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Conducătorii Numeroase

de partid și de stat
Ia fjonstan^a

ogoarele gospodăriei agricole colective din satul Văceni, comuna Diăgăneștl, re
giunea București, arăturile de vară se desfășoară din plin.
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fieînreia 
tineretului

Muncitor

Vineri 18 august 1961

Joi, 17 august, au sosit la Constanța tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- postol, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica și Alexandru Drăghici, însoțiți de tovarășii Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Dumitru Simu- lescu, ministrul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Nicolae Bădescu, președintele Comitetului de Stat pentru Con- strucțiij-Arhitectură și Sistematizare. Conducătorii de partid și de stat au fost primiți de tovarășii Vasile Vîlcu, prim- secretar al Comitetului regional Debrogea al P.M.R., Petre Nicolae, președintele Comitetului executiv al Sfatului Popular al orașului Constanța, și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.în sala Cazinoului de la Constanța, arhitecții și proidc- tantii ministerelor interesate,«pentru Construcții," Arhitectură și Sistematizare, și ai Sfatului Popular al regiunii Dobrogea, au prezentat conducătorilor de partid și de stat planul de sistematizare și reconstrucție a orașului Cons

tanța, proiectul de dezvoltare a portului Constanța, precum și proiectul podului rutier peste Dunăre ce se va construi în apropiere de Hîr- șova.Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți conducători de partid și de stat s-au interesat în amănunțime de concepțiile de proiectare și me- todele de execuție a lucrărilor. Ș;a constatat că lucrările de elaborare a schiței de sistematizare, de stabilire a volumului construcțiilor de locuințe, a amplasării noilor cartiere, a rețelei de străzi, de transporturi și de servicii edilitare se află într-o fază înaintată. Apreciind eforturile depuse de proiectanți, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a dat indicații în vederea definitivării schiței de sistematizare a orașului, subliniind în mod deosebit necesitatea folosirii pe scară tof mfc largă" a^'efem&ti- telor prefabricate, a montajului industrial cît și a îmbunătățirii continue a calității lucrărilor de construcție.S-au dat indicații cu privire la dezvoltarea în continuare, în ritm susținut, a complexului

Mamaia, în vederea creșterii an de an a capacității de cazare a acestuia.S-au stabilit măsuri pentru extinderea în anii următori a portului maritim, precum și reconstrucția și lărgirea capacității șantierului de construcții navale maritime.Construirea podului rutier pește Dunăre va trebui să fie încheiată în primul semestru al anului 1964. ■ ■ ■La ieșire, în fața cazinoului, numeroși cetățeni ai- orașului Constanța și oameni ai muncii veniți la odihnă au întîmpinat cu îndelungi ovații pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și pe ceilalți conducători de partid și de stat. De la Cazinou, oaspeții au plecat să viziteze portul Constanța. Aici, numeroși docheri și marinari i-au primit cu dragoste, oferindu-le buchete de flori. La locul unde vor începe lucrările de extindere a pițrțtilul și a șantierului naval maritim, ei au fost salutați cu bucurie de marinarii de pe vasele staționate în port. Cu aceeași căldură i-au întîmpinat constructorii navali de pe șantier.(Agerpres)

întreprinderi 
raportează 
îndeplinirea 

angajamentelor 
luate in cinstea 

zilei de 23 August

au 
pe-alt

Zscl de mii de oameni al muncii din întreprinderile regiunii Cluj, participanții la întrecerea socialistă desfășurată în cinstea celei de-a 17-a aniversări a eliberării patriei noastre, raportează zi cu zi îndeplinirea angajamentelor luate privind sporirea producției, îmbunătățirea calității produselor și reducerea prețului de cost dl acestora.Siderurgiștii de ia Uzinele „Industria Sîrmli" din Cîmpia Turzii, de exemplu, care au dat peste plan de la începutul anului și pînă acum 11.000 tone de produse metalurgice, și-an depășit angajamentul luat în cinstea marii sărbători. Prin reducerea cheltuielilor de producție planificate ei economisit în aceeași rioadă 1.520.000 lei. Uncolectiv fruntaș este cel al Uzinelor de încălțăminte „Ja- nos Herbak" care, de asemenea, și-a îndeplinit principals afigaj|^nfc> lufcte. Graficul de producție al întreprinderii arată că în cinstea zilei de 23 August au fost rea lizate peste plan 1.500 kg talpă, aproape 10.000 perechi d» încălțăminte și alte însemnate articole din piele. Și muncitorii chimiști de la Uzinele de produse sodice din Ocna Mureș, de la Uzinele de utilaje pentru industria textilă „Unirea" și Fabrica „Porțelanul" din Cluj, de la Fabrica de ciment din Turda, întreprinderea „Steaua Roșie" din Zalău S1 ds la numeroase alte unități ale industriei din re. giunea Cluj au raportat, de asemenea, îndeplinirea principalelor angajamente luate In cinstea zilei de 23 August

y ' /

Parcă a fost ieri. Cei care azi sînt oameni în toată firea, erau pe vremea aceea niște copii. Au rupt din grădina scrijelită de bombe și arsă de foc câte o floare roșie de mușcată și au prins-o pe pieptul ostașilor sovietici eliberatori, pe pieptul comuniștilor, al muncitorilor care cu arma în mînă au apărat împotriva hit- leriștilor fabrica, școala, orașul. De atunci au trecut 17 ani.Și nu-1 om al muncii care să nu datoreze Zilei eliberării patriei, lui 23 August, viața nouă de azi, zilele frumoase pe care le trăiește. Și în fiecare an acestei scumpe a- niversări,Aținerii din toate colțurile țarii îi închină munca lor, succesele lor.
Niculae Negru, secretarul comitetului U.T.M. de la I.C.S. din Călan s-a așezat într-o seară la masa de scris. A început să aștearnă pe htr- tie rînduri despre brigada de
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la vă
proporție de în fiecare gospodăriei să asigure

Szoponoș Ladislau de la Uzinele „înfrățirea din Oradea este responsabilul unei brigăzi de producție a tineretului care este fruntașă pe uzină.

i la mie).conducerea îngrijește bază furajeră corespun-

(Din viața organizațiilor 
U.T.M.)

Comunistul Ștefan Ghifă 
și utemistul Nicolae 
Blaga sînt prieteni ne

despărțit!. Istoria vieții lor e 
asemănătoare. Au pornit îm
preună în urmă .cu 10—11 ani 
din safe diferite, de prin 
preajma Galaților, și s-au ca
lificat în Uzina „Nicolae Cris- 
tea“. Aici s-au cunoscut, aici 
s-au împrietenit, aici își îm
părtășesc deopotrivă bucuriile 
și preocupările. Amîndoi au 

prdaucfîe ale tineretului frun
tașe, recunoscute în oraș și 
chiar în regiune. Nu de mult 
brigada lui Blaga a primit dra
pelul de brigadă fruntașă de 
producție pe uzină și pe ora
șul Galați.

Dar ce caută oare aceste 
notații alăfuri de egida care 
consemnează finala celui de 
al Vl-lea concurs l în biogra
fia celor doi tineri tovarăși 
de muncă și buni prieteni tre
buie adăugat, de asemenea, 
un lucru foarte însemnat. Ște
fan Ghifă și Nicolae Blaga, 
alături de preocupările și as
pirațiile de viața, comufre, 
și-au găsit și înclinații apro
piate : ARTA. Cu maiuscule, 
pentru că așa cum s-au dedi
cat fiii de țărani muncii pasi
onante în uzină, așa și-au unit 
deopotrivă înclinațiile către 
artă, devenind artiști amatori 
de bază ai uzinei. Cei doi 
șeii de brigadă au venit îm

preună la Bucureșii, fiind des
toinici interpreți în colectivul 
brigăzii artistice de agitație a 
Uzinelor „Nicolae Crisfea" 
din Galați, care a evoluat re
cent pe scena Teatrului C.C.S. 
Tematica programului brigăzii: 
„Noi am crescut odată cu 
uzina“. Nimic mai apropiat de 
realitate pentru cei doi tineri 
care într-adevăr au crescut o- 
dată cu uzina, s-au dezvoltat 
pe măsura dezvoltării acesteia, 
au devenit muncitori de nă
dejde în care colectivul are 
încredere, cei 9 tineri pe ca- 
re-i conduc fiecare conside- 
rîndu-se deopotrivă frații mai 
mici ai celor doi fruntași.

