lor muncitorilor.

Ortacii lui Ghioan
că Sabin au absolvit 
cu bine „școala aba
tajului". Tineri ca So- 
rescu loan, Moraru 
Valentin, Nichita Con
stantin, Danciu Ale
xandru, Maier Petru 
și alții sînt azi mun
citori demni de „pro
fesorul44 lor.

Acum, în preajma 
Zilei minerului, bri
gada lui Sabin a în
ceput să primească 
scrisori, și telegrame 
de felicitare de la 
ortacii lor din alte 
întreprinderi miniere 
și din alte părți. O a- 
semenea scrisoare a 
trimis însăși „profe
sorul". Da I da : Ghi
oancă Sabin a trimis 
brigăzii sale, care se 
află printre primele 
pe mină, o scrisoare 
tocmai din R.S. Ceho
slovacă, unde-și pe
trece concediul de o- 
dihnă. „Am încredere 
în voi, scria el prin
tre altele, dar... fiți 
totuși atenți să nu 
ne-o ia alții înainte...44

MIHAIL
DUMITRESCU

T a începutul anului 1956, la 
comitetul sindical al minei 

Lupeni s-a prezentat un tînăr cu 
fața zîmbifoare și priviri senine.

— Mă numesc Iosif Tellman, 
îngînă noul venit. Sînt grafician, 
știți, desenator...

— Artist, nu ?
— Da I Am terminat Institutul 

de artă plastică din Cluj și aș 
vrea să lucrez la dumneavoastră.

Dacă ar fi fost în alte timpuri 
directorul i-ar fi trîntit ușa în față 
și l-ar fi dat afară. Artist la mină?

— Extraordinar I a exclamat 
președintele comitetului sindical. 
Tocmai ce ne trebuie. Stai jos to
varășe pictor. Stai jos. Trebuie șă 
facem un cerc plastic aici la Lu
peni. Avem cu cine, nu te speria. 
Chemați-I pe Galu Teodor, pe 
Hegheduș, pe Udrea Partenie, 
pe...

Așa a fost înființat la începutul 
anului 1956 cercul de artă 
plastică al clubului miner Lupeni, 
condus de artistul grafician losii 
Tellman. Am vizitat acest cerc a- 
cum, în preajma zilei minerului. 
Cînd am intrat cei 15—20 de ti
neri și vîrstnici aplecați asupra șe
valetelor nu m-au băgat în sea
mă. Doar modelul, o fetiță de 
4-5 ani care se juca pe masă, 
m-a privit mirată. Pe pereți erau 
înșirate zeci de tablouri.

— Sînfem foarte ocupați, mi-a 
spus mai apoi tovarășul Tellman. 
Așteptăm o zi mare.

— Ziua ..minerului, desigur.
■— Pentru Ziua minerului . am 

organizat o expoziție de linogra- 
vuri și desene în cadrul orașului.

— Aveți după cum se vede o 
bogată activitate.

— Cercul nostru a organizat și 
participat la peste 70 de expozi
ții, dintre care peste 37 la Lu-

peni. Am expus și peste hotare: 
la Moscova, la Varșovia, la Lon
dra...

Cercul plastic din Lupeni, are 
în adevăr o bogată activitate. De 
la crearea sa, peste 300 de mun
citori tineri și vîrstnici, mineri, 
strungari, electricieni, elevi, și-au 
petrecut orele libere franspunînd 
pe pînză sau hîrtie imagini și 
fapte din viața nouă a minerilor 
din Valea Jiului. Numai la ultima 
bienală de grafică executată de 
amatori, cea din I960, patru din
tre tablourile premiate aparțin ti
nerilor din Lupeni. Au fost pre
miate „La festivalul tineretului", 
linogravură de Viorel Vasile, mi
ner ; „Noul cartier44 ; linogravură 
de Lazăr Hegheduș, tinichigiu, 
fiu de miner; „Intră în colectivă" 
de Partenie Udrea și „La repeti- 
ție“de Tiberiu Halaș. De curînd, 
cercul plastic din Lupeni a editat 
două albume cu linogravuri, for
mat mare, din care au oferit ca 
o atenție deosebită, cîfe un e- 
xemplar, minerilor fruntași.. Deo
sebit de originale și reușite sînt 
tablourile din ciclul „Realizări 
din Valea Jiului".

Privind tablourile realizate azi 
de Galu Teodor și Hegheduș La
zăr, Fecioru Alexandru și Miner
va Pis, descoperim linii viguroa
se, o expresivitate deosebită iz- 
vorîfă dir.tr-o justă orientare, lu
cruri care scot în evidență ade
vărate talente. Socotim potrivit a 
aminti cuvintele unui bătrîn mai
stru miner : „In viața minerilor 
s-a petrecut o adevărată revolu
ție culturală44.

Și aceasta, datorită vieții noi 
pe care partidul nostru le-a 
creat-o.

VIOREL TONCEANU

Cărbune peste plan
Minerii din bazinul carbo

nifer „Muntenia" au încheiat 
luna iulie cu o depășire a 
planului de . producție de 
G742 tone cărbune. Acest 
succes se datorește folosirii cît 
mai complete a capacității de 
lucru a utilajelor, extinderii 
sistemului de lucru în fron
turi largi și a altor metode 
de mare productivitate.

O bună parte din valoarea 
economiilor suplimentare rea
lizate de la începutul anului 
și pînă acum care se ridică

la aproape 1 milion de lei, 
a fost obținută ca urmare a 
reducerii consumului de lemn 
de mină în subteran.

Prin sortarea și alegerea 
mai atentă a sterilului în 
timpul extracției, procentul 
de cenușă a fost redus pe a- 
ceastă perioadă cu 2 la sută 
față de prevederile normelor 
d.e calitate. Cele mai bune 
rezultate au fost înregistrate 
de minerii din Doicești și 
Ojasca.

(Agerpres)

W.000.000 economii
prin munco patriotico

în acest an, membrii a peste 
1.700 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară au contribuit 
prin muncă voluntară la lucrările 
de întreținere, reparații și mo
dernizare a drumurilor pe o dis
tanță de peste 350 km. Sute de 
tineri au depus o muncă rodnică 
la curățirea și întreținerea pășu
nilor, la lărgirea suprafețelor a-

rabile, la ridicarea diferitelor con
strucții din agricultură, în acțiu
nea de plantare a pomilor de îm
păduriri, de înfrumusețare a ora
șelor și satelor.

Valoarea fotală a lucrărilor e- 
fecluate prin muncă patriotică în 
acest an de tinerii din regiune 
depășește suma de 10 milioane 
Iei. FECIORU ALEXANDRU — sudor. „Mineri".

intrarea în
drepturile ute-

i se

La G.A.C. „N. Bălcescu" 
comuna Adunații Copă- 
ceni, raionul Giurgiu, re
giunea București, se re

coltează roșiile.
Foto : AGERPRES

Pregătiri în vederea 
începerii lucrărilor 

de prevenire 
șî combatere 

a eroziumi soiului

----------umisiică.
«uită de 
comuna Mavrodin 
din raionul Ale
xandria e multă 

■----------animație. Zeci de
tineri și tinere se îndreaptă 
spre căminul cultural. Aici 
urma șă aibă loc festivitatea 
înmînării carnetelor unui nu
măr de 45 de tineri colecti
viști din 4 comune, primiți de 
curînd în rîndurile Uniunii 
Tineretului Muncitor.

îmbrăcată îri haine de săr
bătoare, sala căminului cultu
ral își așteaptă oaspeții. La 
un moment dat în fața cămi
nului se opresc mai multe ma
șini și căruțe pavoazate 
drapele și lozinci. Din ele 
boară tineri și tinere din 
mumele Buzescu, Plosca 
Nenciulești.

Sala căminului cu peste
de locuri, se dovedise neîncă- 
pătoare deoarece un mare nu
măr de colectiviști tineri și 
vîrstnici au ținut să participe 
la această festivitate.

După cîteva clipe festivita
tea de înmînare a carnetelor 
a început. în cuvîntul său. 
primul secretar al comitetului 
raional U.T.M., tovarășul Ion 
Șalapa, a vorbit despre rolul 
tineretului în opera de desă- 
vîrșire a construirii socialis
mului în patria noastră, des
pre felul în care se ocupă or
ganizația U.T.M. de educarea 
comunistă a tinerilor, despre

Zi obiș- 
v.ară. în

cu 
co
co

și
400

din raioanele cu 
pantă a început 
brigăzilor spe- 
mecanizarea lu-

în S.M.T. 
terenuri în 
organizarea 
ciale pentru 
crărilor de prevenire și com
batere a eroziunii solului, 
primele 27 brigăzi de acest 
fel. înzestrate cu tractoare 
grele, pluguri balansiere, gre- 
dere, screpere și alte utilaje, 
vor efectua lucrări în unități
le agricole socialiste.

Acțiunea de protecție a so
lului împotriva eroziunii a 
luat o amploare tot mai mare 
în țara noastră. în gospodă
riile agricole de stat și gos
podăriile colective, prin lu
crările special executate, pro
cesul de eroziunea solului a 
fost oprit pe 1.230.000 ha. Pe 
mai mult de 38.000 ha tere
nuri neproductive, îndeosebi 
din regiunile Dobrogea, Argeș, 
Galați și Ploiești, au fost exe
cutate terasări, benzi înierba- 
te, canale de reținere ’ sau 
scurgerea apei și plantări cu 
viță de vie și pomi fructiferi.

în acest an, lucrările de 
recuperare a terenurilor ero
date prin amenajări și 
țări cu viță de vie și 
fructiferi se execută pe 
prafață de două ori mai
decît cea realizată în ultimii

îndatoririle și 
miștilor.

Apoi, fiecărui utemist 
înmânează carnetul de mem
bru al U.T.M. Primind carne
tele, noii utemiști se angajea
ză să-și ridice continuu nive
lul politic, ideologic și de cul
tură generală, să cinstească 
prin noi fapte în muncă 
titlul de membru al U.T.M. 
Ei se angajează să execute 
lucrări numai de bună ca
litate, să. aplice cele mai 
avansate metode agroteh
nice, astfel îneît să obțină 
mereu producții sporite la 
hectar. Printre acești tineri 
entuziaști care au primit car
netele astăzi se numără și 
Mitran Marin de la G. A. C. 
„6 Martie“-Plosca, fruntaș în 
sectorul zootehnic. în cinstea 
acestui important eveniment 
din viața 
U.T.M. — 
tr-o bună 
a celor 11 
în griji sa să depășească pro
ducția de lapte pe cap de vacă 
furajată.

Tînăra colectivistă Sîrbu 
Ioana are numai 17 ani. Ea 
face parte' din echipa de tine
ret nr. 3 din brigada a II-a de 
la G.A.C. „Secera și Cioca- 
nul“-?losca. Ea s-a angajat să 
fie tot timpul fruntașă în ca
drul echipei, prin executarea 
lucrărilor la timp și de bună 
calitate astfel îneît să obțină 
producții mari la hectar. De

sa — primirea în 
el a reușit ca prin- 
îngrijire și hrănire 
vaci pe care le are

Duminica tineretului

plan- 
pomi 
o su
mare

Organizarea în 
mod plăcut și 
educativ a 

timpului liber al ti
nerilor colectiviști 
constituie o preocu
pare de frunte pen
tru comitetul orga
nizației de bază 
U.T.M. de la G.A.C. 
Sîntămărie, raionul 
Huedin. In acest 
scop, comitetul 
U.T.M. organizează 
în fiecare lună, du
minica tineretului, 
cu un bogat și va
riat program cultu
ral-sportiv. Iată de 
pildă, cum s-a des-

fășurat recent o a- 
semenea duminică a 
tineretului. Dimi
neața, utemiștii și 
tinerii au participat 
la o importantă ac
țiune de muncă pa
triotică pentru a a- 
juta la construirea a 
două săli de clasă la 
școala de 7 ani. 
După amiază, la că
minul cultural, ti
nerii au ascultat o 
expunere despre po
litica partidului de 
construire a socia
lismului la sate și 
au asistat la activi
tatea formațiilor

artistice în cadrul 
concursului cultu- 
ral-sportiv al tinere
tului. Apoi, un 
mare număr de co
lectiviști tineri 
vîrstnici
parte la serbarea 
cîmpenească și 
întîlnirea 
de fotbal 
echipa
colective a 
cu echipa 
Sînmihail.

și
au luat

la 
amicală 
pe care 

gospodăriei 
avut-o 

comunei

TRIFU
Comite-

VASILE
activist al 
tului raional U.T.M

Huedin

10 ani.
(Agerpres)

în întîmpinarea
„Zilei marinei"

în prunul semestru al anu
lui acesta, portul Constanța a 
găzduit, pentru a încărca sau 
descărca diferite mărfuri, 728 
de nave, din zeci de țări. A- 
cest număr întrece cu 140 pe 
acela al navelor străine intra
te în port în aceeași perioadă 
a anului trecut.

Dornici să întîmpine Ziua 
marinei cu noi succese, doche
rii și ceilalați muncitori por
tuari se străduiesc să utilizeze 
cît mai bine capacitatea mași
nilor și instalațiilor de meca
nizare. Ca urmare, în ultima 
vreme timpul de staționare a 
navelor în port pentru încăr
care și descărcare a fost re
dus în medie cu o zi față de 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

(Agerpres)

altfel echipa de tineret în',cart . i 
lucrează tînăra Sîrbu Ioana ț 
ocupă primul loc pe gospodă- * 
rie.

în încheierea festivității de : 
înmînare a carnetelor U.T.M. 
a fost prezentat un frumos 
program artistic urmat de o 
reuniune tovărășească.