Seara, după orele de mun
că, de repetiții sau spectaco
le, după orele de studiu sau
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în timp ce mecanizatorii execută arăturile și celela’.e lucrări agricole de vară, -ii atelierele gospodăriilor agricole de stat Și stațiunilor de mașini și tractoare mecanicii revizuiesc și repară utilajul agricol ce va fi folosit la efectuarea arăturilor și însămîn- țărilor de toamnă. în aceste pnități, tractoarele sînt în stare de funcționare în proporție de .peste 95 la sută, iar semănătorile de cereale păioa- se de 70—80 la sută. De asemenea, sînt pregătite în cea mai mare parte celelalte utilaje agricole cu care se va lucra în toamnă — pluguri, grape cu disc, și cultivatoare.în aceste zile, gospodăriile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare continuă să primească noi mașini în vederea extinderii mecanizării lucrărilor agricole de toamnă. De la începutul anului și pînă în prezent, agricultura a fost înzestrată cu a- proape 7000 de noi tractoare, 9.100 pluguri, 5.500 semănători de cereale păioase, 2.100 grape cu disc și alte mașini,■ÎN INTÎMPINAREA ANIVERSĂRIIELIBERĂRII PATRIEI
Rinduri izvorîte din inimătineret condusă de comunistul Ion Horvath. Cu ce să înceapă T Da! Chiar cu ziua aceea citrici responsabilul brigăzii a fost chemat la șeful da șantier. Erau acolo și cîți- va ingineri și maiștri. Șeful secției i-a spus pe scurt despre ce-i vorba.
— Pe șantierul nostru s-au

ba încă au propus să termir cocs. Aici a lucrat brigada de ne lucrarea cu ‘ te de germen.Au început zile, cîte seri diat șeful brigăzii schițele vii- . toarei stații experimentale de cocs, cîte seri nu a studiat desenele explicîndu-le tinerilor ce aveau de făcut. Și, lună

10 zile înain-munca. Cîte nu a stu-

Răsfoind scrisorile corespondenților 
voluntari

turnat primii stîlpl ai stației experimentale de cocs în brichete. Avem nevoie de o bri- gadă de lăcătuși montori care să lucreze repede și bine. E o lucrare deosebit de grea. Noi ne-am gîndlt la brigada du- mitale.Era într-adevăr o lucrare grea, complicată. Comundstul Horvath s-a sfătuit șl cu băieții. Toți au fost de acord,

de lună, brigada își depășea planul de producție, executed. numai lucrări de caliith- te superioară.Acum, deseori, membrii brigăzii privesc lucrarea executată de ei. Da ! O să fie mai mult cocs și unde mai pui că întregul proces de producție e automatizat, de la intrarea cărbunelui și pînă la brichetele strălucitoare de

lăcătuși montori condusă de poțnunistul Horvath-și nu ui-' ■tați, angajamentul lor a fdst ’■ cu mult depășit.Dar să facem acum un scurt popas și pe meleagurile Sucevei. Corespondentul nostru voluntar să rul croitor 1 Igsaătesou de de încălțăminte din Ițcani. Priviți 1 numai o clipă. Mîinile-i aleargă neobosite peste bizonul negru întins pe masa de croit, iar cuțitul lasă în urma lui o dungă mică albă. El este unul dintre cei mai buni croitori în piele de Ia această fabrică.Dar Ignătescu nu e preocupat numai de succesele sale. Iată-1 dînd un sfat lui Radu Filip, sau învățîndu-1 pe utemistul Constantin Crăciun să

S- Sonntagni-1 prezinte pe în piele i la Fabrica „Stăruința"
ține tînă- 
Icn

GH. NEAGU

(Continuare in pag. a V-a)

UN OM CARE TRĂIEȘTE 
ÎN VIITOR

șa mi-aș intitula 
prima corespon
dență către ziarul 
local, dacă aș fi 
în locui tovarășu
lui D. Ștefănescu, 

tânărul bibliotecar de la Uzine
le „Vasile Tudose" din Coli- 
bași. El a mai scris despre mi
nunatele succese ale brigăzii 
de producție condusă de 
strungarul Alexandru Chiru, 
brigadă care lucrează în 
contul anului 1971. Cum 
au ajuns acești oameni 
tineri, sau chiar foarte ti- 
Â#Fi, to ■timpitlMi cu zece 
ani înainte ; cum a ajuns Chiru 
nu numai să lucreze pentru 
anul 1980, dar în multe pri
vințe să și trăiască de pe 
acum în acest an ? Cum ? Care 
sînt secretele biruirii timpului?

Acum șase ani, brigada care 
numără azi 54 de oameni nu 
exista. Alexandru Chiru, un 
tînăr de 30 de ani, dar încă 
de pe-atunci strungar cunos
cut, făcea primele demonstra
ții la mașina lui pregătită să 
lase în urmă normele obișnui
te ale producției. A cerut mai 
întâi, ca trei zile să nu produ
că nimic, l-a pus strungului un 
motor mai puternic, i-a modi
ficat cutia de viteze. Gata. In 
prima zi, producție de cinci 
ori mai mare. Bucurie genera
lă, senzație, felicitări. Dar și 
destui sceptici: o să distrugă

mașina, o să se termine repede 
și cu el. A doua zi, chiar con
ducerea uzinei a început sa 
cadă pe gînduri. Numai că 
Chiru nu era doar un simplu 
strungar bun, ci și un comu
nist. Era convins că metoda 
lui este justă, era convins că 
nu trebuie să dea înapoi. 
Știa însă că mal departe nu 
poate merge de unul singur. 
S-a sfătuit cu organizația de 
partid și a înființat brigada. 
Marin Tudose a fost primul 
venit. Avea 17 ani. Cu încă 
trei ca el, și cu doi muncitori 
primiți în brigadă, pentru a se 
califica, trebuia 'făcură de
monstrația importanței pe 
care o au metodele avansate 
de muncă. Era al dracului de 
greu — zice acum Chiru. Dar 
după trei luni brigada era pe 
roate.

Așa a început să demonstre
ze în uzină Alexandru Chiru că 
mașinile pot da mult mai mult, 
dacă omul se ridică la o înțe
legere superioară a muncii 
sale, dacă își iubește cu pa
siune colectivul din care face 
parte, și meseria pe care și-a 
ales-o. A fi printre cei mai 
buni, dar a duce cu tine și 
pe tovarășii tăi, așa s-a gîndit 
Chiru, ca muncitor înaintat al 
zilelor noastre în care se pre
figurează chipul viitorului.

ȘTAFETA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

Puteți obține rezultate mult maiDragi tovarăși,Am citit articolul despre ji, și, drept să vă spunem, ceea ce am aflat despre felul în care îngrijiți voi vacile cu lapte nu ne-a plăcut de loc. Din contră, ne-a făcut să ne gîndim serios această problemă și să scriem rîndurile de față.Din articolul publicat în ziar am văzut că vacile îngrijite de voi de-abia dau 3—4 litri de lapte pe zi, deși unele dintre ele sînt chiar de rasă superioară. într-adevăr, numai cu două kilograme de concentrate pe zi și cu iarba păscută pe o pășune destul de săracă nu se poate face mare lucru în ceea ce privește sporirea producției.Vrem să vă spunem că pînă acum un an sau doi și în loturile noastre de animale pe care le îngrijim au existat cîteva vaci care dădeau o producție mică de lapte. Astăzi, însă, întreaga cireadă a gospodăriei noastre colective numără la ora actuală 900 de taurine. Dintre cele 500 vaci cu lapte, nu mai există nici un animal care să dea o producție de lapte mai mică de 10-12 litri zilnic. Ba, avem unele vaci care ne dau producții record

de 30 de litri pe zi. Noi ne-am luat angajamentul să obținem anul acesta o producție de 3.000 de litri lapte în medie pe cap de vacă furajată și după cum merg lucrurile pînă acum (am realizat deja peste 1800 litri în medie pe cap de vacă furajată) sîntem siguri că pînă la sfîrșitul anului nu numai că vom îndeplini acest angajament, dar chiar îl vom depăși.Credem că în obținerea

Dar noi nu am însilozat numai porumb ci, și o cantitate destul de mare de leguminoase (trifoi, borceag masă verde, în amestec cu melasă și sare de bucătărie, în unu an se o 1 zătoare pentru animalele de producție. De exemplu, numai în anul trecut noi am însilozat peste 2.500 tone de po-

lapte se face cam la întâmplare. Nu se ține seama de producția de lapte pe care o dă fiecare animal în parte, nu se ține seama de greutatea fiecăruia. Trebuie să vă spunem. că nici acest lucru nu e bun. Cum poți să dai aceeași cantitate care dă, lapte pe numai 4 țific și neavantajos.La noi, în această
de furaje unei vaci să zicem 8 zi, ca alteia litri ? Este litri de care dă neștiin-privință

Pe ur mele articolului : „E necesar ajutorul vostru I' publicat 
în „Scînteia tineretului” nr. 3805 din 9 august 1961.

.unor asemenea rezultate, o mare influență a avut-o și o are felul în care am hrănit animalele.Am aflat astfel că la voi în hrana animalelor intră de cele mai multe ori cocenii. Mai par porumbul siloz. Nu e un procedeu bun. Vă sfătuim ca anul acesta să dați o mare atenție însilozării porumbului. Unul din furajele principale pentru vacile din gospodăria noastră a fost pînă acum și va fi și de acum înainte porumbul însilozat în 
gropi bine pregătite din timp.

rumb furajer șl plante leguminoase. Iar în afară de a- ceasta am dat animalelor multe fînuri, tăieței de sfeclă de zahăr, și de asemenea o cantitate importantă de concentrate : tărîțe de grîu, tă- rîțe de porumb, șroturi.într-o zootehnie înaintată însă lucrurile nu se pot opri numai aici : „am să le dau animalelor furaje cîte vor și cu asta basta". Nu. în afară de cât le dai, trebuie să știi și 
cum le dai.

După cîte aan înțelet, la 
voi hrănlrea vacilor, da

lucrurile stau așa : împreună cu tovarășul tehnician zootehnist*) Gheorghe Nanu am stabilit pentru fiecare animal în parte o rație de furaje de întreținere, rație fixată în raport de greutatea fiecărei vaci cu lapte în parte, și o rație de producție. Spre exemplu, unei vaci de 700 kg
*) N. R. In cazul tinerilor 

îngrijitori de animale de la 
Turcoaia lucrul acesta îl poa
te face tehnicianul veterinar, 
care nu prea colaborează eu 
gospodăria colectivă.

bune
greutate 1 s-a fixat zilnică de întreținers intră: 20 kg. porumb 25-30 kg. borhot de sfeclă de zahăr, 6 kg. de leguminoasa (trifoi, borceag) și 4 kg, pleavă. Unei vaci, cu o greutate mal mică i ge dau, bineînțeles, mai puține furaje în rația de întreținere. în afară de această rație, așa cum am spus și mai înainte, animalele primesc și rația ' _ ' 7care se fixează de la o zi la alta, științific,care a fost muls de la ele. Cu cît sporește producția de lapte, cu atît se mărește și rația de furaje din care așa după cum bănuiți, nu lipsesc niciodată concentratele.Trebuie să vă mai spunem că aceste rații sînt date animalelor întotdeauna la ore fixe: vara de două ori șiiarna de trei ori pe zi. Acest lucru are o mare influență asupra producției. Fiind hrănite la ore fixe, vacilor li se formează anumite reflexe,

TRAIAN SPOREA 
ADOLF BRUSS 

îngrijitori de animale de la 
G.A.C. „Tudor Vladimi- 
rescu" din comuna Hăr- 

man, regiunea Brașov
(Continuare In pag, s

o rație 
în care 
furajer;

de producțiedupă laptele

Marin Tudose are acum 23 de 
ani și conduce singur o briga
dă de 28 de muncitori, în sec
torul „mecanicului șef. A ob
ținut drapelul de „cel mai bun 
strungar pe secție", este elev 
la liceul seral și unul dintre 
cei mai harnici utemiști. Zice, 
în modul cel mai sincer : „Cu 
cită meserie am învățat de la 
„nea Sandu" (așa-i spun toți 
tinerii lui Chiru) de cîte pro
bleme m-am mai lovit și eu 
aici, acum merg aproape bine". 
Modestia lui nu e simulată. 
Cind are dificultăți tehnice 
sau de organizare a muncii, 
tot la Chiru aleargă. Deșt con- 
duce o nouă brigadă fruntașă, 
Marin Tudose se socotește 
încă a face parte din colecti
vul în care a învățat nu nu
mai meseria de înaltă clasă, 
dar și importanța și farmecul 
colectivității.

De la bun început, brigada 
lui Chiru și-a fixat în plus o 
sarcină de producție zilnici : 
învățătura. Meseria însemnea
ză în primul rînd practică. La 
strung, la freză, la mașina de 
ajustat sau de rectificat sa 
descifrează tainele meseriei. 
Lugrînd în flux tehnologic 
fiecare om își cunoaște bine 
mașina sa. specialitatea pen
tru care s-a pregătit.

Ce și-a zis Chiru ? Dacă ti
nerii lucrează la aceeași mași
nă, o vor cunoaște numai pe 
ea, numaț operațiile din flux 
specifice ei. Hai mai bine să-i 
trecem, pe rînd, de la mașină 
la controlul tehnic pentru a-i

Pjeclzls, măiestrie. Printr-o bună calificar®, tînărul Dumitru Sîngereanu de la Fabrica de sticlă „Vitromstan" din Mediaș reușește să dea numai produs» de bună calitate.
Tovarășul 

Alexandru Moghioroș 
s-a înapoiat 
in CapitalăJoi dimineață s-a înapoiat în Capitală tovarășul Alexandru Moghioroș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. p. Rftțnîne, care,,. însoțit de un grup de colaboratori a vizitat S-U.A. și Canada la invitația unor cercuri de afaceri.La sosire. în Gara de Nord, au fost de față tovarășii Emil Bodnăraș, Leontin Salăjan, Mihai Dalea, membri ai guvernului, funcționari superiori de stat-Au fost de față, de asemenea, Frederick T- Merrill, însărcinatul cu afaceri ad-inte« rim al S.U-A. la București, ți membri ai legației(Continuare în prig, a 4-a)

ION BRAD

Plimbări cu barca pe Crișul repede.Foto : ION CONSTANTIN
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Drum larg spre Cosmos.
Desen de MELNIKOVA ți LEVENKOVA <Sn «tarul «Jtsmsomobtok Pravda".

G. S. Titov în costum da cos m-onaut. 
roi’boT eb ■ olaoi ultin o-'iiari ăo •;.»•. r

VIITOARE ETAPE
COSMONAUTICE

Înflaritoarea știință sovietică, perfecționată tehnică sovietică, puterni
ca industrie a Uniunii Sovietice au obținut la 6—7 august 1961 un nou succes răsunător în domeniul cosmonauticii. A fost plasată în orbită de satelit 
al Pămîntului și readusă intactă din Cosmos nava cosmică „Vostok 2“ pilotată de maiorul G. S. Titov.Urmărind cu emoție comunicatele privitoare la zborul navei „Vostok 2", ne-am arătat desigur dornici să cunoaștem conținutul noii etape cosmonautice inaugurate prin această lansare. Cîteva sublinieri în a- ceastă privință, precum și unele aprecieri asupra perspectivelor deschise de noua etapă inaugurată la 6 august încercăm să notăm în cele ce urmează.Este absolut clar că rămîne- rea omului în Cosmos timp îndelungat reprezintă o problemă deosebit de complexă, foarte greu de rezolvat, dar extțem xle- impozantă', prin conaiuziilb ce pot* fi trase Tn urma parcurgerii ei cu succes.Cum se știe, omenirea se pregătește intens pentru e- fectuarea marii incursiuni cosmice a omului spre

Ce a adus nou zborul cosmic 
efectuat de Gherman TitovLună și spre celelalte planete ale sistemului nostru solar. Pionierii experimentați în a- ceastă cutezanță acțiune sânt oamenii sovietici, talentați constructori ai comunismului.Dar pentru înfăptuirea completă a acestor năzuințe (devenite obiective de plan științific în U.R.S.S.) înseamnă că oamenii vor trebui să rămână multă vreme în Cosmos, să lucreze în Cosmos, să construiască, să cerceteze, să muncească, să mănînce, să se odihnească și să se reconforteze acolo, în Cosmos. Or, zborul de durată în orbită de satelit (sau pe o traiectorie cosmică oarecare) înseamnă suportarea pe timp îndelungat a efectelor stării de imponderabilitate, despre care s-au obținut unele informații abia cu prilejul istoricului zbor cosmic al lui Gagarin. își va putea menține intactă capacitatea de muncă, va putea ob- .serva și interveni pentru schimbarea cursului unor procese, va putea mînca, se va putea odihni, va putea face antrenamente,'pe<ttru conservarea puterii sale de muncă omul aflat mai mult timp în Cosmos ? — iată întrebări lacare nu se cunoștea răspunsul tulul științific de la pînă la zborul de excepțională august 1961 7

Ing. D. St. Andreescu

însemnătate științifică al lui Titov.Aflat în condiții de imponderabilitate timp de 25 de ore și 18 minute, pilotul cosmonaut Titov a acționat comenzile navei, a lucrat, a făcut observații, a servit în bune condiții cele trei feluri ale mesei de prînz, s-a odihnit bine, și-a făcut apoi gimnastica de înviorare, a continuat să lucreze cu bune rezultate. După aceea, el a cinat în bune condiții, a dormit normal și și-a reluat apoi lucrul conform programului fixat. A verificat de cîteva ori instalația manuală de dirijare a zborului navei, punînd-o pentru un timp în acțiune, a controlat și supravegheat exactitatea lucrului aparaturii de orientare și de stabilizare a zborului navei, a conectat sistemul de frînare pentru ieșirea din orbită și în sfîrșit după 25 de ore și 18 minute de zbor a aterizat în , bune condiții la locul indicat.în ce constă noutatea tehnico-științifică a evenimen- 6-7 Zborul cosmic

de lungă durată al cosmonautului Titov nu are precedent în istorie. Acest zbor a inaugurat de fapt etapa cosmonautică a marilor călătorii inter, planetare.Principala sarcină tehnico- științifică încredințată lui Titov a fost studierea influienței stării de imponderabilitate asupra capacității sale de muncă.în condițiile terestre nu se poate reproduce și menține această stare decît foarte greu și cel mult un minut (în turnuri speciale de imponderabilitate, în avioane care zboară pe anumite traiectorii etc.). De aceea, trebuia știut în ce măsură acest factor specific zborului cosmic (nava are motoarele stinse și zboară în afara straturilor dense de aer) este dăunător, dacă se prelungește rămânerea în Cosmos a omului. I. Gagarin a zburat în Cosmos timp de 108 minute. Tiă$uE de rămânere în stare de imponderabilitate trebuia însă prelungit .Această sarcină grea dar extrem de importantă a fost îndeplinită în chip magistral de 