NICOLAE ROVINARU 
secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Alexandria

Schimb 
de experiență

De curînd, comitetul or
ganizației de bază U.T.M. 
de la Fabrica de mobilă 

„23 August" din Tg. Mureș a 
organizat, cu sprijinul comite
tului orășenesc U.T.M., un 
schimb de experiență cu orga
nizațiile U.T.M. din două între
prinderi cu profil asemănător: 
C.I.L. Reghin și C.I.L. Gălău- 
țaș. La acest schimb de ex
periență au participat, membri 
ai comitetului U.T.M., secretari 
ai organizațiilor U.T.M. din 
secții, responsabili de brigăzi 
și posturi utemiste de control, 
propagandiști și alte cadre ale 
organizațiilor U.T.M.

Cu acest prilej tinerii de la 
fabrica de mobilă au vizitat 
cele două combinate de indus
trializare a lemnului, au stu
diat experiența organizațiilor 
U.T.M. de aici, au discutat cu 
numeroși utemiști și tineri, 
realizînd astfel un rodnic» 
schimb de experiență în mun
că. Totodată tinerii de la Fa
brica de mobilă din Tg. Mu
reș au vizitat locuri pitorești 
din împrejurimile Reghinului 
și Gălăuțașului.

N. ȘTEFAN

ZILE
de tabM
TIn de copii împes- 
U triță deodată pădurea.

Căutau ceva.
un semn ? întrebi

unulI

mai

răspunse

întem în secția za
haroase a Fabricii 
de pîine „Steagul 
roșu" din Capitală. 
Un miros plăcut de 
cozonaci stăpînește 

întreaga încăpere. Una dintre frun
tașele secției, tînăra modelatoa
re Florica Dascălu, încearcă alua
tul dacă este crescut suficient. 
Proba respectivă este bună și că
ruciorul cu formele pline este în
dreptat către cuptor. Cozonacii 
scoși din cuptor, sînt așezați 
apoi pe rafturi să se ră
cească. Sînt pufoși și au gust 
foarte bun. Gospodinele care cum
pără de la centrele de distribuire 
a pîinii specialitățile produse de 
Fabrica „Steagul roșu44 au con
firmat de mult această părere. Și 
o parte din aceste produse bune 
sînt preparate de Florica Dască
lu.

— Tovarășa Dascălu —- îmi 
spune Ion Alexe, locțiitorul secre
tarului U.T.M. — s-a calificat cu 
ajutorul muncitorilor vîrstnici. Pe 
ea au crescut-o cu grijă și dra
goste cei care au o bogată ex
periență de munca acumulată 
de-a lungul anilor petrecuți lîngă 
cuptor.

Puțin înainte de a vizita sec
ția zaharoase, tovarășul Anuța Ion, 
secretarul organizației de partid, 
ne-a vorbit, despre bucuria cu 
care muncitorii din fabrică au 
primif Scrisoarea Comitetului Cen
tral al P.M.R. adresată participan- 
ților la concursul „pentru pîinea 
de cea mai bună calitate" ca și 
tuturor muncitorilor din sectorul 
panificație și morărit. Discutînd 
in general despre noile sarcini ce 
reies din scrisoare, despre înda
toririle lucrătorilor din panifica
ție în urma concursului, tovară
șul Ion Anuța s-a oprit la proble
mele pregătirii cadrelor. El ne-a 
vorbit despre faptul că toți mun
citorii, maiștri cu experiență din 
întreprindere apreciază că forma 
principală de calificare — uceni
cia și concomitent școala serală 
— pe care o indică Scrisoarea 
C.C. al P.M.R. are o mare efi
ciență în industria panificației.

— Acest lucru e confirmat și 
de experiența noastră — ne-a 
spus tovarășul Anuța. în locurile

LA ȘCOALA
Maiștrilor brutar

cheie care cer o serioasă pregă
tire profesională noi am reușit 
să creștem unele cadre tocmai 
prin calificarea lor la locul de 
muncă.

După exemplul din secția za
haroase amintit aici la început 
care ne-a arătat că tocmai 
acolo unde sînt locuri cheie 
pot fi pregătiți unii lucrători prin 
calificare directă la locul de mun
că am găsit noi exemple în sec
ția franzelărie. • Tinerele Sîrbu E- 
lena, Cioran Ana, Ioana Blăgăilă, 
modelatoare, au venit în fabrică 
ca muncitoare necalificate. Sub 
îndrumarea maistrului Nicolae Po
pescu, ele și-au însușit meseria 
de modelatoare și astăzi o mare 
cantitate de pîine produsă în fa
brică trece prin mîinile lor har
nice.

— Alături de celelalte . sarcini 
care reies din Scrisoarea pe care 
ne-a adresat-o Comitetul Central 
al P.M.R., sarcini care ne privesc 
pe fiecare în parte, inițierea ca 
formă principală de calificare — 
ucenicia și. paralel școala profe
sională serală — reprezintă un pu
ternic ajutor pentru îmbunătățirea 
activității noastre viitoare, ne 
spune maistrul Nicolae Popescu. 
Lucrez în panificație de zeci de 
ani și vremea m-a convins că fără 
o serioasă pregătire practică ni
meni nu poate deveni un bun 
brutar. Sînt lucruri pe care nu le 
poți învăța decît aici între mun
citori, văzînd cum procedează un 
lucrător sau altul. Să luăm de pil
dă modelaful : numai aici, pe 
masa de lucru cu aluatul în mînă, 
lucrînd zi de zi ajutat de noi, cei 
vîrstnici cu experiență, poți învă
ța cum să dai forma pîinii ca ea 
să crească deajuns și să aibă gust 
și aspect plăcut.

— însușirea meseriei la locul

de muncă — reia ideea tovară
șul Anuța Ion, secretarul organi
zației de partid — nu exclude 
însă pregătirea teoretică, ci dim
potrivă. Pentru tinerii pe care 
maiștrii noștri brutari i-au crescut 
la locul de muncă, întreprinde
rea a înființat cursuri de pregătire 
teoretică. Cursurile funcționează 
odată pe săpiămînă sub condu
cerea unor ingineri și maiștri. Ele 
dau o pregătire teoretică de bază, 
însă nu pe măsură suficientă ne
voilor noastre. Noua metodă a 
uceniciei, care îmbină experiența 
vîrstnicilor, a maiștrilor brutari 
cu serioase cunoștințe teoretice 
predate la școala profesională 
serală ne va ajuta tocmai să creș

tem cadre bine pregătite pentru 
a putea răspunde cu cinste sarci
nii de a ridica în continuare ca
litatea pîinii.

In momentul de față colectivul 
Fabricii ,.Steagul Roșu" analizea
ză noile sarcini privind îm
bunătățirea muncii în sectorul 
panificației ce reies din scrisoa
rea Comitetului Central al P.M.R. 
In legătură cu problema creș
terii cadrelor la această fa
brică se intenționează ridica
rea unui număr de lucrători 
calificați prin metoda uceniciei. 
Și pentru a deschide în toamnă 
un curs de calificare la locul de 
muncă în care ucenicii să lucre
ze sub îndrumarea celor mai buni

meșteri brutari, o mare atenție 
se acordă recrutării ca ucenici a 
tinerilor care au dragoste de me
serie.

— Noi — spune în legătură cu 
aceasta maistrul Nicolae Popescu 
— trebuie să ne orientăm spre 
acei tineri care lucrînd pe lîngă 
cuptoare la munci necalificafe do
vedesc interes față de meserie, 
pasiune pentru arfa facerii pîinii.

Cadre pentru cursurile de uce
nici vor trebui firește căuta- 
tate în mod deosebit în rîndu- 
durile tinerilor care urmează 
cursurile existente și dovedesc 
aptitudini pentru însușirea te
meinică a profesiei de brutar. 
Deși mai este vreme suficientă 
vor trebui luate încă de acum și 
măsuri privind organizarea acti
vității practice a ucenicilor—unde 
vor fi locurile de muncă, pe lîn
gă cine vor lucra și ce sarcini 
vor avea la început. Pentru a- 
ceasta, o discuție cu maiștri bru
tari și cadre inginerești din între
prindere ar fi desigur utilă.

V. CONSTANTINESCU

Studenți de
ții „Babeș-Bolyai" din Cluj, 
Stîna de Valet

la Facultatea de științe naturale a Univorsită- 
“ cu prilejul unei excursii la 

studiază iau na și flora din Valea Draga- 
nului.

Siderurgiști și mineri la odihna
Peste 3.500 de mi

neri și siderurgiști 
din regiunea Hune
doara au fost tri
miși anul acesta de 
către organizațiile 
sindicale, la odihnă 
și tratament, în di
ferite stațiuni bal
neoclimaterice din 
țară, iar numeroși 
alți își petrec cor

cecjiul în stațiu
nile balneoclimate
rice din regiune și 
la cabanele amena
jate în cele mai pi
torești împrejurimi 
—- în munții Parîn- 
gului, munții 
zat, pe Valea 
iului etc.

Asigurarea
condiții tot mai bu-

Rete- 
St re-

unor

ne de viață pentru 
mineri și siderur
giști, se reflectă și 
în faptul că în ul
timul timp au fost 
date în folosință 
în Valea Jiului, 
Brad, Deva, Hune
doara și Călan a- 
proape 900 de apar
tamente.

(Agerpres)

departe 
Nu se 
capătul 
pădure

— Nici 
o fetiță.
- Ni ci 

careva.
Străbătură

obstacolele pădurii, 
dădeau bătuți. La 
unui drum lung prin 
copiii se opriră în fața unui 
arbore bătrîn. Pe scoarța lui 
era desenat cu creta un drep
tunghi. In dreptunghi era 
consemnat: 10 nord-vest.

Obiectul căutat a fost găsiți. 
Era un plic. înăuntru lui pio
nierii găsiră un bilețel 
întfrebări.

Pionierii 
consemneze răspunsurile 
caietul pe care îl aveau cu 
Ascunseră apoi plicul în altă 
parte, corectară inscripția de 
pe copac, și porniră în căuta
rea celorlalte două plicuri. In 
urma lor veneau alte grupuri 
de pionieri. Aceași căutare, a- 
ceeași încercare de a răspunde 
precis la toate întrebările. 
Care detașament va cîștigă de 
data aceasta ?...

Alteori, acești pionieri și 
școlari devin turiști pasio
nați. Iată-i pregătindu-și ruc
sacurile, echipamentul, ierba. 
rele, cutiile pentru colecția de 
pietre, și., la drum! Cabana 
Aușelul este departe, aproape 
de izvoarele Jiului. Din loc în 
loc copiii fac popasuri. Se 
odihnesc, servesc o gustare și 
discută despre filmele vizio
nate cu o zi sau două în urmă. 
In timpul altor popasuri, co
piii își completează colecțiile 
de plante și roci, își notează 
în jurnalele de excursie, im
presionați de călătorie, itine- 
rariul străbătut, spun povești 
și ghicitori. Au sosit și la ca
bană. Cabanierul se află în 
încurcătură.

-Cum să vă cazez la 
noapte 1 Sînteți aproape 100. 
Cabana este plină de turiști.

- Ne întoarcem la cabana 
noastră — l-au liniștit pione- 
rii. Sîntem doar în vizită.

Cu alt prilej, pe aceeași 
pionieri, fii ai siderurgiștilor 
hunedoreni, ai minerilor din 
Valea Jiului, șj ai colectiviș
tilor din raioanele Alba Iulia 
și Sebeș ,i-am găsit într-o ori
ginală plimbare cu ajutorul 
diafilmelor : „Prin Valea
Jiului de ieri, prin Valea Jiu
lui de azi“. Frunțile se
nine ale copiilor, ochii lor 
limpezi, plini de bucurie, s-au 
întunecat cînd pe ecran au în-ț. 
ceput să se perinde imaginile 
Văii Jiului de ieri: mineri că- 
zuți sub gloanțele jandarmilor, 
copii tîrindu-se flămînzi și 
zdrențăroși de la o poartă la 
alta, cerșind o bucată de pîine.

Pe ecran au început să se 
perinde apoi imaginile lumi
noase ale Văii Jiului de azi : 
mineri ieșind din șut, avînd 
întipărită pe față mîndria pen
tru rezultatele muncii, minu
natele construcții din Uri- 
cani, Lupeni, Petroșani, Vul
can, ridicate în acești ani etc.

Am vorbit despre cîteva din 
acțiunile pionierilor și școla
rilor. Nu am spus nici un cu- 
vînt însă despre focurile lor 
de tabără, despre alte excur
sii prin împrejurimi, despre 
cîntecele și jocurile noi în
vățate aici. Și nici despre gri
ja cu care sînt înconjurați de 
către instructori, medici, de 
către întregul personal.

Nu am vorbit despre toate 
acestea pentru că spațiul unui 
articol nu ne permite să a- 
mintim întreg programul ta
berei de pionieri și școlari da 
la cabana Lunca Florilor din 
regiunea Hunedoara.

cu

se grăbiră să 
in 
ei.

Mamaia M61. LAL ROMULUS



O „fabrică 
de păsări^

„O împărăție a păsărilor !“ 
Denumirea aceasta e cît se 
poate de firească, după cum 
firească «i se pare și expre
sia „fabrica de păsări". Pen
tru Că aici, la gospodăria 
agricolă de stat Periș, regiu
nea București, anual se nasc 
și cresc zeci de mii, sute de 
mii de pui și păsări. Nu cloșca 
obișnuită este cea care aduce 
pe lume pufuleții mici, aurii, 
în gospodărie sînt instalate 
incubatoare moderne, cu o ca
pacitate de peste 130.000 de 
pui anual. De sub „aripile" lor 
imense, dirijate cu pricepere 
de tinerii ingineri zootehniști 
Maria și Marin Marcu, oame
ni pasionați pentru profesia 
lor, ies lunar mii și mii de pui 
de rase superioare. O parte 
din acești pui sînt reținuți 
pentru gospodărie a cărei 
matcă se schimbă în fiecare 
an. Alți pui sînt reținuți 
pentru carne, iar restul, cea 
mai mare parte, sînt valorifi
cați la vîrsta de o zi, către 
alte gospodării de stat pentru 
formarea unor mătei proprii. 
Pentru a ne putea face o ima
gine clară asupra acestui im
portant sector al gospodăriei 
de stat Periș, contabilul șef 
și inginerul Marin Marcu, șe
ful sectorului avicol, ne-au 
făcut un tablou cifric al pla
nului de producție pe acest 
an. Gospodăria are planificat 
să livreze statului în acest an 
19.000 kg carne de pui și 
peste 1.20O.000 de ouă. Din 
beneficiile planificate 150.000 
lei trebuie să provină din a- 
cest sector. Acestea sînt, pe 
scurt cifrele de plan. O 
incursiune în realizările de 
pînă acum ne arată că planul 
pe acest an va fi depășit. Nu
mai în primul semestru au 
fost livrate statului 14.000 kg 
carne de pui și aproape 
900.000 de ouă. în afară de 
aceasta au fost vîndute gospo
dăriilor de stat „Mihai Vitea- 
zu“, Crevedia, Tartorești și 
altele aproape 50-000 de pui și 
100.000 de ouă. E o simplă 
enumerare de cifre, dar ele 
grăiesc de la sine ce reprezin
tă împărăția păsărilor de la 
G.A.S. Periș.