maiorul Titov. EI a suportat excelent starea de imponderabilitate, fără să i se micșoreze capacitatea de muncă pe timpul zborului. Este o încurajare pentru organizarea următoarelor călătorii „active" (cu participarea directă a pilotului cosmonaut la desfășurarea întregului program de experiențe) ale omului în Cosmos.O altă importantă problemă rezolvată de asemenea în mod strălucit de maiorul Gherman Titov ă fost conducerea directă manuală, a unbra din principalele operații de dirijare a mișcării navei pe orbită, în vederea instalării ei corecte pe traiectoria de coborîre. în acest scop, de cîteva ori, pe o perioadă destul de mare de zbor, el a acționat sistemul de dirijare, stabilitate șl orientare al navei „Vostok 2“. El a raportat că nava satelit poate fi bine dirijată prin manevrarea cu ajutorul unui dispozitiv de comandă manuală.Excepționala comportare a pildttilui''’cosmonaut G. Titov și îndeplinirea cu succes a întregului program de zbor hotărît pentru această lansare* au creat perspective uimitoare 

dezvoltării ulterioare * cosmonauticii.Concluziile trase cu prilejul acestei lansări, că omul poate suporta în bune condiții starea de imponderabilitate și că poate prelua integral asupra sa comanda de dirijare a navei folosesc omenirii la organizarea marilor călătorii ale omului spre Lună, spre Venus, spre Marte etc.Nu mai sînt obstacole de netrecut în calea realizării genialei propuneri a lui Țiol- kovski de a se construi mari laboratoare, observatoare și stații în Cosmos, în orbită de satelit.Minunatele perspective deschise la 12 aprilie 1961 prin istoricul zbor al lui Gagarin la bordul navei „Vostok 1“ au fost lărgite considerabil prin gloriosul zbor de lungă durată efectuat de Titov pe nava cosmică „Vostok 2". într-ade- văr, prin faptele lor de eroism, Gagarin și Titov au demonstrat că toate proiectele sovietice de organizare a marilor călătorii interplanetare pot fi duse»' la bun sfîrșit, folosind asemenea mijloace tehnice perfecționate cum numai știința, tehnica și industria socialistă pot crea.
Ce va urma 7 lată o întreba

re pe care ne-o punem f iecare 
dintre noi astăzi, cînd sîntem 
încă stăpîniți de puternicele 
emoții pricinuite de martie 
evenimente cosmonautice de 
la 12 aprilie și 6—7 august 
1961. Ce viitoare etape cosmo
nautice pot fi întrevăzute pe 
baza programului științific 
sovietic de studiere sistematică 
a Cosmosului ?

Să încercăm să conturăm 
aceste etape pe baza declara
țiilor făcute de diferiți specia
liști sovietici ca, de exemplu 
acad. Leonid Sedov, prof. G. 
Pokrovski, prof. VI. Dobron
ravov, A. Șterufeld și alții.

Etapa inaugurată la 8 
august prin zborul cu succes 
în Cosmos timp de 25 de ore 
și 18 minute al navei „Vos
tok 2“ va fi dezvoltată și îm
bogățită cît de curînd. Este 
de așteptat zborul în orbită a 
unor nave-satelit, de asemenea 
pilotate de piloți cosmonauți 
sovietici, care vor rămâne în 
Cosmos 48 de ore, 72 de ore, 
apoi 5, 7 și chiar 10 zile. 
Amintim că înseși navele 
Vostok 1 și Vostok 2 pot asi
gura cosmonautului aflat în 
cabina de comandă aer, apă, 
hrană și energie electrică pen
tru 10 zile.

Odată puse la punct toate 
problemele care asigură com
plet zborul îndelungat al o- 
mului în Cosmos se va trece 
la lansarea spre Lună a unei 
nave-satelit cu orbită alun
gită. Apogeul acestei orbite se 
va afla undeva în regiunea 
Lunii, probabil dincolo de ni
velul la care se găsește sate
litul nostru natural față de 
Pămînt (depărtarea apogeului 
s-ar putea să depășească 
400.000 de km). Nava-satelit 
pilotată de om va ajunge în 
apropierea Lunii și va trece 
mai departe, intersectîndu-i 
orbita. Ajunsă în apogeu, na
va se va reîntoarce spre Pă
mânt, apropiindu-se din nou 
de Lună și intersectîndu-i pen
tru a doua oară orbita. Zborul 
retur se va efectua pe ramu
ra de întoarcere a orbitei 
eliptice a navei-satelit.

Specialiștii sovietici au cal
culat mai multe traiectorii în
chise în acest fel.

Menționăm caracteristicile 
uneia dintre ele.

Apogeul navei-satelit se 
poate găsi la distanța de 
483.318 km față de Pămînt, 
în care caz durata zborului 
pînă la prima intersectare a 
orbitei Lunii esje de 3 zile, 3 
ore, 20 minute. De la prima 
intersectare nava se mai de
plasează — în această varian
tă — pînă ce ajunge la o de
părtare de 98.337 de km de 
Lună, reîntorcîndu-se apoi 
spre Pămînt. Durata zborului 
dincolo de orbita Lunii este de 
7 zile 9 ore și 11 minute. În
tregul zbor pînă la închiderea

— Spuneți-mi, vă rog, domnule profesor; ce se află pe partea nevăzută a Lunii?— Ca să știm asta, dragă Adame, trebuie să ascultăm ou atenție comunicatele Agenției TASS.
(din suita de desene „Adam 
și Eva în era cosmică" pu
blicate de revista sovietică 

„Nedelea"). 

orbitei s-ar efectua deci tn 
13 zile 15 ore și 51 minute.

Efectuarea zborului în jurul 
Lunii va deschide de fapt, 
„linia interplanetară" nr. 1, 
traseul cosmic Pămînt—Luni- 
retur.

Vor urma zboruri ale na
velor cosmice cu pasageri care 
vor debarca pe suprafața Lu
nii.

Etapa zborului omului pe 
Lună va fi precedată de zbo
rul unor nave automate care 
vor coborî frînat pe Lună, 
instalînd pe locul de cădere 
stații automate aflate în per
manentă legături cu Pământul. 
Prin epocalele realizări de la 
12 septembrie și 4 octombrie 
1959 (data lansării primei nave 
sovietice care a atins supra
fața Lunii și a primei stații 
automate care a fotografiat 
fața nevăzută a Lunii) s-au 
creat condiții favorabile pen
tru rezolvarea cît de curînd 
a sarcinilor tehnico-științifice 
legate de înfăptuirea acestei 
etape.

Lansarea cu succes a uria
șului sputnic de 6,5 tone greu
tate la 4 februarie 1951 con
firmă gradul înalt de dezvol
tare a tehnicii reactive 
vietice. Este de așteptat 
U.R.S.S. să mai lanseze 
menea sateliți grei, 
ajutorul lor vor fi lansa
te în Cosmos noi stații auto
mate interplanetare spre Mar
te și spre Venus. Și tot de la 
bordul unui asemenea sputnic gigant va porni probabil spre Lună prima navă care 
va instala în jurul Lunii un 
satelit artificial al satelitului 
nostru natural.

Sputnicii grei ai Pămîntului 
vor putea fi înzestrați cu ca
bine și mai încăpătoare, 
care ar putea lucra și 
putea odihni un echipaj de 
piloți cosmonauți.

Iată pe scurt cîteva din vii
toarele etape cosmonautice. 
Mărețele biruințe ale științei și tehnicii sovietice ne 
certitudinea că etapele 
perspectivă menționate 
sus vor fi împlinite cu succes 
mai curînd decît ne putem 
aștepta.

șoca ase-Cu

în 
s-ar

dau de mai

Minunate nave cosmice!entru a plasa o navă cosmică pe orbită, trebuie să l.’se Imprim® cel puțin prima viie- 'zCf cosmică, aproximativ 8 kilometri pe secundă. Un corp care zboară cu o asemenea viteză are o uriașă rezervă d® energia cinetică. Astfel, de pildă, lucrul mecanic efectuat pentru ridicarea în orbită a navei sovietice „Vostok-2“ este egal cu aproximativ 12 miliarde ki- logrammetri. Această energie, dacă am putea s-o transformăm în căldură, ar fi suficientă pentru a încălzi pînă la o temperatură de citsva zeci de mii de grade un bloc de oțel cu o greutate egală cu cea a navei.Puțșrea motoarelor rachetelor cosmice sa măsoară în zeci de milioane de cai putere. Cum au reușit savanții și inginerii sovietici să „înhame" la treabă utilă aceste milioane de „cai“ ?Învingerea forței de gravitație și imprimarea vitezei navei cosmice sa fac pa seama energiei combustibilului care arde în motorul rachetei. în cursul unei secunde, la fiecare litru de volum al camerei de ardere a motorului care lucrează cu combustibil lichid s® emană de circa 150 de ori mai mult® calorii decît în cilindrii unui motor da a- viație cu piston și de trei sute de ori mai multe decît în cutia d® foc a locomotivei. Nu este de mirare că temperatura gazelor din motorul de rachetă atinge 3.000 da grade. De ce în aceste condiții nu se topesc pereții camerei de ardere, a căror grosime nu este prea mare ?Fapt este că aproape întreaga căldură care se degajă în motorul-rachetă este scoasă afară împreună cu gazele. O parte din ea se transformă în lucru util — forță de tracțiune. O altă parte este dispersată împreună cu

I. Nicoicav,
candidat în științe tehnice, 

colaborator al Agenției 
sovietice aS# presă'fiNovbsti'1 ■

fi răcită pereții ei chiar în pri-

gazele în spațiul înconjurător. Totuși, 1—2 la sută din căldura care s® dezvoltă, în camera do ardere esîe absorbită de pereții ei. La prima vedere aceasta pare că nu este mult. Dacă însă camera de ardere n-ar s-ar topi mele secunde ale funcționării motorului. De aceea, toate motoarele-rachetă moderne care lucrează cu combustibil lichid sînt înzestrate cu sisteme speciale d® răcire.Savanțil șl inginerii sovietici au creat motoare-zachetă sigure. Ei au „îmblînzit" flacăra puternică din camera de ardere a rachetelor, au ,,con- strîns" nave de multe tone să se înalțe în Cosmos.
★Crearea unei nave cosmice înzestrată cu aparate automate complexe constituie o sarcină foarte grea. Mal greu este însă de a asigura funcționarea neîntreruptă a ror sistemelor în timpul sării, al zborului pe orbită șl al aterizării navei.O defecțiune într-o mașină electronică care conduce plasarea pe cosmice serioase

tutu- lan-
orbită a unei nave poate avea urmări și poate constitui
COMPARAȚII

sovietice din 
interplanetare 
satelit sau al

cîștige cît 
pierdut în 

Sovietică

si

Acum, după a doua lansare 
strălucită a unei nave cos
mice satelit cu un pilot 

cosmonaut la bord în orbită cir- 
cumferestră, e instructiv să facem 
o scurtă comparație între reali
zările sovietice și cele ameri
cane în domeniul pătrunderii di
recte a omului în Cosmos.

Pînă acum specialiștii americani 
nu au reușit să înfăptuiască nici 
una din realizările 
domeniul navelor 
lunare, al navelor 
sputnicilor giganfi.

fncercînd totuși 
de cît din prestigiul 
întrecerea cu Uniunea 
în cosmonautică, specialiștii ame
ricani și-au concentrat eforturile 
în vederea ridicării unui om în 
straturile înalte ale atmosferei. 
Pentru aceasta, lăsînd încă deschi
se multe capitole ale etapei de 
pregătire, ei au lansat la 31 ia
nuarie 1961 pe o traiectorie ba
listică aproape verticală o rache
tă purtînd o capsulă în care se 
găsea 
Capsula 
tafe de 
165 de 
a căzut 
de 200 de km față de 
stabilit. Pe ramura coborîfoare a 
traiectoriei, capătul capsulei s-a 
desfăcut, iar o supapă care tre
buia să rămînă închisă s-a des
chis, astfel că îndată după căde
rea în apă capsula a fost inun
dată.

Să comparăm acest zbor ou

un cimpanzeu (Ham). 
Cu cimpanzeul în greu- 
19 kg s-a ridicat pînă la 
km înălțime, după care 
în mare, la o depărtare 

locul

chiar cauza unui eșec al lansării.Calea cea mal simplă pentru sporirea siguranței oxlaă. rin aparat tehnic este dublarea sa. -Să luăm, de pildă, un oare_ care aparat compus din a- proximativ 20 de elemente. Este suficient ca un singur element să funcționeze defectuos și lucrul celorlalte 19 elemente devine inutil.Se pune întrebarea; se poate spori siguranța avînd două complexe Identice de elemente, care se folosesc la dublare? Reiese că acest lucru este posibil. In acest scop trebuie dublat nu întregul a- parat, ci fiecare din elementele sale în mod separat. Siguranța unei asemenea dublări pe elemente» a unul a-4-if parat va fi egală cu 94 la sută — o dată și jumătate mai mare decît la dublarea aparatului în ansamblu.Teoria siguranței aparatelor tehnice a început să se dezvolte recent. Totuși savanțil sovietici au și obținut mari succese în elaborarea lor. O dovadă grăitoare în această direcție o constituie zborurile încununate de succes ale celor două nave cosmice sovietice pilotate de piloțil-cos- monauțl ai U.R.S.S. — maiorii I. A. Gagarin și G. S. Titov. Toate sistemele acestor nave au funcționat perfect.

lansarea rachetei geofizice sovie
tice din 27 august 1958. Ne rea
mintim că la acea dată U.R.S.S. 
a lansaf cu succes o rachetă geo
fizică cu o singură treaptă, care a 
ridicat la înălțimea de 450 de 
km doi cîini („Belianka" și „Pios- 
traia"), primele și deocamdată 
singurele animala de experiență 
care au călătorit pînă la această 
înălțime, de unde au fosf readuse 
tefere pe Pămînt. Evident, ame
ricanii nu au încă posibilitatea 
nici astăzi, la, 3 ani după succesul 
sovietic menționat, să reediteze 
această etapă.

Cu toate că zborul plin de pe
ripeții al lui Ham a îngrijorat pe 
specialiști, impunîndu-le repeta
rea experienței, totuși Washingto
nul a hotărît să se freacă ime
diat la realizarea zborului omu
lui în atmosfera înaltă în aceeași 
capsulă. Ceea ce a determinat 
Washingtonul să ia această hofă- 
rîre a fost uriașul ecou stîrnit în 
lumea întreagă de zborul istoric 
în Cosmos efectuat de primul 
pilot cosmonaut, I. A. Gagarin.

Încordîndu-și toate forjele și 
făcînd uz de toate mijloacele, la 
5 mai 1961 Statele Unite au ri
dicat din nou o rachetă geofi
zică în păturile rarefiate ale at
mosferei, de astă dată pasager la 
bordul rachetei fiind un om — 
căpitanul de rangul 3 al flotei 
maritime militare americane A. 
Shepard. Capsula în care a zbu
rat Shepard timp de 15 minute 
a fost pescuită la un minut după 
căderea el tn mare șl transpor-

Iată-1 pe Gherman Btepa- 
novld Titov tn timpul an
trenamentelor tn vederea

■borului cosmle

tată pe același portavion care !-• 
cules și pe pasager din apă.

Este foarte dificil să se com
pare zborul cosmic al lui Ga
garin cu zborul geofizic, balistic 
al lui Shepard, deoarece există 
deosebiri calitative între o for
mă și alta de zbor. Zborul lui 
Gagarin este un zbor cosmic, 
realizat de o navă care a fost 
plasată pe orbită cu prima vite
ză cosmică, în timp ce zborul 
lui Shepard este un zbor balistic, 
pe o traiectorie asemănătoare 
drumului descris de o piatră arun
cată în sus. Viteza maximă atinsă 
de capsula „Mercury" în care a 
zburat pilotul american a fost de 
numai 2,25 km/s față de 7,9 km/s 
— prima viteză cosmică.

Același caracter de risc și im
provizație l-a avut și lansarea a- 
mericană de la 21 iulie 1961, cînd 
a zburat în aceeași cabină pilo
tul Virgil Grissom. Colegul lui 
Shepard a fost mai puțin noro
cos decît acesta. După căderea 
în apă, părăsind capsula care se 
scufunda, din cauza unei defec
țiuni, el a trebuit să înoate cî
teva minute pînă ce a fost pes
cuit.

Cum am putea compara acest 
al doilea zbor balistic american, 
cu al doilea zbor cosmic efec
tuat de G. Titov ? în timp ce zbo
rul lui Titov a reprezentat o 
treaptă superioară a zborului cos
mic, primul zbor de lungă dura
tă al omului în Cosmos, zborul 
Iul Grissom ■ însemnat o repe-
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tare, In unele privințe chiar mai 
puțin reușită, a experienței făcute 
de Shepard.

S-a demonstrat odată mai mult 
superioritatea netă a rachetelor 
sovietice. Se știe că pentru a 
plasa pe orbită o navă „Vostok" 
(de trei ori mai grea decîf capsu
la „Mercury") este necesară ace
eași energie ca și pentru a ri
dica nava pînă la o înălțime de 
peste 6.000 de km (dacă ea ar 
zbura pe o traiectorie balistică). 
Să comparăm această înălțime cu 
altitudinea atinsă de capsula 
„Mercury" (circa 185 de km). 
Obținem un indiciu concret asu
pra puterii motoarelor-rachetă de 
care dispune Uniunea Sovietică, 
în comparație cu cele americane.

Apoi, 15 minute în zbor de 
înălțime (circa 185 de km) față 
de 108 minute și apoi de 1.518 
minute în zbor cosmic, desigur 
reprezintă un termen greu de 
comparat. Și la fel de greu este 
de comparat distanța parcursă de 
capsula „Mercury" (sub 500 de 
km) față de distanța parcursă de 
nava „Vostok-1“ (41.000 de km) 
și, cu atîf mai mult față de dis
tanța parcursă de „Vostok-?0 
(700.000 da km).