Cine gospodărește această 
„împărăție a păsărilor albe ?“ 
Un colectiv de oameni pasio
nați de meseria lor, dornici 
să obțină an de an rezultate 
tot mai bune. Dintre aceștia, 
în frunte cu șeful sectorului, 
30 sînt tineri. Față de munca

Succesele furnaliștilor 
și laminatorilor 

hunedoreni

acestor tineri, organizația 
U.T.M. manifestă o deosebită 
preocupare. îi mobilizează la 
cursurile zootehnice, îi în
drumă și îi ajută să-și ridice 
nivelul cunoștințelor profesio
nale prin studierea literaturii 
de specialitate, le analizează 
cu regularitate activitatea, 
organizează schimburi de ex
periență, se ocupă de gene
ralizarea experienței fruntași
lor. Intr-o recentă adunare 
generală a organizației U.T.M. 
tinerii din sectorul avicol s-au 
angajat în fața organizației 
de partid și a consiliului de 
conducere să dea peste plan în 
acest an 11.000 de kg carne, 
200.000 ouă și 10-000 de pui 
de o zi: dorința tinerilor avi- 
cultori de a obține rezultate 
din ce în ce mai bune este 
strîns legată de perspectivele 
ce le are acest sector al gos
podăriei.

In afară de numărul de pui 
de o zi, gospodăria crește 
pentru acest an 50.000 de pui 
de 90 de zile pentru carne. 
Matca este alcătuită din 11.000 
de păsări ceea ce reprezintă 
aproape 400 de păsări la suta 
de hectare.

Există toate posibilitățile ca 
în următorii ani acest sector 
să se dezvolte, mult. „împără
ția păsărilor" își va mări ca
pacitatea sa încă de anul 
viitor. Numărul păsărilor mat
că va ajunge la 15.000, cel al 
puilor pentru carne la 60.000, 
al puilor de o zi, scoși din in
cubatoare, la 150.000, iar al 
ouălelor la peste 1.500.000. Va 
spori considerabil numărul 
puilor și al ouălor livrate 
altor gospodării de stat și 
colective pentru crearea unor 
mătei proprii. Anii următori 
alte zeci de mii de păsări și 
milioane de ouă vor rotunji 
actualele cifre. Aceasta pentru 
că se va mări capacitatea de 
producție a incubatoarelor, se 
vor construi și amenaja noi 
padocuri și tabere de vară 
pentru creșterea puilor. Nu
mărul cadrelor cu o înaltă 
calificare va crește prin tri
miterea unor tineri care s-au 
dovedit cei mai buni îngriji
tori de păsări, la școli profe
sionale zootehnice.

— Vom face față acestor 
sarcini, spune cu încredere in
ginerul utemist Marcu Marin, 
pentru că avem tineri de nă
dejde care învață mereu, care 
nu se împacă azi cu ceea ce 
știau ieri. Vrem ca sectorul 
nostru avicol să contribuie din 
ce în ce mai mult la aprovi
zionarea oamenilor muncii cu 
produse avicole. în același 
timp „fabrica noastră de pă
sări" va livra tot mai multe 
păsări de rasă unităților agri
cole socialiste din regiune.

La Ștrandul tineretului au început ieri dimineață campionatele republicane de nota
ție ale juniorilor. Iată o imagine dintr-una din probele rezervate băieților. 

Foto : S. IONESCU

Astăzi pe lacul Băneasa

Finalele 
campionatului republican 

de navomodele

Zilele trecute ne aflam la 
baza nautică a U.C.F.S. 
de pe lacul Băneasa, a- 

colo unde se va desfășura 
campionatul republican de 
navomodele. Eram prezenți la 
un antrenament, o adevărată 
repetiție generală, cu care pri
lej concurenții căutau să pună 
la punct ultimele amănunte să 
verifice (pentru a cîta 
diversele instalații de 
dul micilor nave.

Ni l-am ales ca ghid 
ZAHARIA DOROGA, instruc
tor principal cu aeromodelele 
și navomodele în cadrul fede
rației de specialitate a 
U.C.F.S. care ne-a prezentat 
participanții și competiția :

— Cei pe care-i vedeți aici 
sînt concurenții calificați 
pentru finale în urma etapei 

Sînt concurenți 
secția 
Pala- 

condusă

oară ?) 
la bor

De tov.

Fotbal

Fier vechi— 
oțel ariilor 

183.960 kg fier vechi
a nul acesta, ti- 

yȚ nerii de la A- 
telierele de 

reparat material 
rulant - Ploiești, 
sprijiniți îndea
proape de comi
tetul U.T.M., au 
întreprins numeroa
se acțiuni patriotice 
la colectarea fieru
lui vechi din cadrul 
întreprinderii.

Organizați în 9 
brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, 
tinerii din întreprin
derea noastră au

colectat, de la în
ceputul anului și 
pînă în prezent, 
cantitatea de 183.960 
kg. fier vechi. Nu
mai în cursul a- 
cestei luni a 
fost colectată 
titatea de 36 
fier vechi pe
l-a expediat oțelării
lor. în această ac
țiune cele mai 
bune rezultate le-au 
obținut tinerii din 
cadrul organizații
lor 
nr.

mai 
can- 
tone 
care

Printre tinerii 
care s-au eviden
țiat atît în acțiunile 
de muncă patriotică, 
ca și în procesul de 
producție, se numă
ră și Dărvăreanu 
Vasile. lăcătuș, Gri- 
goriu Veronica, in
giner, Tudorache 
Gheorghe, rîndelar, 
Mărculescu Stoica, 
lăcătuș, 
Gheorghe, 
și alții.

Cristudor 
lăcătuș

de bază 
1, 2 și 3.

U.T.M. IONEL MIREA
tehnician

P E S
primele 

al brigăzi-

C URT

Symsul pavillonduî 
țării noastre

la Expoziția horticolă 
de ia Erfurt

Furnaliștii de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara și Uzi
nele „Victoria" din Călan au 
livrat oțelăriilor și turnăto
riilor 2300 tone de fontă peste 
planul lunii iulie.

în fruntea întrecerii pentru 
ridicarea calității producției 
sînt și de data aceasta brigă
zile ce deservesc 
1. 2 și 3 de la i 
Prin selectarea cît 
tă a cocsului 
încărcat 
dicarea 
insuflat, 
elaborat 
calitate.

Rezultatele obținute de fur- 
naliști au ajutat pe oțelarii 
hunedoreni să depășească pla
nul lunii trecute cu 2.350 tone 
de oțel Martin și electric.

Aplicînd inițiativa pornită 
la începutul anului privind 
sporirea vitezei de laminare 
și depășirea planului zilnic pe 
fiecare schimb cu cel puțin 
10 tone de laminate, colecti
vele celor 
noare din 
șit planul 
mai mult 
nate.

NICOLAE BARBU

regionale, 
din 
de 
tului 
de prof. N. Dumitrașcu, de la 
Casa de cultură a tineretului 
23 August etc. Apoi cei de la 
Cîmpina, un centru foarte 
puternic condus de ing. Ion 
Răduță. Vor mai lua startul 
navomodele construite la 
Buzău, Giurgiu, Brașov, Pe
troșani, Timișoara, Galați, Re
ghin etc. după cum vedeți 
cam din toate regiunile țării.

— Pe cititorii „Scînteii tine
retului" i-ar interesa cîteva 
caracteristici ale navomodele- 
îor ce vor lua startul.

București, i 
navomodele

Pionierilor

din 
a

furnalele 
Hunedoara, 
mai coree
nii nereului 
și prin ri-

Și 
în furnal 
temperaturii aerului 
aceste brigăzi au 
numai fontă de bună

3 secții de lami- 
oombinat au depă- 
aceleiași luni cu 
de 8100 tone lami-

Numirea 
noului ambasador 

a| Republicii Populare 
Romîne în Irak

Printr-un decret al Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romine, tov. Gheorghe 
Crețeanu a fost numit în cali
tate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romine în Re
publica Irak.

— Construcțiile sînt împăr
țite pe mai multe grupe, după 
specificul fiecăreia. Din pri
ma grupă fac parte velierele, 
bărci cu pînze (iolă, star, sco- 
oner etc.). Punctajul urmă
rește felul în care sînt orien
tate velele (și deci folosit vîn- 
tul) pentru atingerea punctu
lui fixat. Urmează apoi grupa 
hidroglisoarelor (a navomode- 
lelelor de viteză) împărțite în 
trei categorii, după capacita
tea motorului : 2.5 cmc., 5
cmc. sau 10 cmc. Anul acesta 
la campionat participă numai 
hidroglisoare cu elicea la apă. 
Unele dintre ele sînt copii fi
dele ale „papucilor zburători". 
Titlul de campion va reveni 
constructorului al cărui model 
va dezvolta cea mai mare vi
teză.

— Care este recordul ac
tual ?

— 44 km la oră și aparține 
unui „papuc" construit de ing. 
Anatolie Dedinski din Brașov. 
Credem că această viteză va 
fi depășită. Urmează apoi gru
pa de navomodele autopro
pulsate, cu două categorii : 
prima, modele de vase mili
tare, (crucișetoare, nave port
avion și chiar submarine) iar 
a doua, modele de nave 
comerciale. Regulamentul pre
vede : sînt primite în concurs 
nave cu lungimea maximă de 
3 m și cu orice tip de motor, 
(instalații de mașini cu aburi, 
turbine și motoare electrice, 
alimentate de la acumulatori). 
Urmează grupa machetelor de 
nave teleghidate : construc
torii stau pe mal și conduc 
navomodelul lor cu ajutorul 
unui emițător de unde scurte. 
Vaporașul va trebui să stră
bată un parcurs obligatoriu, 
balizat, și va executa o serie 
de manevre, cum ar fi: mers 
înainte, mers înapoi, oprire, 
girare la dreapta și la stînga 
etc. Pentru fiecare reușită 
primește un anumit punctaj. 
Dacă se pune în mișcare sire
na sau macaraua de la bord, 
aprinde luminile pe vas și are 
mai multe viteze, bineînțeles 
că punctajul crește.

Ați fost vreodată la un 
concurs de navomodele ? Nu ? 
Aveți ocazia s-o faceți la 
sfîrșitul acestei săptămîni : 
vineri și sîmbătă, la baza nau
tică a U.C.F.S. de la lacul Bă
neasa. începînd de la ora 9, 
se dispută campionatele repu
blicane, Duminică, pe Herăs
trău, de la ora 10, va avea loc 
o demonstrație de navomode
le, organizată în cadrul „Zilei 
marinei R.P.R.".

T. ALEXANDRU

în prezenfa a peste 50.000 
spectatori, joi s-a desfășurat 
stadionul „23 August14 
internațională de fotbal dintre e- 
chipa C.C.A. și puternica forma
ție franceză Racing Club Paris, 
clasată pe locul doi în campio
natul din acest an. Echipa oaspe
te a obținut victoria cu rezulta
tul de 3—1 (2—1).

de 
pe 

întîlnirea

• Bilanțul pe
6 luni ale anului
lor utemiste de muncă patrio
tică din regiunea Maramureș, 
este deosebit de îmbucurător. 
Cei peste 45.000 de tineri bri
gadieri ai muncii patriotice 
au participat la diverse ac
țiuni de interes obștesc reali- 
zînd economii valoroase. Prin
tre altele, în această perioadă 
ei au colectat o cantitate de 
1.800 tone fier vechi care a și 
fost expediat spre oțelăriile 
patriei.

• Sprijinite și îndrumate în
deaproape de organizațiile de 
bază U.T.M., brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică de 
la Uzinele textile „Moldova"- 
Botoșani, aduc o însemnată 
contribuție la colectarea fie
rului vechi. De la începutul 
anului și pînă acum, tinerii 
brigadieri au colectat 25.400 
kg. fier vechi care a fost pre
dat 
tare

întreprinderii de colec- 
a metalelor.

Box
După cum s-a mai anunțat 

sîmbătă își va începe turneul 
în țara noastră apreciata echi
pă cehoslovacă de box Jiskra 
Prostejov care va întîlni de 
la ora 19,30 pe ringul montat 
în incinta velodromului Di
namo echipa bucureșteană 
Metalul. întîlnirea suscită un 
interes deosebit dat fiind că 
în echipa oaspete figurează 4 
internaționali ; Galatik. Va- 
rack, Tomecek și Hanzlik. E- 
chipa metalurgistă și-a înche
iat pregătirile. O formă deo
sebită dețin în special Cristea 
Marin, Dănilă Done, Andrei 
Olteanu, Ghețu Velicu și V. 
Badea.

Boxerii cehoslovaci vor mai 
evolua la 8 august la 
lung-Muscel și la 12 
la Galați.

Atletism

GEORGE BERINȚAN 
laborant chimist

Curio

CU

au

• într-o zi cînd tinerii de 
la Uzinele de produse sodice 
Ocna-Mureș au organizat o 
acțiune de colectare a fierului 
vechi, s-au înapoiat doar 
cîteva zeci de kilograme.

— Nu găsim mai mult, 
spus ei.

Oare așa să fie ? Doar 
în spatele uzinei se află 
o groapă enormă, plină cu... 
fier vechi. Și se află aici 
peste 60 de tone care zac în 
loc să fie colectate și predate 
la I.C.M. E necesar însă ca 
organizația U.T.M. să dove
dească mai multă inițiativă, să 
mobilizeze pe tineri pentru a 
valorifica această rezervă Im
portantă de fier vechi.

Cîmpu- 
august

Mîine pe stadionul 
blicii din Capitală, cu 

de la ora 18 șl continuînd 
lumina reflectoarelor pînă

la ora 20,40, se vor desfășu- 
probele din prima zi a

Repu- 
începe-

re
la

perfor- 
cele 

cam- 
peste 

din

ra 
campionatelor de atletism ale 
R. P. Romîne pe anul 1961. 
La startul întrecerilor vor 
fi prezenți alături de atleți 
consacrați ș] numeroși ju
niori creditați cu
manțe de valoare. In 
două zile cit vor dura 
pionatele vor concura 
300 de atleți și atlete
București și din întreaga țară.

Printre atleții care vor evo
lua în prima zi de concurs 
se numără: Al. Bizim, V. Ma- 
nolescu, Z. Vamoș, C. Porumb, 
Kineses, C. Grecescu, Florica 
Grecescu, Sanda Grosu, Ana 
Both.

(Agerpres)

BABUȚANU MARIA
secretara organizației U.T.M.,

Schimbul B țesătorie 
Uzinele textile „Moldova"- 

Botoșani

z i t ă ț f
Zac aici de multfotografie.

timp conducte și alte utilaje 
neutilizabile în greutate de 
circa 150 tone.

Întreprinderea respectivă a 
făcut nenumărate demersuri 
pentru ca aceste utilaje vechi 
să fie casate de sfatul popular 
raional pentru a fi apoi pre
date la I.C.M. Demersurile pe 
lingă Sfatul popular raional 
Odorhei au rămas însă și pînă 
acum fără rezultat.

Pavilionul țării noastre la 
Expoziția horticolă internațio
nală de la Erfurt, a primit în 
medie zilnic câte 15.000 de vi
zitatori. Mulțj dintre ei, con- 
semnîndu-și impresiile în cant 
tea de aur, l-au denumit s „O 
contribuție la succesul expo
ziției internaționale", „o măr* 
turie a dezvoltării R.P. Romîne 
pe drumul socialismului", „un 
mesaj de prietenie al unul 
popor ospitalier", „o demon
strație de flori" etc.

în renumitul oraș al florilor 
— Erfurt, horticultorii noștri 
au prezentat la această expo
ziție peste 300 de soiuri de 
flori, 110 soiuri de legume, 90 
de soiuri de fructe și un bo
gat sortiment de conserve de 
legume, fructe și de vinuri. 
Printre altele au fost expuse 
soiuri noi de trandafiri, gla- 
diole, tomate, ardei, vinete* 
cartofi, create în ultimii ani 
de specialiștii noștri.

La cele 10 concursuri care 
au avut loc pînă acum în ca
drul expoziției, produsele hor
ticole românești au fost distin
se cu 47 medalii de aur, 32 
medalii de argint, 7 medalii 
de bronz și 15 mențiuni. S-au 
primit medalii de aur pentru 
valoroasele soiuri de tomate* 
castraveți, mazăre, ardei, stru
guri, mere, cireșe, pentru e- 
xemplarele de trandafiri, ga
roafe. gladiole, crini etc.

Apreciind bogatul și varia-? 
tul sortiment de produse hor
ticole prezentat, juriul a acor
dat țării noastre premiul de 
onoare al expoziției.

(Agerpres)

• La întreprinderea de in
dustrie locală ,,Iosif Atila" din 
Odorhei se găsește un adevă
rat 
așa

„cimitir" de... fiare vechi, 
după cum se vede și în

Cu sprijinul prietenilor cărții
(Urmare din pag. l-a)

130 
,>0

se mîndresc cu insigna de 
„prieten al cărții", iar alții, 
vreo 30, sînt la lectura ultime
lor pagini din bibliografia 
concursului și așteaptă cu in
teres. dar și cu emoție, întîl
nirea cu comisia de exami
nare.

Rezultatele bune obținute 
la secția vagoane a Ateliere 
lor de reparat material rulant 
„Ilie Pintilie" din Iași în 
antrenarea 
nerilor la 
tivitate în 
lui „Iubiți cartea" se datoresc 
în primul rând muncii susți
nute duse de biroul U.T.M. pe 
secție. Membrii biroului și-au 
dat seama că acțiunile orga
nizate de comisia concursului 
la nivelul întreprinderii nu 
pot cuprinde pe toți tinerii*

majorității
o susținută ac- 

cadrul concursu-

In vederea recentelor în- 
tîlniri internaționale pe 
care le are de susținut, lo
tul republican de baschet 
masculin a participat eri în 
sala Floreasca la o întîl- 
nire de verificare în cam
pania formației de tineret. 
Vă prezentăm o imagine 
din această interesantă 

confruntare.
Foto : S. SPIREA

Pentru viitorii studenți
mai sînt și alți muncitori din 
uzină.

Studiile de cultură generală 
și de specialitate îi ajută pe 
muncitori să folosească mai 
bine tehnica nouă. Eroul Mun
cii Socialiste, Uie Trandafi- 
rescu, de exemplu, a elaborat 
pentru prima oară, prin me
tode proprii, fontă cu grafit 
nodular obținând astfel piese 
cu caracteristici aproape echi
valente cu ale oțelului, iar 
ing. Alexandru Tripșa, a con
struit o instalație specială de 
brichetat așchii metalice.

CARTA PURITĂȚII MORALE
(Urmare din pag. l-a)

țenie a obligațiilor față de 
colectivitate, la relații pline 
de stimă între oameni, la o 
atitudine de frate a omului 
față de om.

Am în față o piesă de tea
tru a unuia dintre exponenții 
putreziciunii culturii actuale 
occidentale : Samuel Becket. 
In scenă, trei personaje pe 
un scaun, în mijloc, un orb 
nebun și alături de el, în două 
lăzi cu gunoi, părinții săi. 
Iată spectacolul relațiilor 
dintre oameni în lumea jun- 

nebunie, 
gropi 
dicto-

homini lupus", 
,un pas înainte" :

glei imperialiste: 
delir, ființe umane în 
cu gunoaie. De la 
nul „homo 
s-a făcut „i 
omul nu-i este semenului său 
numai fiară ; în Universul că
zut, unde domnește dictatul 
banului șl legile lui de ara
mă, omul îi este omului gro. 
par și cioclu și temnicier și 
hienă Iar uneori și mai rău : 
asasini din satisfacție sadică 
și din spleen. O statistică 
oficială americană privitoare 
la criminalitatea juvenilă din

Statele Unite arată că 80 la 
sută din omorurile făptuite de 
tineri sub 18 ani, n-au altă 
cauză decît dorința ucigașilor 
de a se distra cu pistolul. 
Pentru ce să ne mirăm ? De 
ce nu s-ar amuza odraslele 
Morganilor apăsînd pe tră
gaci, cînd părinții respectivi
lor asasini fac același lucru la 
proporții mult mai ample, cu 
registrele monopolurilor ex
ploatatoare ? Mai putem face 
vreo confruntare și mai este 
îngăduită comparația ? In 
timp ce în țările capitalului 
se menține o agitație morbi
dă, iresponsabilă, menită să 
pregătească omenirea pentru 
eventualitatea unui nou răz
boi, în timp ce se reeditează 
sub firme inedite cărțile, 've
chile și otrăvitoarele 
ale malthusianismului, 
catastrofelor fatale, 
împletite cu o ideologie jal
nică și mizerabilă, încercînd 
să convingă omenirea de inu. 
tilitatea oricărei opoziții, des
tinul omului fiind, „pecetluit", 
întreaga viață reprezentînd 
doar o reeditate a chinurilor 
lui Sisif, codul moral al con-

teorii 
ale 

toate

sfructorului 
cheamă la 
fate, la puritate 
simplitate și modestie în via
ța particulară și obștească. 
E numai un aliniat al codu
lui, dar ce sursă de sugestii 1 

In aceeași Americă înflo
rește actualmente o întreagă 
promoție ce se autointitulează 
generația dusă pe copcă. 
E un mod de a se prezenta, 
cinic, dar generația — dispe
rată, decavată, abandonată, 
are o ideologie riguroasă : 
stupefiantele, expedientele și 
în genere orice activitate fri- 
zînd călcarea ordinei și a 
disciplinei. „Familia" — scrie 
unul dintre „ideologii" acestei 
promoții — „iată primul nu
cleu de abrutizare, de imbeci
lizare, de despersonalizare. 
Trebuie fărîmată. Se cuvine 
să-ți ucizi părinții, cît sînt ti
neri". Ideologul nu e închis 
în nici un ospiciu. Un critic 
pe măsura lui îl găsește : 
„inspirat, original, de o vervă 
irezistibilă și alienată".

Termenul ultim e, în sfîrșit, 
bine găsit. Acestei lumi alie
nate, codul moral al construc
torilor comunismului îi opune

comunismului 
cinste și sinceii- 

morală, la

respectul familiei, grija pen
tru educarea copiilor, intran
sigența înverșunată față de 
nedreptate, trîndăvie, necin
ste, carierism, față de toate 
tarele și toate păcatele pe 
care le mai reprezintă moște
nirea în conștiință a unor 
urme de ideologie capitalistă.

Codul cheamă la intransi
gență față de ura națională 
și de rasă, la prietenie și so
lidaritate cu oamenii muncii 
de pretutindeni, la sentimen
tul pur, propriu omului, de 
iubire pentru toate popoarele 
lumii.

înzestrat cu asemenea tră
sături, chipul comunistului ca
pătă lumina grandioasă a 
sarcinii sale istorice; aceea 
de a clădi sub ochii noștri o 
societate cum n-a cunoscut 
umanitatea nicicînd. Eden te
restru, revăzut și tangibil, că
ruia actualul proiect de Pro
gram al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice îi prefi
gurează în chip științific pei
sajul mirific de o emoționantă 
măreție. întreaga omenire ci
tește în fiecare literă a aces
tui program viitorul său de 
vis și de speranță.

în cele 6 institute 
țămînt superior din 
studia în noul an peste 11.000 
de studenți, cu aproximativ 
1500 mai mulți decît în anul 
1960—1961.

Pregătirile pentru deschide
rea anului universitar sînt pe 
terminate. Pentru studenții 
Universității „Al. I. Cuza“ și 
ai Politehnicii „Gheorghe 
Asachi", vor fi puse la dispo
ziție 4 cămine noi, cu o capa
citate totală de 1200 locuri, 
precum și 2 cantine la care 
vor servi masa peste 2200 stu
denți. Spațiul pentru cursuri a 
fost și el mult lărgit. Institu
tul politehnic va dispune în 
noul an de încă o clădire, ter
minată de curînd, cu aproape 
50 de încăperi.

Pentru studenți au fost 
create condiții mai bune de 
studiu și cercetare științifică. 
Laboratoarele au fost înzes
trate cu aparatură și utilaje 
noi. în acest scop, numai pen
tru Institutul politehnic s-a 
investit peste un milion lei.

★
La Institutul Politehnic din 

Brașov au început de curînd 
cursurile de pregătire pentru 
candidații la concursul de 
admitere pentru învățămîntul 
superior. Printre participanții 
la aceste cursuri se află 106 
tineri de la Uzinele „Ernst 
Thalmann". Numeroși alți 
constructori de tractoare s-au 
înscris la cursurile de pregă
tire de pe lîngă institutele 
politehnice din București și 
Iași.

în ultimii 10 ani, au absol
vit școala medie și institute 
superioare de învățămînt a- 
proape 3.000 constructori de 
tractoare. Un grup de cola
boratori științifici au crescut 
și s-au specializat chiar în a- 
ceastă uzină. Fostul turnător 
Vasile Vulcu, face parte astăzi 
din corpul didactic al Institu
tului Politehnic din Brașov și 
este aspirant. La fel ca el

de învă- 
Iași vor

(Agerpres)

și adesea, aceste acțiuni în 
mod obiectiv nu pot răspunde 
cerințelor fiecărui tînăr în 
parte. Așa că, la îndrumarea 
comitetului U.T.M., biroul or
ganizației U.T.M. din secția 
vagoane a creat un colectiv 
alcătuit din cei mai buni prie
teni ai cărții, care se ocupă de 
popularizarea cărții în rândul 
tinerilor, de organizarea unor 
manifestări diferențiate, potri. 
vit stadiului de lectură la 
care au ajuns tinerii. Colecti
vul ține o strânsă legătură cu 
comisia concursului, cu biroul 
U.T.M. de secție și, mai ales, 
e prezent zilnic în mijlocul 
tinerilor. „Ce ți-a plăcut din 
ce-ai citit ieri, ce vrei să ci
tești mîine ?“ — sint întrebări 
cu care tinerii de la „vagoa
ne" s-au obișnuit.