Cît despre natura sarcinilor 
științifice pe care le-au avut de 
îndeplinit piloții americani și eos- 
monauții sovietici, și acestea sînt 
calitativ diferite. Titov a lucrat și 
s-a odihnit călătorind aproape 
1.500 minute în stare de impon
derabilitate, iar Shepard s-a a- 
flaf doar 5 minute în această sta
re I

în sfîrșit, faptul că Titov a pre
luat de cîfeva ori comanda na
vei cosmice, a orientat-o pe tim
pul zborului, i-a stabilizat pozi
ția pe orbită, a acționat sistemul 
de frînare în vederea coborîrii în 
momentul potrivit, reprezintă ca
racteristici proprii acestui zbor.

Chiar și din aceste cîteva as
pecte comparate ale întrecerii în 
Cosmos Intre Statele Unite și 
niunea Sovietică rezultă cît 
poate de clar că întîietatea și 
perioritatea tn cosmonautică 
parțin Uniunii Sovietice. Este o 
dovadă în plus a superiorității o- 
rînduirii sociale și de stat a Uni
unii Sovietice, o demonstrare 
concludentă a imenselor posibili
tăți ale orînduirii socialiste.
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Pe ordinea de zi —viata și activitatea 
tinerilor colectiviști

însemnări pe marginea unor adunări generale ale organizațiilor 
de bază U. T. M. din raionul Negru Vodă

in» tHn» tn raionul Ne
gru Vodă și se interesează 
de perspectivele lui, învață 
să lucreze cu cifre impre
sionante. Planurile țăranilor 
muncitori din acest raion

dobrogean sînt mari. Credința în partid 
și justețea cauzei sale le-a înaripat 
îndrăzneala. Practica ultimilor ani, de 
dind s-a înființat prima gospodărie co
lectivă pe aceste pămînturi, lucrate a- 
cum laolaltă de romîni, tătari, turci, le-a dovedit că bunăstarea se poate sta
tornici tn fiecare casă, că nimic din 
ceea ce omul vrea să realizeze pentru 
binele întregii colectivități și al său 
personal, nu poate fi pus sub semnul 
imposibilului.

Ochiul localnicului s-a dezobișnuit de 
peisajul postațelor înguste, strivite par
că unele în altele, cu recoltele, între 
două șiruri de buruieni ce marcau ho
tarul proprietății particulare, sărăcă
cioase, gălbejite, pipernicite de lipsa de 
apă și îngrășăminte pentru pămîntul 
secătuit. Localnicii s-au obișnuit în 
schimb cu imaginea lanurilor care-ți 
dau impresia nesfârșitului.

Acum au rămas în picioare numai po
rumbul și floarea-soarelui, și alăturea, 
pămîntul proaspăt arat ce respiră, răs
turnat parcă într-o parte pentru odihnă. 
Griul a fost adunat în hambare și pli
nea din recolta acestui an, proaspătă, 
aromată, ce ar putea sta cu cinste ală
turi de produsele concursului de la

București, a fost ruptă și degustată pe 
îndelete.

De pe dealuri au început să fie adu
nați și așezați în lădițe ciorchini grei 
cu boabe de soare. Pe întinderea pășu
nilor cirezi de vite mari, turme de oi 
cu firul linii lung și fin îți incintă 
ochiul. Cunoașterea, oprită însă aici, 
ar oglindi ciuntit realitatea. Pentru că, 
alături de mulțumirea oamenilor pentru 
ceea ce au realizat sub conducerea 
partidului, există, insuflată de partid, 
dorința dirză de a realiza mai mult, de 
a se depăși.

De aici obiectivele îndrăznețe con
cretizate în cifre, ce cu siguranță . că 
vor fi îndeplinite. Se prevede ca pînă 
în 1965 fondul de bază al gospodăriilor 
agricole colective, calculat la suta de 
hectare, să crească de la 115.600 lei la 
285.300 de lei în medie pe raion. Se pre
vede, de asemenea, o producție sporită 
la hectar a păroaselor, porumbului, flo
rii soarelui, o dezvoltare considerabilă a 
șeptelului. Numărul total al taurinelor 
va crește de la 18.133 în 1961 la 31.495 
în 1965, iar al porcinelor de la 17.348 la 
76.100. Pentru aceasta se vor construi 
încă 209 grajduri cu o capacitate de 
100 capete fiecare și 214 maternități de 
scroafe cu o capacitate de 50 capete 
fiecare.

La fel de mari, de impresionante sînt 
preocupările țăranilor muncitori vîrst- 
nici și tineri din acest raion și în ceea 
ce privește îmbogățirea vieții lor spiri

tuale. Lichidarea analfabetismului a 
deschis o poartă spre cultură și știință. 
Oamenii vor să știe <At mai mult și a- 
ceasta o dovedește numărul mare de 
cămine culturale devenite neîncăpătoa
re, afluența tineretului spre învățătură, 
miile de volume din biblioteci și mai 
ales setea cu care tinerii și vîrstnicii 
studiază politica partidului nostru, se 
străduiesc să-i pătrundă sensurile adinei 
pentru a putea lupta cu și mai mult 
succes pentru traducerea ei în viață.

Iată pe scurt care sînt principalele 
preocupări ale oamenilor muncii, ale ti
neretului din raion. Cum este și firesc, 
toate aceste lucruri au fost și sînt pe 
larg dezbătute și în adunările generale 
U.T.M.

Am vizitat mai multe organizații de 
bază U.T.M. din gospodăriile colective 
din acest raion, am participat la adu
nări generale U.T.M. și am discutat cu 
numeroși utemiști și tineri despre mun
ca și viața lor. Toate mi-au dovedit că 
dezbaterile tinerilor în adunările gene
rale sînt puternic ancorate în realita
tea raionului, că ele își au izvorul în 
problemele pe care le ridică viața și 
munca oamenilor din fiecare gospodă
rie agricolă în parte.

Și acum să analizăm pe rînd cîteva 
din problemele principale ce se ridică 
în legătură cu organizarea și desfășu
rarea adunărilor generale U.T.M.

referat care explica pe larg necesitatea ridicării nivelului politic și cultural al fiecărui utemist.Dezvoltarea gospodăriei colective, s-a spus în referatul prezentat, creșterea șeptelului necesită oameni care să poată aplica în viață normele științifice de lucrare a pământului, de îngrijire a vitelor. Or, atîta timp cît ai atitudine înapoiată față de învățătură, lucrul acesta este foarte greu de realizat. „Părinții noștri au crescut cîte o vită fără să citească în cărți" — spunea unul la adunare. Aceasta este adevărat, i s-a răspuns, dar vouă vi se dau în grijă zeci și zeci de vite de putem obține un mare decît dacă le le creștem „după aceea este nevoie pletezi și studiile, mezi un bagaj de generale absolut necesare. Că adunarea a dat rezultate o dovedește însuși faptul că un număr de 15 tineri s-au și înscris la cursurile serale pentru completarea studiilor elementare.Tot în G.A.C. „Straja" a a- vut loc de curînd o adunare generală deosebit de interesantă. Luînd cunoștință de documentele

la care nu randament îngrijim și carte". De să-ți com- să-ți for- cunoștințe

celui de-al

vut, de la începutul anului și pînă acum, cam aceeași ordine de zi : primiri membri și cîte o probleme privind muncă patriotică tului. în această de bază sînt însăbleme care puteau face obiectul unor adunări generale. Așa, de exemplu, în martie, după ce au discutat cererile unor tineri de a fi primiți în U.T.M., participanții la a- dunare au început să discute și despre chestiunile care în mod firesc îi preocupau. Ei au criticat atunci comitetul U-T-M. pentru că se ocupă încă puțin de organizarea timpului liber, că joile tineretului sînt organizate rar, și în majoritatea cazurilor ele se reduc numai la dans. Și-au manifestat dorința de a face sport, de a merge în excursii etc. Dar nici din această adunare comitetul U.T.M. nu a tras concluziile necesare și nu a luat măsuri pentru a organiza adunări generale care să răspundă preocupărilor tinerilor, nevoilor gospodăriei colective.Tinerii din această gospodărie colectivă sînt dornici să cunoască mai multe cruri despre trecutul

de noi dată, unele acțiunile de ale tinere- organizație și alte pro-

lude
INFORMAREA POLIIICĂn sala mare a căminului cultural se adunaseră toți tinerii din organizația U.T.M. a brigăzii I din colectivă din co-gospodăriamuria , Scărișoreanu pentru a Ihal^tarte ;iă iSdunarea generală a organizației U.T.M.- înainte de a intra în ordinea de zi, tovarășa Maria Drăgan va ține informarea politică. Și Sava Burcea, secretarul organizației U.T.M. îi dădu cuvântul.Acest mod de a începe adunările generale U.T.M. a devenit obișnuit în organizațiile U.T.M. din comuna Scărișo- reanu. Tinerii știu că înaintea fiecărei adunări generale vor audia o scurtă informare politică despre cele mai importante evenimente interne și externe peteecpț®. în perioada res- pectivw . în: sala se aflau de «Htel .destui tiaer: care primiseră pînă acum această sarcină din partea biroului U.T.M. și fiecare dintre a- ceștia știa cu cîtă atenție și grijă trebuie să te pregătești pentru informare, cu cît dis- cemămînt trebuie să selectezi din noianul de evenimente pe cele mai importante. Așa s-a întâmplat și de data aceasta.Primind sarcina de a ține informarea politică, Maria Drăgan a urmărit cu atenție în presă, în perioada care a trecut de la ultima adunare generală U-T.M. și pînă acum, evenimentele politice interne și externe. Acum și-a revăzut notițele luate, s-a uitat încă o .dată prin colecția de ziare și pe această bază și-a schițat un plan cu principalele evenimente pe care urma să le trateze în informare și pe care l-a prezentat biroului U.T.M.De altfel pregătirea informărilor politice în acest fel a devenit o practică bine statornicită în activitatea acestei organizații U.T.M. ca și a altora din raion. Și aici, ca și în alte părți din raion, biroul sau comitetul U.T.M. după ce stabilește în amănunțime cu tînărul respectiv ce trebuie să cuprindă informarea politică, prezintă planul informării secretarului organizației de partid. în felul a- cesta se asigură că într-ade- văr în fața tinerilor vor fi relatate cele mai importante evenimente ale zilei, că interpretarea dată acestora este cea justă.