Și la „montaj", discuția cu 
câțiva prieteni ai cărții a fost 
interesantă. Montatorul Ște
fan Budacea, proaspăt absol
vent al liceului seral, deși în
vață în aceste zile chimie și 
matematică, pentru a se pre
zenta cît mai bine pregătit la 
examenul de admitere de la 
Politehnică, caută să nu-i sca
pe nici o noutate literară va
loroasă. Nu-i lipsit de impor
tanță să amintim că Șt. Buda
cea discută despre opera lui 
Mihail Sadoveanu cu compe
tența unui bun student din 
ultimul an al Facultății de fi
lologie... Tot atît de pasionați 
de literatură sînt și tinerii Ion 
Focanici, N. Moraru și Ion 
Dascălu. Ei sînt purtători ai 
insignei „Prieten al cărții", 
cu o lectură bogată, temeinic 
însușită și ar putea contribui 
mult la dezvoltarea gustului 
pentru literatură și a altor 
tineri din preajma lor, care 
citesc încă prea puțin. Dar 
pentru aceasta ar trebui ca

Eleva Maria Somoș de la Școala populară de artă 
din Satu Mare este o pasio nată pictoriță amatoare.

Foto : V. ORZA

biroul 
tar C. 
pe de 
nerilor spre carte, să organi
zeze bine desfășurarea con
cursului. în această sec
ție concursul e conceput for
mal. Popularizarea lui s-a re
zumat la două-trei recenzii ți
nute de la începutul anului. 
Nici nu-i de mirare că numă
rul purtătorilor insignei „Prie
ten al cărții" nu trece în a- 
ceastă secție de 10, deși aici 
muncesc aproape 80 de ti
neri. Organizarea unor ac
țiuni interesante pe margi
nea cărților le-ar dezvolta 
orizontul tinerilor, care, acum, 
nu pot participa la o discuție 
despre carte decît cu stereoti- 
pe formule: „mi-a plăcut" 
sau „nu mi-a plăcut", „e o 
carte frumoasă" sau „e o car
te interesantă", fără a mai 
putea spune și de ce e fru
moasă. de ce e interesantă, 
de ce le-a plăcut sau nu.

Exemple asemănătoare de 
tineri care cu greu pot sus
ține o discuție despre carte 
întîlnești și la secțiile turnă
torie, fierărie. Și aici birourile 
U.T.M. au întreprins extrem 
de puține acțiuni pentru dez
voltarea gustului pentru lec
tură, pentru ajutorarea tineri
lor la înțelegerea temeinică a 
celor citite, socotind că de or
ganizarea concursului „Iubiți 
cartea" e răspunzătoare doar 
comisia concursului pe atelie
re. Desigur, de această răspun
dere comisia nu poate fi absol
vită. Acțiunile de populariza
re a cărții — numeroase și 
interesante, ce-i drept (se or
ganizează la stație emisiuni 
despre noutățile literare, re
cenzii pe marginea cărților 
din concurs, există o vie agi
tație vizuală : afișe, vitrine cu 
cărți, lozinci mobilizatoare etc.) 
— serile literare, recenziile 
urmate de discuții care se țin 
la „Joile tineretului" etc. sînt 
bune dar nu pe deplin efi
ciente cînd sînt concepute nu
mai la nivelul întreprinderii.

Acest lucru se pare că l-a 
sesizat comitetul U.T.M. pe 
Ateliere. Experiența bună în 
munca cu cartea de la secția 
vagoane nu va mai rămîne 
multă vreme o floare rară, 
într-o recentă ședință, comi
tetul U.T.M. pe Ateliere (se
cretar Gh. Moisă), analizând 
felul în care se ocupă comi
sia de desfășurare a concursu
lui în secții, a luat măsuri 
pentru înființarea în fiecare 
secție a unor colective de ci
titori fruntași, care să alcă
tuiască programe interesante, 
la locul de muncă chiar, pen
tru stimularea dragostei de 
carte a tinerilor. Folosind me
tode diverse — de la discuția 
de la om la om, la organiza
rea concursurilor-ghicitoare, a 
serilor de poezie și a simpo
zioanelor — nelăsînd să trea
că o săptămână fără o acțiune 
educativă pe marginea biblio
grafiei din concursul „Iubiți 
cartea", aceste colective vor 
contribui la obținerea, cu sigu
ranță, a unor succese toi 
mai 'substanțiale.

U.T.M. de secție (secre- 
Dumitru) să se preocu- 
netezirea drumului ti-



La Forum, tineri din 105 țări ale lumii s-au pronunțat

Pentru unitate în apărarea păcii !
Tineri! Alăturați-vâ glasul

glasurilor noastre !
Mesajul participanților la Forum

adresat tineretului tumii
Tineri și tinere ! Prieteni!

Noi, reprezentanții organizațiilor de tineret din toate col
țurile globului ne-am adunat la Forumul mondial de la Mos
cova. Am venit la această întîlnire animați de sentimentul 
răspunderii pentru soarta tinerei generații de la mijlocul se
colului al XX-Iea. Fără să ne ascundem concepțiile politice, 
într-o discuție cinstită și sinceră in toate problemele am ajuns 
la concluzia fermă că în ciuda deosebirii dintre punctele de 
vedere problemele care au fost puse în discuție în cadrul Fo
rumului au o importanță primordială pentru fiecare din noi 
și pentru rezolvarea lor putem găsi o cale comună.

Năzuim spre asigurarea unei păci- trainice pe pămint. Pentru 
aceasta trebuie obținută independența pentru toate popoarele, 
lichidat colonialismul, asigurată coexistența pașnică între ță
rile cu sisteme sociale diferite, realizată dezarmarea generală 
și totală.

Niciodată încă în întreaga istorie a existenței sale, omenirea 
nu a avut liniște din pricina războaielor. Numai in secolul 
nostru omenirea a fost antrenată de imperialism in războaie 
groaznice care au secerat viețile a zeci de milioane de oameni. 
Și astăzi focul războiului aprins de colonialiști și menținut de 
complicii și protectorii lor, arde în Algeria, Angola, Congo, Tu
nisia și în alte regiuni ale planetei noastre, amenințînd să se 
transforme intr-un incendiu mondial al unui război atomic. 
Problema nerezolvată a Germaniei și a Berlinului occidental 
implică o uriașă primejdie pentru pace in întreaga lume.

Nu avem dreptul să așteptăm să izbucnească un război mon
dial. Trebuie să fim vigilenți. Rațiunea noastră, conștiința 
noastră, ne cer acțiuni, ne cer să ne unim eforturile pentru 
a ne ridica ca un zid de netrecut în calea acelora care pre
gătesc o vărsare de sînge mondială.

Nu numai că ne dăm seama de întreaga necesitate a luptei 
pentru pace, dar noi știm că popoarele și tinăra generație au la 
dispoziție toate posibilitățile și forțele pentru a preintîmpina 
un război mondial, a-I exclude din viața societății. TREBUIE 
SA FACEM TOT CE NE STA ÎN PUTINȚĂ PENTRU A ASI
GURA PACEA PE PAMÎNT.

Coexistența pașnică trebuie și poate să devină singura formă 
a relațiilor dintre țări cu orinduiri social-economice diferite.

Principalele condiții pentru o pace trainică în întreaga lume 
sînt stabilirea relațiilor de coexistență pașnică între state cu 
sisteme sociale diferite în baza dreptului popoarelor la auto
determinare, lichidarea colonialismului sub toate formele și 
manifestările sale, încetarea oricărui amestec al imperialiștilor 
in treburile interne ale altor țări, dezarmarea generală, totală 
și controlată.

Lupta pentru pace, pentru dezarmare, pentru coexistență 
pașnică între țările cu sisteme sociale diferite este string șj in
disolubil legată cu lupta de eliberare a popoarelor împotriva 
'colonialismului și a tuturor formelor asupririi imperialiste, cu 
demonstrațiile tot mai active ale maselor populare din nu
meroase țări Împotriva fascismului și a militarismului, împo
triva politicii colonialiste, pentru democrație și progres. Toate 
acestea constituie lupta împotriva imperialismului, pentru 
pace in întreaga lume.

Conștiința noastră, sentimentele noastre clocotesc de mînie 
și ură împotriva rasismului și a discriminării — cea mai dez
gustătoare manifestare a colonialismului. Toți oamenii, indife
rent de culoarea pielii lor, de felul de viață, de nivelul econo
mic și cultural al dezvoltării lor, au dreptul firesc la o exis
tență liberă și independentă. Condamnăm cu hotărîre orice 
încercare de reprimare pe calea armelor a năzuințelor popoare
lor spre libertate și spre dezvoltare independentă. Condamnăm 
amestecul agresiv al imperialismului în treburile interne ale 
țărilor, crearea de baze militare și ocuparea de teritorii în 
scopuri militare, contrar voinței țărilor respective așa cum 
se întimplă în Cuba, Laos, Tunisia, Irianul de vest, în Taivan. 
Condamnăm aceste acte de agresiune care pun în primejdie 
pacea în întreaga lume și atentează Ia dreptul legitim al 
popoarelor la autodeterminare. Principiul neamestecului și res
pectării suveranității naționale a tuturor popoarelor, dreptul 
lor de a-și hotărî singure soarta sînt aprobate de întregul tine
ret al globului.

TREBUIE SĂ SE PUNA CAPAT O DATA PENTRU TOT
DEAUNA COLONIALISMULUI ȘI TUTUROR CELORLALTE 
FORME DE OPRIMARE A POPOARELOR.

Sîntem în mod hotărît împotrivă ca sub forma acordării unui 
„ajutor" să se impună jugul colonialismului. Numeroase po
poare se află încă sub asuprirea monopolurilor străine care je-

lor naționale, Ie impun dependența economică 
Aceste monopoluri sînt

fuiesc bogățiile 
și le mențin în stare de înapoiere, 
încurajate și sprijinite de guvernele antidemocratice și anti
naționale.

Salutăm popoarele și tineretul Africii, Asiei și Americii La
tine care luptă cu perseverență, biruind greutăți, pentru liber
tate și independență națională și pășesc cu încredere pe calea 
construcției unei vieți noi.

Cursa înarmărilor accentuează încordarea internațională și 
reprezintă o primejdie pentru pace în întreaga lume. Iată de 
ce NOI, TINERETUL LUMII, CEREM DEZARMARE GENE
RALA, TOTALA ȘI CONTROLATĂ, CEREM SĂ FIE LICHI
DATE TOATE BAZELE MILITARE DE PE TERITORIILE 
ALTOR ȚARI !

Considerăm că purtăm răspunderea pentru educarea tinere
tului de pe glob in spiritul umanitarismului, în spiritul urei 
față de fascism și rasism, în spiritul devotamentului față de 
democrație și progres.

Este necesar ca O.N.U. să asigure coexistența pașnică, înfăp
tuirea hotărîrilor cu privire la lichidarea colonialismului, cu 
privire la dezarmarea generală, totală și controlată. Structura 
și activitatea O.N.U. trebuie să reflecte transformările mari 
care s-au petrecut și se petrec în întreaga lume.

Menționăm câ cultura contemporană, progresul științific au 
făcut ca noua generație să-Și dea mai bine seama de dreptu
rile inalienabile, ce i se cuvin. în numeroase țări dreptul la 
libertăți democratice, la muncă și la condiții omenești de lucru, 
la retribuire egală pentru muncă egală fără discriminare pen
tru considerente de rasă, vîrstă și sex, dreptul la posedarea 
pămîntului de către cei care ii lucrează, dreptul la învățămînt 
gratuit și democratic, la concediu plătit, la condiții omenești de 
locuit, la ocrotirea sănătății, la posibilitatea de-a se odihni și 
de-a face sport, sînt probleme încă nerezolvate. Datoria noastră 
comună, datoria noii generații, a tuturor popoarelor de pe 
glob este să rezolve aceste probleme. Acesta este un argument 
în plus în favoarea solidarității, unirii forțelor noastre în ve
derea luptei pentru drepturile noastre.

CEREM . SA FIE ASIGURATE PRETUTINDENI DREPTU
RILE TINERETULUI !

A venit timpul cînd tineretul de pe glob trebuie să-și unească 
eforturile. Peste neîncrederea, neînțelegerile, iar adesea vrajba 
care dezbină, din păcate, țările noastre trebuie să se întindă 
punți ale prieteniei.

Chiar și în perioada celei mai mari încordări internaționale 
tineretul din diferite țări a găsit un limbaj comun și căi pen
tru acțiuni reciproce. Congresele, adunările generale, conferin
țele, festivalurile, întîlnirile, discuțiile, semînariile care au loc 
pe pian național, regienai și internațional, schimbul de dele
gații, de turiști, de formații culturale, de sportivi, studenți, ex
poziții de cărți literare, filme și, în sfîrșit Forumul nostru 
mondial — sînt formele diverse ale acestei colaborări care 
ajută Ia lichidarea prejudecăților în relațiile dintre diferite țări, 
intre diferite organizații.

FERM HOTAEÎȚI ȘI PLINI DE SPERANȚE NE ADRESĂM 
ȚIE, TINERETUL LUMII, INDEMNINDU-TE LA ÎNTĂRIREA 
UNITĂȚII RÎNDURILOR TALE, LA DEZVOLTAREA PRIN 
TOATE MIJLOACELE A COLABORĂRH INTERNAȚIONALE.

Lumea noastră, viitorul nostru nu trebuie să fie umbrite de 
războaie, de colonialism și imperialism, de inegalitatea în drep
turi, de foamete, boli, de analfabetism și mizerie. Vom lupta 
fără preget și vom învinge. Sîntem mîndri de datoria noastră 
și o vom îndeplini pînă la 
eapăt.

colaborare, înțelegere _  iată semnificația buchetului de mîini ale acestor tineri participanți la Forum.

îini viguroase și 
tinere, sute de 
mîini albe, negre, 
galbene, se în- 
lănțuiseră. Mîinile 
acestea înalță zi

duri de case, smulg pămîn
tului roade sau aștern pe 
hîrtie complicate formule al
gebrice. înlănțuirea lor avea 
o valoare simbolică. Mîinile 
acestea nu trebuie niciodată 
să fie nevoite să mînuiască 
pușca, ci doar strungul, trac
torul sau stiloul.

în sala coloanelor răsună 
cîntece, în toate limbile. Era 
imposibil să le deslușești cu
vintele. Cîntece ale tinereții 
dornice de pace. Deodată 
oîntecele au încetat. O clipă 
de tăcere și o furtună de a- 
plauze s-a declanșat. Cuvin
tele „PACE și PRIETENIE" 
erau pe toate buzele. Apoi 
minute în șir s-a scandat 
„FORUM" ca o dovadă a 
aprecierii rezultatelor acestei 
importante reuniuni interna
ționale a generației tinere,

Delegații care veniseră di
mineața mai devreme au con
statat în sală unele schimbări. 
Spațiul devenise parcă mai 
strimt. Metamorioza avea o 
cauză bine stabilită. în zilele 
cînd Forumul lucrase în co
misii, la Moscova au conti
nuat să sosească noi delega-

sunat cele 
zuințe ale 
Reprezentanții tineretului de 
pretutindeni au arătat că în
țeleg înalta responsabilitate 
ce le revine.

Participanțîî la Forum au a- 
dresat tineretului lumii un 
mesaj. Textul acestui mesaj ce

mai arzătoare nă- 
generației tinere.

Prin telefon de la trimisul nostru 
special la Forum

ții astfel încît astăzi în sală 
LA ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE 
SE AFLAU PESTE 800 DE RE
PREZENTANȚI AI TINERETU
LUI DIN 105 ȚĂRI.

Reprezentantul sovietic, Piotr 
Reșetov, a făcut un scurt bi
lanț al celor 10 zile de rod
nice dezbateri ale Forumului. 
Marea întîlnire a reunit ma
joritatea organizațiilor de ti
neret din lume dovedindu-se 
• tribună de la care au ră

Dragi prieteni!

participanților la Forum.

din

Noi iubim sincer cauza pă
cii și sintem dornici să fa
cem ceea ce depinde de 
noi spre a o apăra.

După încheierea Forumului, reprezentanți ai diferitelor 
organizații de tineret au făcut următoarele declarații:

pentru 
indepen-

GEHT8UDE WINGLMAYER 
și HEIDELINDE KLUG 

studenți austrieci

FAROSA CEAVES ELEU. 
TERIO, student din Mexic.

Aspect de la recepția ofe
rită la Kremlin în cinstea a prieteniei"

VIDYA PRASAD ACHARYA 
reprezentant al organiza, 
ției guvernamentale de 

tineret din Nepal.

ALVA BUXENBAUM 
președinta organizației ti. 
neretului progresist 

S.U.A.

Să ne mobilizăm forțele 
pentru a difuza pretutindeni 
acest apel.

Stringeți semnături pe acest 
apel, transmiteți cererile și 
părerile voastre guvernelor și 
parlamentelor. Organizațî-vă 
în țările voastre și pe conti
nentele voastre întîlniri ale ti
neretului pentru ca să discu
tați problemele care vă inte
resează.

— Tineri! Alăturați-vă gla
sul glasurilor noastre!

face o cuprinzătoare expune
re asupra punctului de ve
dere al participanților la Fo
rum în problemele vitale ale 
contemporaneității a fost citit 
do delegatul algerian. In mod 
unanim mesajul a fost apro
bat. 10 minute au răsunat în 
sală aplauzele aprobative. 
Trecînd peste toate deosebi
rile de vederi, peste diver
gențe, participanții la Forum 
în unanimitate au chemat ti
neretul lumii să lupte pentru 
pace și un viitor mai bun.

Iată-ne la capătul Forumu
lui. Au fost zile de muncă obo
sitoare de dezbateri prelungi
te, dar aceste zile sînt încunu
nate de bucuria reușitei, de 
satisfacția succesului. Un a- 
Irican se îndreaptă spre tri
bună și îl sărută pe Piotr Re
șetov. în sală, uitînd obosea
la, delegații salută succesul 
Forumului prin aclamații ne- 
jsfîrșite. Privim ceasul. Au tre
cut aproape 20 de minute de 
cînd în picioare, tinerii din 105 
țări ale planetei noastre, a- 
plaudă și aîntă. „Mir i drujba“ 
„Paix et arnitie" „Paz 1 
amistad" alternează cu cuvin
tele Forum scandat cu o re
zonanță uluitoare.

înainte de despărțire parti
cipanții s-au fotografiat la 
Foram.

Africani, asiatici, latino-a- 
mericani, se fotografiază cu 

O 
fotografie este totdeauna o 
amintire plăcută. Fotogra
fiile acestea nu vor fi însă 
o simplă amintire. Ele vor 
duce în toate colțurile pă- 
mîntului imagini ale unei a- 
mintiri tinerești, cu puternice 
rezonanțe mondiale.

solii tineretului nostru.

Q-teara, participanții la Fo- 
rum s-au regăsit în 
grandiosul palat al Spor

turilor de la Lujniki. De fapt, 
a afirma că s-au regăsit nu 
este tocmai exact, deoarece 
mulțimea veselă a tinerilor 
moscoviți i-a acaparat pe oas
peții dragi. Tribunele păreau

Am făurit încă o punte

un inspirat tablou în care pic
torul a amestecat cele mai fe
lurite culori. Pancarte, drape
le, flori, baloane multicolore, 
dădeau un pitoresc neobișnuit 
acestei seri, ce în mod curent 
este martoră a întrecerilor 
sportive. Un tînăr ridică o 
pancartă pe care observăm o 
singură literă, altul ridică 
încă o pancartă. Gestul este 
imitat. împreunate, pancarte
le aduceau privirilor o lozin
că : „Libertate Africii". Scli- 

scandează 
grup de ti- 
oferă flori 
Se cîntă, se 
domnește o

Tînăra învățătoare Can- 
didia Bangura, a veaiit 
la Forum din inima A- 
fiicii, de la Bamako, ca
pitala Republicii Mali. 
Candidia Bangura se 
reîntoarce acum în pa
tria ei ducînd cu sine 
neșterse amintiri. Ajun
să acasă ea va împăr
tăși tuturora faptul că 
reprezentanții tineretu
lui lumii întruniți la Fo
rum și-au exprimat cu 
tărie solidaritatea cu 
cauza dreaptă a popoa
relor care luptă pentru 
lichidarea rușinosului 
jug al colonialismului, 
că în lupta împotriva 
colonialiștilor, 
libertate și
dență, ele se bucură de 
spf ’nul tuturor tinerilor 

c.ustiți din întreaga 
lume

— Forumul reprezintă o 
victorie a luptei pentru 
cooperarea tinerei genera
ții pe platforma apărării 
păcii. Aici am cunoscut 
multi iineri, am înțeles mai 
bine preocupările lor. Dacă 
tinerii se vor întilni cît 
mai des, ei vor găsi mai 
ușor drumul înțelegerii, 
întorși în țările noastre 
vom lupta și mai hotărît 
pentru pace...

— Forumul are o deose
bită însemnătate pentru 
tineretul din lumea întrea
gă. Discuțiile de aici s-au 
arătat deosebit de valo
roase. Tineretul trebuie să 
se unească spre a apăra 
pacea. Tinerii din Nepal 
doresc să se înțeleagă cu 
tinerii din lumea întreagă.

— Tineretul din Mexic a 
întîmpinat cu mare satis
facție ideia organizării Fo
rumului. întîlnirea repre
zentanților organizațiilor 
de tineret din toate conti
nentele s-a justificat pe de. 
plin. Consider că aseme
nea întîlniri sînt necesare 
pentru că ele pot apropia 
oamenii de diferite convin, 
geri politice.

Tinerii și tinerele din ță
rile Americii Latine sînt 
interesați în dezvoltarea 
cooperării. Ei se intere
sează îndeosebi de viața 
celor de aceeași vîrstă 
din Țara Sovietică — țara 
care a obținut succese 
uriașe, țara care a biruit

în grandioasa bătălie îm
potriva fascismului. Din 
păcate însă în calea do
rinței arzătoare a tineretu
lui de a cunoaște tineretul 
din Uniunea Sovietică și 
țările socialiste, stau mari 
obstacole. Autoritățile noa. 
stre ne refuză de regulă, 
vizele pentru plecarea în 
aceste țări.

Forumul a constituit o 
întîlnire minunată a tine
retului lumii pusă în slujba 
unor idealuri Bcumpe : pa
cea și prietenia.

— Forumul ne-a dat fer
ma certitudine că tineretul 
din lumea întreagă, in ciu
da existenței unor diver
gențe într-o serie de pro
bleme, este unit, ceea ce 
constituie esențialul — In 
dorința sa de a lupta pen-

tru o pace trainică. Tine
rii și tinerele din toate ță
rile reprezentante la Fo
rum au arătat că vor iace 
tot posibilul spre a realiza 
năzuinfa lor de pace.

MICHAEL GOLDMAN 
reprezentantul mișcării de 
tineret pentru dezarmarea 

nucleară din Anglia :

— Am făurit încă o 
punte — puntea prieteniei 
tineretului care trece peste 
cinci continente. Astfel a- 
preciez eu și prietenii mei 
rezultatele minunatei noas
tre întîlniri de Ia Moscova. 
Am învățat multe Ia acest 
Forum.

Ceea ce mi-a plăcut în 
mod deosebit la Forum a 
fost faptul că discutarea 
unei probleme sau alteia 
nu se făcea intr-o formă 
declarativă. Au fost discu
ții active despre forme 
concrete de luptă pentru 
dezarmare, despre căi con
crete de colaborare și de 
întărire a prieteniei din
tre tineretul tuturor conti
nentelor.

Cui • ---- —--
Zor Cubei li se 
„Viva Cuba". Un 
nere moscovite 
fiecărei delegații, 
scandează lozinci, 
atmosferă pe care numai pros
pețimea tinereții o poate crea.

O erupție de aplauze. Euro
peni și asiatici, africani și la- 
tino-americani, tinerii sovie
tici și oaspeții lor aclamă so
sirea în sală a lui N. S. Hruș
ciov. Este o manifestație spon
tană de dragoste și admirație. 
„Acesta este Hrușciov!“ —
rostește o negresă din Ghana 
și în ochii ei se poate citi o 
bucurie nemărginită — bucu
ria de a-l vedea pe conducă
torul iubit al poporului so
vietic.

Mitingul începe cu cuvin- 
tarea lui Piotr Reșetov, care 
subliniază deosebita însemnă
tate a Forumului, succesul a- 
cestei uriașe manifestări a 
celor mai diferite forțe ale 
tinerei generații contempora
ne. Forumul a demonstrat ho- 
tărîrea tineretului de a con
tribui la apărarea păcii, 
soluționarea problemelor vi
tale ale zilelor noastre, 
tînăr muncitor și o studentă 
din Moscova aduc salutul ti
nerilor sovietici. Din cuvîntă- 
rile lor răzbate optimismul 
tinerilor constructori ai comu
nismului, recunoștința lor față 
de gloriosul P.C.U.S. care le-a 
deschis drumul spre culmi 
neatinse încă, spre culmile 
minunate ale comunismului.

în numele participanților la 
Forum vorbește reprezentan
tul Guineei. în momentul în 
care tînărul african se în
dreaptă spre tribună, N. S. 
Hrușciov în picioare îl aplau
dă. întreaga sală face o ma
nifestație de simpatie solului 
Africii luptătoare pentru li
bertate.

Reprezentantul Guineei ca
racterizează Forumul drept un 
eveniment grandios, istoric, 
fără precedent. Tineri de toate 
concepțiile, conștienți de răs
punderile ce le revin, s-au 
angajat intr-o confruntare a 
părerilor în problemele lumii 
moderne. Forumul a fost lo
cul unor discuții libere, sin
cere, fructuoase. Tocmai de 
aceea meritul Forumului este 
deosebit de mare. Vorbitorul 
a exprimat profunda recunoș
tință față de tineretul sovie
tic, pentru primirea caldă și 
pentru faptul de a fi inițiat o 
asemenea întîlnire.

Tinerii trebuie să se cu
noască spre a se înțelege și 
trebuie să se înțeleagă spre a 
coopera în apărarea păcii — a 
spus în aplauzele unanime 
delegatul african.

Mai mulți tineri urcă trep
tele spre tribună. Doi austrieci 
și un brazilian oferă buchete 
de flori lui N. S. Hrușciov. 
Tovarășul N. S. Hrușciov le 
mulțumește călduros.

Mitingul s-a încheiat. Dar 
moscoviții și oaspeții nu și-atu 
părăsit locurile. Un concert, 
iar apoi o splendidă serbare 
au făcut ca această seară să 
se încrusteze în amintire. Pînă 
noaptea tîrziu acest veritabil 
oraș al sportului fremăta de 
tinerețe. Iar printre cîntece și 
explozii de bucurie, se auzeau 
în limbi diferite 
„Pace și prietenie". Ele reu
șesc să concentreze în câteva 
silabe gîndurile și speranțele 
generației tinere de la mijlo
cul frământatului, dar măre
țului secol XX.

la

Un

cuvintele

EUGENIU OBREA
Moscova, 3 august 1961



La Expoziția realizărilor
economiei naționale

(Urmare din pag. l-a)

care a fotografiat partea invi
zibilă a Lunii și care a depă
șit cea de a doua viteză cos
mică atingînd o viteză mai 
mare de 11 km/sec.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej ia în mină copia fa
nionului transportat în 
de către cea de a doua 
cosmică sovietică la 14 
tembrie 1959.

— Știința sovietică, spune 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, este știința cea mai 
înaintată din lume.

La ieșirea din pavilion nu
meroși vizitatori îi întîmpină 
pe solii poporului romîn cu 
aplauze. Izbucnesc aclamații ; 
„Trăiască prietenia romîno- 
sovietică!“. Membrii delegației 
răspund făcîndu-le semne 
prietenești cu mîna, apoi se 
urcă în mașini pentru a face, 
o plimbare prin expoziție.

Mașinile se opresc în fața 
unei grădini de meri și peri 
cu totul 
văd nici 
roane de 
tor meri 
fructe, se întind orizontale, la 
numai o palmă de la supra
fața solului.