★Vorbea calm, curgător și tinerii o ascultau cu atenție. Și-a început informarea cu o relatare despre cele mai importante evenimente care au avut loc în această perioadă în țara noastră. A vorbit în primul rînd despre Hotărîrea Partidului și Guvernului privind creșterea salariilor muncitorilor, cadrelor didactice, medico-sanitare, altor cadre de specialitate și personalului administrativ, precum și despre reducerea prețurilor de yînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum și a unor tarife. A subliniat apoi succesele obținute de oamenii muncii din agricultură în strîngerea recoltelor și acțiunile întreprinse de tineret pentru pregătirea condițiilor în vederea însilozării furajelor necesare animalelor etc.Vorbind despre evenimentele care au avut loc pe plan internațional, Maria s-a oprit îndeosebi asupra vizitei pe care a făcut-o în Uniunea Sovietică, la invitația C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic. delegația de partid și guvernamentală a R. P. Ro-

mîne în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Vorbea cu entuziasm despre căldura cu care oamenii sovietici i-au primit pe conducătorii poporului nostru, despre vizitele făcute de aceștia în Uniunea Sovietică, despre întîlni- raa care a . avut loc. cu conducătorii partidului și statului sovietic.în continuare vorbitoarea i-a informat pe tineri despre lucrările Forumului Mondial al Tineretului care au avut loc la Moscova și la care au participat peste 800 de reprezentanți a 332 organizații de tineret din 111 țări ale lumii.Timpul destinat unei informări politice este însă limitat : 10—15 minute. De data aceasta însă timpul destinat informării a trebuit prelungit, deoarece tinerii au pus multe întrebări, . au cerut explicații asupra unor evenimente politice care au avut loc în țară și peste hotare.Cele mai multe întrebări s-au referit la problemele care * se pun în legătură cu încheierea Tratatului de pace cu Germania; unificarea Germaniei, transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber, demilitarizat... Dacă informarea politică ținută cu prilejul adunării generale U.T.M. este forma principală de ținere la curent a tinerilor cu evenimentele politice interne și internaționale. trebuie sipus că ea nu este și singura. Pentru aceasta în organizațiile U.T.M. din raion se foloșește și prilejul joilor tineretului, serile literare, cititul în colectiv al ziarelor etc. Așa s-a întîmplat și de data aceasta. Pentru lămurirea deplină a problemelor ridicate de tineri pe marginea informării politice ținute de Maria Drăgan, adunarea generală a hotărît în unanimitate ca un utemist să prezinte o expunere cît mai amănunțită cu ocazia organizării primei joi a tineretului.O bună experiență în organizarea informării politice a tineretului am întîlnit și în multe alte organizații U.T.M. din raionul Negru Vodă. în adunarea generală care a avut loc de curînd în organizația de bază U.T.M. din G.A.C. Straja, Maria Șerban, care primise sarcina să pregătească informarea politică, a dat o atenție deosebită prezentării proiectului de Program al P.C.U.S.Din cele relatate pînă acum, reiese deci că birourile U.T.M., în majoritatea cazurilor, dau o mare atenție pregătirii și ținerii informărilor politice, în cele mai multe organizații de bază U.T.M. vizitate am constatat că tînărul care urmează să țină informarea politică primește această sarcină cu mult timp înainte de adunarea generală. El urmărește în felul acesta cu mai multă atenție presa, își face notițe, iar cu cîteva zile înaintea adunării, stabilește împreună cu biroul sau comitetul U.T.M. tematica amănunțită a informării care este întotdeauna văzută de un membru al comitetului de partid, sau de un propagandist de partid.Pregătite în felul acesta, informările politice i-au ajutat pe tineri să înțeleagă mai profund semnificația evenimentelor politice interne și internaționale, le-a îmbogățit bagajul de cunoștințe politice constituind astfel momente cu adevărat educative în desfășurarea adunărilor generale U.T.M.
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a această întrebare se pot da zeci și zeci de răspunsuri pentru că tot atît de multe sînt și te- au fost . dezbătutemele care de utemiștii raionului Negru Vodă în adunările ale organizațiilor U.T.M.în organizația U.T.M. din gospodăria colă colectivă „21 Decembrie", din cornuna Cotul Văii activează patru echipe de tineret. Nu se putea spune că munca lor nu dădea rezultate.Comitetul U.T.M. discutînd însă cu mai mulți tineri, a ajuns la concluzia că organizarea unei susținute întreceri între echipele^de tineret ar îmbunătăți și mai mult munca acestora. Discutînd această problemă într-o ședință, membrii comitetului au considerat că adunarea generală U.T.M. în care urma să se dezbată acest lucru nu trebuie să aibă un caracter pur organizatoric. Ei au ajuns la concluzia că această adunare trebuie să lămurească tinerilor că întrecerea socialistă este o manifestare a atitudinii noi, socialiste față de muncă, că ea îi ajută să-și dezvolte spiritul creator, dînd un cîmp inițiativei.în pregătirea adunării, mitetul organizației de s-a sfătuit cu conducerea gospodăriei ' colective, a întocmit un material care să răspundă acestor probleme, l-a îmbunătățit pe baza observațiilor făcute de organizația de partid și l-a prezentat apoi în fața tinerilor. Adunarea generală, pregătită în felul acesta, a ridicat o seamă de probleme noi, în fața tinerilor, a trezit interesul participanților, fapt dovedit și de numărul mare al celor înscriși la cuvînt.Biroul organizației U.T.M. din brigada nr. 3 a gospodăriei agricole colective din comuna Chirnogeni a observat la un moment dat la cîțiva tineri o preocupare deosebită pentru lămurirea unor obiceiuri mistice. Cele mai aprinse discuți; se învîrteau în jurul așa-ziselor sărbători tradiționale cu caracter religios. Unii susțineau că prăznuirea acestora nu ar avea nici o legătură cu credința într-o putere supranaturală. M rți susțineau însă contrariul, aducând un argument pe cît de simplu, pe

generale de bazăde bază agri-

largco-bază

atît de adevărat: „Cum poți să sărbătorești un eveniment în care nu crezi". Tinerii trebuiau ajutați să-și lămurească aceste probleme. Intr-o ședință a sa specială, biroul U.T.M. a discutat pe larg această chestiune.Unii dintre membrii biroului au fost de părere să se țină o conferință despre știință și religie și cu asta să se considere problema rezolvată. Cei mai mulți însă au considerat, în mod just, că e mult mai util să creeze tinerilor posibilitatea de a^și spune gîndurile și nedumeririle, să organizeze deci o dezbatere activă care să contribuie la lămurirea fiecărui tînăr în parte. Așa s-a născut ideea adunării generale în care să se discute despre știință și religie. Referatul, întocmit din timp de un colectiv de tineri printre care se aflau și cadre didactice, inginerul agronom, în afara unor chestiuni de ordin general a căutat să lămurească cu argumente științifice unele din problemele ridicate de tineri. Interesant este faptul că principalele discuții purtate în cadrul adunării generale s-au referit la caracterul de clasă al religiei. Lămurind problema din acest punct de vedere, atît referatul cît și tinerii în discuțiile lor au dezbătut multă aprindere tot le era neclar.Un alt răspuns la rea noastră l-au datrii din organizația U.T.M. din brigada nr. 1 din G.A.C. „Straja" — secretar de organizație Râmi Nurmanbet- In brigadă existau unii tineri care nu se preocupau de ridicarea nivelului lor cultural, negli- jînd completarea studiilor și considerau că pot trăi și astăzi așa cum au trăit lor în trecut.Această mentalitate dezrădăcinată, pentruvea o influență negativă asupra muncii tineretului în gospodărie. De aceea organizația U.T.M. a început să desfășoare o susținută'muncă politică în această privință. Un rol important în complexul de măsuri luate l-a avut și adunarea generală în care s-a discutat despre sarcina fiecărui utemist de a deveni un om cult. Pentru această adunare, directorul școlii elementare din comună, împreună cu alte cadre didactice și cu inginerul gospodăriei, a întocmit un