- Sînt pomi care hibernea
ză sub zăpadă ca ursul în bîr- 
log, explică ghidul. Nu le 
pasă nici de cele mai năpras
nice geruri. Livezi cu astfel 
de pomi se găsesc acum chiar 
și aproape de cercul polar și 
trebuie spus că producția lor 
de fructe nu e mai mică de
cât a livezilor obișnuite.

Ne oprim la pavilioanele 
consacrate zootehniei. Aici pot 
fi văzute oi de zeci de rase 
diferite, din toată Uniunea So
vietică. Recordul mondial la 
producția de lînă îl deține un 
berbec care a dat 30,6 kg la 
o tunsoare. Un alt „campion" 
al rasei din Caucaz este „ta
tăl" unei „familii” de 43.220 

într-un 
berbec

Lună 
navă 
sep-

neobișnuite. Nu se 
trunchiuri, nici co- 
pomi. Crengile aces- 
și peri încărcate de

unei „familii” 
urmași. Si asta, numai 
răstimp de 6 ani. Un 
merinos cântărește 100 kg, iar 
lungimea firului linei 
15 cm.

Membrilor delegației li se a-

atinge

rată cai de diferite rase : ves- 
tiții cai de rasa Orlov, cai de 
pe Don, cai de povară etc. Prin 
fața oaspeților romîni trece în 
galop 
toată

Tot 
luăm 
în domeniul sporirii procentu
lui de grăsime a laptelui de 
vacă. In pavilionul de vite 
cornute se găsesc vaci din 
două rase care au fost încru
cișate : una de statură mare, 
cu un procent mic de grăsime 
în lapte, cealaltă de statură 
mică, dar cu procent de gră
sime mare, iar alături urmașii 
rezultați. Procentul de grăsime 
din laptele acestor urmași este 
de 5,7 la sută. Zootehnicianul 
șef al expoziției, A. Lohaciov. 
oferă oaspeților cite un pahar 
cu acest lapte.

—■ Excelent lapte, apreciază 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

A urmat vizitarea pavilionu
lui construcției de mașini. Aici 
membrii delegației urmăresc 
cum funcționează liniile de 
strunguri automate fabricate 
la uzina „Krasnîi Proletari". 
Pînă în 1965, uzina va produce 
peste 1500 de astfel de linii. 
Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej examinează îndea
proape o instalație de sudură 
automată pentru conductele 
petrolifere din aluminiu, o 
mașină automată pentru fabri
carea radiatoarelor locomo
tivelor Diesel, strunguri uni
versale și alte diferite mașini 
moderne — expresie a tehnicii 
celei mai înaintate.

Deși vizitarea Leningradului 
este prevăzută abia în zilele 
următoare, am avut prilejul să 
cunoaștem importantele reali
zări industriale ale orașului 
erou, la expoziție.

Străbatem sălile pavilionu
lui R.S.F.S.R. Macheta unei 
turbine a cărei viteză de rota
ție depășește o dată și jumă
tate viteza sunetului, macheta 
celui mai puternic generator 
electric, din Europa, fire de 
capron mai rezistente decit o- 
țelul, o mașină poligrafică care 
toarnă 10.000 litere pe oră,

o troică rusească de 
frumusețea.
în aceste pavilioane 
cunoștință de succesele

modelul celui mai puternic te
lescop din Europa, a cărui pu
tere de mărire asigură vizibi
litatea la Moscova a flăcării 
unui chibrit aprins la Vladi
vostok, un cântar electronic 
automat, sensibil la o milio
nime dintr-un gram, un apa
rat de cusut nervii, televizoare 
în culori — iată doar cîteva 
din sutele de exponate ale a- 
cestui pavilion.

Vizitarea Expoziției realiză
rilor economiei naționale se 
încheie în pavilionul R. S. S. 
Azerbaidjene. Aici membrii 
delegației i-au cunoștință de 
metodele înaintate de extrac
ție a petrolului.

Vizita se încheie printr-o 
solemnitate. K. Rudnev în
mânează tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer Medalia de Aur 
a Expoziției, iar celorlalți 
membri ai delegației medalii 
de bronz.

------- 0--------

Președintele Braziliei
l-a primit pe Iuri Gagarin

a U.R.S.S

Mărețe țeluri ce inspiră tuturor popoarelor
speranțe de viață, de progres și securitate

Saranankara Thero:
Proiectul de Program 

al P. G U. S. 
entuziasmează 

toate popoarele

Proiectul de Program al P. C. U. S. salutat cu căldură 
în întreaga lume

Rockwell Kent:

BRASILIA 3 (Agerpres).—TASS 
transmite: La 2 august Janio Qua
dras, președintele Braziliei, l-a pri
mit pe cosmonautul Iuri Gagarin 
cu care a avut o convorbire prie
tenească. I. A. Gagarin a remis 
președintelui Braziliei un mesaj 
din partea lui N. S. Hrușciov.

După convorbire, președintele 
Braziliei, i-a înmînat iui Iuri Ga
garin un ordin brazilian. La înmî- 
narea ordinului Janio Quadras a 
declarat r

„Afr deschis omenirii un dome
niu nelimitat al cunoașterii, ceea 
ce va contribui la o mai bună 
înfelegere între oameni și la în
tărirea păcii. Conferindu-vă acest 
ordin, guvernul brazilian dorește 
să-și exprime astfel recunoștinfa 
și admirația sa față de remarca
bila realizare științifică care v-a 
înălțat pe asemenea 
dv., poporul 
Vă felicit".

La sosirea 
în dimineaja
I. A. Gagarin a făcut o vizită mi
nistrului Aviației, G. Grum Moss și 
a vizitat clădirea Congresului bra
zilian unde a fost salutat cu căl
dură de Ranieri

culmi pe
rus și guvernul său.

sa în orașul Brasilia, 
zilei de 2 august,

Mazzili, președin-

iele Camerei deputaților și 
membrii Congresului.

Prin vizitarea capitalei brazi
liene a luaf sfîrșit șederea lui 
Iuri Gagarin în această mare țară 
latino-americană. Tntîlnirile lui I.A. 
Gagarin cu muncitorii, studenții, 
reprezentanții cercurilor de afa
ceri, cu oamenii de știință și cul
tură, precum și cu persoanele 
oficiale, au demonstrat elocvent 
marea dorință a poporului brazi
lian de a dezvolta relații priete
nești normale cu poporul sovie
tic, năzuința lui spre coexistență 
pașnică între toate popoarele.

★
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : Primul cos
monaut, Iuri Gagarin, care a 
vizitat Cuba și Brazilia, a 
primit din partea cunoscutu
lui industriaș Cyrus Eaton, 
laureat al Premiului Interna
țional Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare" invitația 
de a lua parte la întâlnirea 
Pungwash a partizanilor pă
cii, care va avea loc în orașul 
Halifax (Canada).

Iuri Gagarin a acceptat 
ceastă invitație și va sosi 
Halifax la 5 august a.c.

de

a- 
la

Mesajul adresat
lui J.

3 (Agerpres), —MOSCOVA
TASS transmite : N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri, al U.R.S.S., a a- 
dresat președintelui Braziliei. 
Janio Quadros, un mesaj pe 
care maiorul Gagarin l-a 
t ransmis președintelui în 
cursul primirii de către aces
ta.

In acest mesaj, N. S. Hruș
ciov își exprimă convingerea 
că relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și Brazilia se vor 
întări și de acum înainte în 
interesul popoarelor celor

------•

Guvernul legal 
al Laosului respinge 

uneltirik clicii 
Boun Oum-Nosavan

XIENG KUANG 3 (Ager
pres). — într-o declarație a 
guvernului regal al Laosului, 
transmisă la 2 august de pos
tul de radio „Vocea Laosului", 
se spune că toate rezoluțiile 
avînd drept scop modificarea 
constituției Laosului, adoptate 
de „Congresul național" con
vocat de clica Fumi Nosavan— 
Boun Oum, sînt nule și nea
venite.

în declarație se subliniază 
că convocarea „Congresului 
național", la care recurge re
gele pentru a se numi el în
suși în postul de premier sau 
pentru a forma noul guvern 
al Laosului, este ilegală și ur
mărește să zădărnicească ho- 
tărîrile conferinței de la Zu
rich a celor trei prinți și să 
îndepărteze de la politica pă
cii, neutralității, armoniei na
ționale și unității laoțiene.

în declarație se face apel la 
grupul Fumi Nosavan—Boun 
Oum să îndeplinească în mod 
consecvent comunicatul de la 
Z-urich și să manifeste since
ritate la tratativele tripartite 
de l’a Na Man pentru a ușura 
formarea guvernului de coa
liție.

două țări, în interesul păcii 
generale.

In mesaj se spune printre 
altele : — Am trimis în țara 
dv. pe primul cosmonaut Iuri 
Gagarin ca sol al păcii, ca un 
om care vă va transmite do
rința sinceră a oamenilor so
vietici de a trăi în pace și 
prietenie cu poporul Braziliei, 
cu toți oamenii de pe pămînt.

Sintem 
în mesaj, 
a pătruns 
lui a fost 
tuși, considerăm că succesele 
deosebite în domeniul cuceri
rii Cosmosului, această victo
rie fără precedent a rațiunii 
omului asupra naturii, este o 
realizare nu numai a poporu
lui nostru, ci și a întregii o- 
meniri. Am declarat în repe
tate rînduri și declarăm din 
nou că punem toate realizări
le științei sovietice în dome
niul cuceririi cosmosului în 
slujba păcii, pentru binele tu
turor oamenilor de pe pă
mînt.

bucuroși, se spune 
că primul om care 
în tainele cosmosu- 
un om sovietic. To-

de pe

Prinz oferit la Kremlin 
in cinstea 

lui A. Fanfani
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 2 au
gust, guvernul sovietic a ofe
rit un prînz în Marele Palat 
al Kremlinului în cinstea lui 
Amintore Fanfani, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
Republicii Italia.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 3 august 
în Marele Palat al Kremlinu
lui au continuat convorbiri 
între N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Amintore Fanfani, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italia. 

La convorbiri au asistat A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe 
Segni, 
Externe 
și alții.

In cursul convorbirilor care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de înțelegere și bună
voință, a avut loc un larg 
schimb de păreri în proble
mele care interesează cele 
două guverne — sovietic și 
italian.

al U.R.S.S.. Antonio 
ministrul Afacerilor 
al Republicii Italia,

COLOMBO 3 (Agerpres). —• 
TASS transmite : Sarananka- 
ra Thero, secretar al Consiliu^ 
lui păcii din Ceylon, laureat 
al Premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare", a declarat 
unui corespondent TASS: 
„Proiectul de Program al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice entuziasmează 
toate popoarele care au obți
nut recent independența și 
luptă în prezent pentru pro
gres. Cînd te gîndești la ma
rile realizări ale Uniunii So
vietice din ultimii 40 de ani, 
ajungi la convingerea fermă 
că poporul sovietic Va atinge, 
fără îndoială, țelurile sale 
chiar înainte de termen.

Uniunea Sovietică conside
ră pacea generală un factor 
important pentru că ea este 
convinsă, că. în condiții de 
pace, dezvoltarea planificată 
va asigura marele progres pe 
care îl prevede. Spre deose
bire de U.R.S.S. țările capita
liste, de exemplu, 
și Anglia, consideră 
obține prosperitatea 
lor numai pe calea 
lui, care pentru 
simpli înseamnă 
uriașe.

Sînt convins că în urma în
făptuirii cu succes a Progra
mului P.C.U.S., prăbușirea ine
vitabilă a sistemului capita
list, care generează războaie, 
se va produce mai curînd de
cât se așteaptă".

America 
că pot 

țărilor 
războiu- 
oamenii

calamități

Victor Perlo : Un document 
care însuflețește toate forțele 

iubitoare de pace
NEW YORK 3 (Agerpres). 

Cunoscutul economist ameri
can Victor Perlo salută pro
iectul de Program al P.C.U.S. 
ca pe o uriașă contribuție la 
cauza păcii și ca pe „un do
cument care însuflețește toa
te forțele iubitoare de pace".

într-o declarație făcută a- 
genției TASS, Victor Perlo a 
spus: Felicit poporul sovietic 
pentru admirabilele perspecti
ve de creare a societății co
muniste. Acest Program nu

este o utopie, nu este o ilu
zie, este o realitate care se a- 
proprie tot mai mult. Ea se 
bazează pe procese care au 
loc deja și pe realizări care 
au și fost obținute.

Ridicarea nivelului de 
este evidentă pentru 
cei ce vizitează Uniunea 
vietică.

Am văzut toate acestea 
procesul muncii creatoare
Uniunea Sovietică. Sînt mar-

trai 
toți 
So

în 
din

Un pian grandios
BEIRUT 3 (Agerpres). — 

„Noul Program al P.C.U.S. 
este un plan grandios" — 
astfel caracterizează ziarul 
libanez ,,Al-Djarida“ proiectul 
de Program al P.C.U.S. „în 
20 de ani — scrie ziarul — 
oamenii sovietici 
uriașe 
Aceste 
gradul 
socială 
întreaga omenire, 
astăzi în lume vreun om care 
să se îndoiască de posibilită
țile economice ale U.R.S.S., 
mai ales în urma succeselor 
sale grandioase în domeniul 
tehnicii, care au uimit lumea 
întreagă".

realizări 
realizări 
suprem 
spre

vor obține 
economice, 

vor duce la 
de dreptate 

care năzuiește 
Nu există

Autorul arată în continuare 
că „locuințele gratuite, tran
sportul gratuit, trecerea la 
ziua de muncă de 5—6 ore, 
toate acestea reprezintă visul 
cel mai scump al muncitorilor 
și țăranilor din întreaga 
lume"-

Ziarul „An-Nida" își intitu
lează articolul consacrat aces
tui program — „Socialismul, 
comunismul, înseamnă pace 
și prietenie între popoare. 
Imperialismul este singura 
sursă a războaielor".

0 expresie

Parlamentul congolez a aprobat 
noul guvern al Republicii Congo

— Antoine Gizenga ales vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
LEOPOLDVILLE 3 (Ager

pres). — TASS transmite: 
Parlamentul Republicii Con
go, care s-a întrunit într-o 
sesiune în orășelul universi
tar Lovanium, în apropiere de 
Leopoldville, a aprobat aproa
pe in unanimitate guvernul 
Republicii Congo în compo
nența căruia au intrat 40 de 
miniștri și subsecretari de

stat. Prim-ministru al guver
nului a fost numit Cyrille A- 
doula, fost ministru al Aface
rilor Interne in așa-numitul 
„guvern" Ileo.

Ca vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri au fost nu
miți Antoine Gizenga și Jason 
Sendwe, lider al partidului 
„Balubakat", ministru al Afa
cerilor Externe a fost numit

Pentru încheierea tratatului 
de pace cu Germania

BERLIN 3 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc o ședință a 
blocului central al partidelor 
democratice și organizațiilor 
de masă din R D G. 
cum se spune în 
meatul privitor la 
tă ședință publicat în 
„Neues Deutschland", 
central a examinat problemele 
situației politice actuale și 
problemele legate de încheie
rea tratatului de pace ger
man. în comunicat se spune 
că reacția ostilă a guvernului 
de la Bonn la propunerile 
R.D G. în legătură cu încheie
rea tratatului de pace și cu 
planul de pace al poporului 
german, arată în mod clar 
cine se pronunță în Germa
nia pentru o cale pașnică și 
cine cere folosirea forței. Po-

După 
comu- 
aceas- 
ziarul 
blocul

litica provocatoare a Bonnului 
îndreptată împotriva tratatu
lui de pace, urmărește să în
cerce ca, pe calea războiului, 
să extindă dominația N.A.T.O. 
asupra întregii Germanii. Dar 
aceste planuri ale militariști- 
lor de Ia Bonn vor fi dejuca
te prin încheierea tratatului 

, de pace.
în încheiere, blocul central 

al partidelor 
organizațiilor 
R.D.G. salută 
Program al 
după cum se subliniază 
comunicat, nu numai că i 
că oamenilor sovietici calea 
spre viitorul luminos al 
monismului dar deschide tot
odată în fața întregii omeniri 
perspectivele grandioase ale 
păcii.

Justin Bomboko, care a deți
nut această funcție in guver
nul Patrice Lumumba și în 
„guvernul" Ileo, ministru al 
Afacerilor Interne a fost nu
mit Christophe Gbenye, tova
răș de luptă al lui A. Gizenga. 
Joseph Ileo deține portofoliul 
Ministerului Informațiilor.

Luind cuvîntul la conferin
ța de presă care a avut loc 
în seara zilei de 2 august, Cy- 
rille Adoula a declarat, prin
tre altele, că guvernul condus 
de el „va căuta să restabileas
că pacea și ordinea în Congo".

Primul ministru a declarat, 
de asemenea, că una din sar
cinile principale va fi „unifi
carea" armatei congoleze.

După cum relatează Reuter, 
Adoula a arătat că in dome
niul politicii externe noul gu
vern al Republicii va duce o 
politică de „neutralitate pozi
tivă".

------ •-------

democratice și 
de masă din 

proiectul noului 
P.C.U-S., care,

indi»

Atac împotriva 
consulatului Cubei 

din Barranquilla

co-

Cuvîntarea rostită 
de A« Novotny fia mitingul 

„CK.D«*Sta!ingrad“de Sa Uzina
3 (Agenpres). - La 

prim- 
din

PRAGA
2 august, A. Novotny, 
secretar al C.C. al P.C. 
Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace a luat cu
vîntul .la mitingul care a avut 
loc la Uzina „C.K.D.-Stalin- 
grad" din Praga, cu prilejul 
vizitei în Cehoslovacia a lui 
Kwame Nkrumah, președin
tele Republicii Ghana.

Referindu-se la condițiile a- 
sigurării unei păci trainice și 
preîntîmpinării războiului, 
A. Novotny a subliniat necesi-

tatea încheierii unui tratat de 
pace cu Germania și a trans
formării Berlinului occidental 
într-un oraș liber, pentru ca 
în felul acesta să fie înlătura
te rămășițele războiului mon
dial, așa cum propune guver
nul U.R.S.S. Este normal, a 
spus el, că în Cehoslovacia a- 
ceste propuneri găsesc un spri
jin deosebit de hotărît întru- 
cît înfăptuirea lor are o mare 
importanță pentru securitatea 
și independența noastră.

BOGOTA 3 (Agerpres). — 
Un grup de criminali a săvâr
șit un act provocator împo
triva Consulatului Cubei din 
orașul columbian Barranquilla. 
Clădirea consulatului a fost 
supusă unui foc de mitralieră. 
In semn de protest împotriva 
acestui atac criminal, la 
Barranquilla a avut loc o de
monstrație la care au partici
pat aproximativ 10.000 de oa
meni.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al Columbiei a adresat gu
vernului Cubei un mesaj în 
care prezintă scuze pentru 
atacul împotriva consulatului 
cuban.

IȘI

PRAGA. — După un turneu 
încununat de succes în întrea
ga R- S. Cehoslovacă, Ansam
blul de estradă, condus 
Dinu Șerbănescu, a dat 
spectacol în marea sală 
concerte „Obecni Dom" 
Praga. Ziarul „Lidova Demo- 
Siracie" a publicat o cronică 
intitulată: „O estradă așa 
cum trebuie să fie", în care 
elogiază spectacolul dat de 
artiștii romini-

plomatice dintre cele 
guverne".

Pescurt
două

de 
un 
de 

din

rela-
1 au-

TUNIS. — După cum 
tează agenția TAP., ia 

reprezentanți ai Comite- 
Internațional 
împreună cu 
ai Asociației

dr. Kwame Nkrumah, pre
ședintele Republicii Ghana a 
părăsit Praga plecînd spre 
Belgrad.

so-

pe 
El

tor că jugul național și dis
criminarea, au fost lichidate 
pe deplin în republicile so
vietice din Asia centrală. Am 
văzut cum se naște omul 
cietății comuniste.

Programul însuflețește 
toți americanii progresiști,
oferă un exemplu care ajută 
muncitorilor să lupte pentru 
limitarea exploatării, contri
buie la lupta populației de cu
loare pentru drepturi egale, la 
eforturile tuturor celor ce 
luptă pentru asigurări sociale 
și pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață în Statele. U- 
nite.

El ajută poporului ameri
can să-și dea seama de fon
dul campaniei de calomnii an- 
tisovietice și să aprecieze me
ritele socialismului și ale co
munismului.

Este clar de pe acum că a- 
cest Program va fi un stimu
lent pentru o mișcare și mai 
puternică pentru pace în Sta
tele Unite și astfel va aduce 
o contribuție prețioasă la cau
za păcii în lumea întreagă.

Uniunea Sovietică 
a exprimat speranțele 

omenirii întregi
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: Cunoscutul 
pictor american Rockwell 
Kent, președintele Consiliului 
național al Asociației de prie
tenie americano-sovietică, a 
declarat următoarele într-o 
convorbire cu un corespon
dent al agenției TASS, în le
gătură cu proiectul de Pro
gram al P.C.U.S. :

„A citi acest program, în
seamnă a înțelege sufletul po
porului sovietic și a afla prin
cipiile pe care se bazează mo
dul său de viață. Toți compa- 
trioții mei trebuie să citească 
Programul și să-l analize? 
profund.

Pentru zeci de milioane de 
oameni din lumea întreagă 
care nu doresc un război dis
trugător, nu doresc exploata
re, sărăcie, nedreptate, fie
care frază a acestui Program 
sună ca o chemare, procla- 
mînd pacea și frăția pe tot 
pământul.

Uniunea Sovietică a expri
mat speranțele omenirii în
tregi".

0 culme a gîndirii 
marxiste contemporane

CARACI 3 (Agerpres). — 
Guvernul pakistanez a dat pu
blicității un comunicat în 
care anunță că a recunoscut 
în mod oficial guvernul pro
vizoriu al Republicii Algeria- 
„Vor fi luate măsuri adec
vate, se spune în comunicat, 
pentru stabilirea relațiilor di-

gust 
tului 
Roșii 
tanți 
de Semilună Roșie 
la Bizerta închisorile în care 
sînt deținuți cetățeni tunisieni 
luați prizonieri de francezi în 
timpul luptelor de la Bizerta- 
Agenția arată că în timpul 
vizitării lagărului din Sidi- 
Ahmed, membrii delegațiilor 
sus-menționate s-au convins 
de comportarea inumană a 
francezilor față de deținuții 
tunisieni.

al Crucii 
reprezen- 
tunisiene 

au vizitat

PRAGA. — După cum anun
ță agenția Ceteka, la 3 august

KINGSTON. - După cum 
transmite agenția Reuter, la 
1 august la Kingston (Jamai
ca) a avut Ioc o demonstrație 
a membrilor Partidului de
mocrat laburist in semn de 
protest împotriva Federației 
Indiilor de Vest impusă de 
colonialiștii englezi popoarelor 
Indiilor de Vest.

PEKIN. — După cum trans
mite agenția China Nouă, Ia 
2 august unități ale apărării 
antiaeriene a R. P. Chineze 
au doborît un avion de spio
naj ciankaișist in spațiul ae
rian al Chinei. Pilotul a fost 
făcut prizonier.

TOKIO 3 (Ager
pres). — TASS 
transmite: Ceea ce 
produce cea 
mare impresie 
noul Program 
P.C.U.S., scrie 
fluentul ziar 
ghez „Mainiți", este 
faptul că în 20 de 
ani în Uniunea So
vietică va fi în
făptuită trecerea 
spre societatea co
munistă.

Ziarul 
Keidzai"

mai 
în 
al 

in- 
bur-

„Nihon 
subliniază

că, în conformita
te cu Programul 
P.C.U.S., în viitorii 
zece ani Uniunea 
Sovietică va crea 
baza tehnico-mate- 
rială a comunis
mului, depășind A- 
merica în ce pri
vește producția pe 
cap de locuitor, iar 
în alți zece ani, va 
asigura pentru po
por bunuri mate
rial-culturale care 
vor apropia Uniu-

nea Sovietică de 
înfăptuirea princi
piului retribuirii 
„fiecăruia după ne
cesități". Faptul că 
a devenit posibilă 
publicarea în fața 
întregii lumi a 
unui asemenea pro
gram 
viitor, 
ziarul,
dent, o 
încrederii 
Sovietice în forțele 
sale.

măreț de 
recunoaște 
este, evi- 
expresie a 

Uniunii

ATENA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: Proiectul de 
Program al P.C.U.S. este o 
culme a gîndirii marxiste con
temporane, un document al 
marxismului creator care răs
punde tuturor problemelor ri
dicate în fața omenirii, scrie 
ziarul „Avghi".

Proiectul de Program va 
exercita o mare influență asu
pra dezvoltării situației inter
naționale, asupra maselor 
largi populare din lumea în
treagă care văd clar că co
munismul înseamnă o lume a 
fericirii și prosperității.

Programul P.C.U.S. este o 
mărturie a posibilităților gi
gantice ale sistemului socia
list, el se bazează pe credința 
în victoria finală a comunis
mului pe plan mondial. Capi
talismului i-a fost lansată cea 
mai pașnică provocare .în do
meniul economic și politic.

k-

„Libertatea' în Berlinul

Ulfracolonialișfii din Algeria 
intensifică activitatea teroristă

3 (Agerpres). — Pro-BONE 
fitînd de atitudinea tolerantă 
a autorităților, ultracolonialiș- 
tii din Algeria își intensifică 
activitatea teroristă. Atacurile 
cu bombe încep să fie însoți
te acum de pogromuri și asa
sinate. La Bene, în partea de 
răsărit a Algeriei, după ex
plozia unei bombe pusă de

colonialiști, .o bandă de euro
peni înarmați s-au năpustit a- 
supra algerienilor. Agenția 
Reuter anunță că „doi alge
rieni au fost linșați, iar câțiva 
zeci de 
niți".

După
Presse, 
autoritățile ,,au reușit să re
stabilească ordinea".

algerieni au

cum anunță 
abia după 24

Declarația
lui Krim Bellkassem

GENEVA 3 (Agerpres). — 
Krim Bellkassem, șeful dele
gației guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria la tra
tativele franco-algeriene, re
cent întrerupte, de la Lugrin, 
a plecat pe calea aerului de la 
Geneva spre Tunisia. In de
clarația pe care a făcut-o pe 
aeroport înaintea plecării, 
Bellkassem a arătat că „după 
cea de-a doua încercare de 
a obține pacea, tratativele 
noastre cu guvernul francez 
au trebuit să fie temporar în
trerupte". Delegația algeriană

la aceste tratative, a spus el, 
„s-a lovit de încăpățânarea 
Franței care este de acord să 
discute problema decolonizării 
numai în condițiile în care Al
geriei i se va smulge Sahara, 
adică 4/5 din teritoriul său". 
Bellkassem a subliniat că 
pentru guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria, principiul 
integrității teritoriale este 
intangibil. Delegația algeria
nă, a spus el, pleacă cu spe
ranța că în curînd se va pu
tea trece la tratative con
structive.
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Nu de mult studenții 
Universității din Berlinul 
occidental au organizat 
o demonstrație pentru 
pace, democrație și li
bertate, împotriva fas
cismului. Pentru „vina* 
de a-șl fi exprimat în 
mod sincer convingerile 
Iar politice, poliția din 
Berlinul occidental s-a 
năpustit cu bastoanele 
de cauciuc asupra stu
denților lovindu-i cu 
sălbăticie Și operînd 
apoi numeroase ares
tări. în fotografiile noas
tre prezentăm două ima
gini din timpul brutalei 
intervenții a polițiștilor 
împotriva studenților 
din Berlinul occidental,

France 
de ore

fost ră-