ceea cu ceîntrebași tine-
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DesenIII-lea Congres al partidului, mulți tineri voiau să cunoască mai amănunțit ce este baza economică a socialismului, ce se înțelege prin aceasta și cum pot ei contribui la întărirea și dezvoltarea ei. Problema prezenta interes. Comitetul organizației de bază U.T.M. a făcut un sondaj în rîndul tinerilor și a constatat că toți ar fi dornici să se discute într-o adunare generală U.T.M. despre această problemă. Ideea acestei adunări a fost sprijinită și de biroul organizației de partid. Și astfel s-a pornit la organizarea adunării de care vorbim. Un grup de utemiști printre care și inginerul agronom Mihai Ștefan, au primit sarcina să pregătească o expunere pe înțelesul tinerilor despre această problemă. Cu ajutorul instructorului comitetului raional U.T.M. au primit de la cabinetul de partid materialul bibliografic necesar. S-au documentat, de asemenea, asupra istoricului și perspectivelor dezvoltării gospodăriei lor colective. Și pe această bază au întocmit referatul. Lămurind în prima parte noțiunea de bază economică a socialismului, referatul, a explicat în a doua parte, că munca pentru dezvoltarea gospodăriei colective este mijlocul cel mai eficace prin contribui la nuă a bazei cialismului.această adunare a secretarului ’ comitetului comunal de partid și a secretarului biroului organizației de bază P.M.R. din gospodărie, discuțiile purtate de ei, i-au ajutat pe tineri să înțeleagă și mai bine problema pusă în dezbatere.însă nu în toate gospodăriile colective lucrurile se petrec la fel. Din păcate, în raionul Negru Vodă mai sînt organizații U.T.M. care nu se preocupă îndeaproape de îmbunătățirea conținutului politic-educativ al adunărilor generale. Iată în această privință următorul exemplu : în gospodăria agricolă colectivă din comuna Plopeni, secretar Roșu Gheorghe, adunările generale U.T.M. au a-

or

care tinerii pot întărirea conti- economice a so- Participarea la

de OCTAV ILIESCUluptă al partidului nostru, pentru ei ar fi deosebit de util să li se vorbească mai mult despre caracterul revoluționar al organizației noastre, despre sarcinile pe care partidul le-a pus în fața U.T.M., să fie ajutați să înțeleagă mai bine prevederile Statutului U-T.M. etc- Iată dar câte lucruri s-ar fi putut dezbate în adunările generale U.T.M.Poate că ar fi interesant și pentru membrii comitetului U.T.M. din această organizație de bază, poate și pentru alții, să cunoască problemele care au fost dezbătute în adunările generale U.T.M. dintr-o organizație de bază în primele luni ale acestui an. Am luat pentru aceasta exemplulganizației de bază U.T.M. din G.A.C- Chirnogeni.
Ianuarie : s-a discutat despre carte ca prietenă a tineretului, despre necesitatea participării fiecărui tînăr la concursul „Iubiți cartea". Printre altele adunarea a hotărît ca lunar fiecare tînăr să citească o carte prevăzută în bibliografia concursului. Bibliotecara, membră a acestei organizații de bază, a avut sarcina adunări ze. cum tărîre.
Februarie: adunarea adezbătut contribuția pe care o pot aduce tinerii la dezvoltarea avutului obștesc al gospodăriei.
Martie: în adunare s-a discutat amănunțit despre felul în care tinerii vor participa la campania de primăvară, stabi.lindu-se totodată unele măsuri concrete pentru întărirea activității echipelor de tineret.
Aprilie: a avut loc* adunarea de dare de seamă-
Mai : s-a citit în adunarea generală Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a partidului.

Iunie : s-a discutat despre Carnetul roșu U-T.M. — simbol al tradițiilor revoluționare, iar în partea a doua a adunării s-au stabilit măsurile necesare pentru participarea tineretului la muncile de recoltar».

ca înaintea fiecărei generale să informe- se aplică această ho-

Si CUM-» eferatul se termi- gi.’A nase și treptat, ta» toate privirile s-autreptat spre masa prezidiului- ------ u sg simțea nerăbdare în rîndurile tinerilor din organizația U.T-M. a brigăzii a III-a din G.A.C- Topraisar pentru a-și spune cuvîntul- Se discuta doar o problemă care-j frământa pe mulți : munca culturală și sportivă. Referatul e drept a fost interesant. A explicat pe larg importanța muncii culturale în educarea multilaterală a tineretului, a explicat necesitatea practicării sportului pentru dezvoltarea armonioasă a fie cărui tînăr.— Dar cum vom realiza toate acestea ? Și vocea Anicuței Bratu avea o nuanță de asprime : ni s-a vorbit că este important să desfășurăm activitate culturală, să facem sport, dar cum ?— Și eu cred că Anicuța are dreptate- Numai cu vorbe nu faci nimic. Și Alim Ismet făcu un gest hotărît cu mîna. Fără multe vorbe- Mie îmi place corul, vreau să mă înscriu la cor. Cine mai vrea ? Și-și roti privirea peste tinerii din sală. Mai multe mâini e- rau ridicate în sus. Și ei vor- Atunci de ce să nu formăm un cor ?— Ion Bratu este unul dintre cei mai buni dansatori ai noștri, cunoaște la fel de bine și dansurile românești ca și pe cele tătărășți. Așa că instructor pentru o echipă de dansuri nu trebuie să mai căutăm. în privința costumelor să ridice mîna cine nu are acasă un costum național românesc sau tătărăsc. Și Delcă Ioana se uită la sală- Nici o mină cat- Vedeți ?Dintr-un Colț al nu prea înaltă, cu mișcări vioaie, își făcut loc pînă a- proape de masa prezidiului.— Voi vorbiți ca și cum în comuna noastră pînă acum n-ar fi existat nici un fel de activitate culturală. Nu e drept. Tot ceea ce ați,, propus voi există la căminul cultural și nu-și are rostul, cred eu, să organizăm noi alte. formații. Mai bine ar fi să mergem și să activăm în cele existente.— Pavel Victoria are dreptate, spuse la rîndul ei în a- dunare Victoria Nan- Eu zic ca imediat după adunare să discutăm cu directorul căminului cultural și să ne încadreze pe fiecare după dorință și aptitudini într-o formă de activitate culturală.Din sală mai multe voci a- probară propunerea Victoriei Nan.— Așa cum ați propus voi și eu cred că este bine, a spus în adunare Gheorghe Pop.. în privința muncii culturale tr-adevăr să ne încadrăm în formațiile existente. Dar cu sportul nu mai sînt de acord. Sîntem destui aici, ca să formăm și o echipă feminină de volei și una masculină, o echipă de fotbal... Dar mai e ceva de care n-ațî vorbit nici unul. Aduceți-vă aminte că duminicile de multe ori plecăm cu toții prin comunele vecine unde se organizează duminici cultural-sportive interesante. Eu zic că lucrul acesta îl putem face și noi. De aceea să propunem comitetului U.T.M. ca de organizarea joilor tineretului să răspundă pe rînd cîte o organizație U.T.M. brigadă. Să vedem cine organizează mai bine.Toate aceste propuneri fost temeinic judecate participant! și marea lor joritate au devenit hotărîri ale adunării generale U.T.M. Chiar în seara aceea, cu sprijinul directorului căminului cultural, tinerii au fost repar-

DISCUTAM
lA-W nase ^re toate privirile

tinerii din nu s-a ridi-sălii, o fată

pe leaude ma

tizați, după o selectare prealabilă, spre acele forme de activitate culturală în care puteau să-și aducă contribuția, să-și dezvolte mai bine aptitudinile artistice. Iar astăzi, dacă aveți curiozitatea să treceți prin organizația U.T.M. din brigada nr. 3 de la G.A.C. Topraisar veți întîlni și echipe de volei și de fotbal. în ceea ce privește munca culturală, pe tinerii din această brigadă îi veți găsi printre principalii animatori ai activității desfășurate la căminul cultural.Am vorbit mai înainte de adunarea generală a organizației U-T-M. de la G.A-C. Straja, în care li s-au explicat tinerilor unele probleme despre baza economică a socialismului. In sala căminului cultural unde a avut loc această adunare erau peste 100 de tineri. Utemiști șt» nbutcmjști. Ascultaseră concentrați' referatul prezentat de inginerul Mihai Ștefan și unii dintre ei rămăseseră pe gânduri- Pentru înscrierea la cuvînt mîinile s-au ridicat încet, pe rînd, la început cîteva, apoi din ce în ce mai multe.Vorbind cît se poate de concret, Gheorghe Pătîrău a spus în adunare că el a înțeles din referatul prezentat că baza e- concmică a socialismului o constituie noile relații de producție statornicite în țara noastră, relații bazate pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. A- cestea sînt relații de .colaborare și ajutor reciproc între oameni care au interese comune. Clasa muncitoare — a spus el — ne-a asigurat și sigură baza tehnică tru ușurarea muncii tre, iar noi asigurăm tria, poporul muncitor, cu produsele agro-alimentare necesare și toate acestea îin scopul unui trai îmbelșugat, din ce în ce mai bun-— Dar, așa cum se arată în documentele de partid, și . cum bine s-a subliniat în referat, datoria noastră este să muncim pentru consolidarea și întărirea continuă a bazei economice a socialismului. Și lucrul acesta îl putem face cel mai bine muncind pentru întărirea și creșterea puterii economice a gospodăriei noastre colective — spuse în cuvin-* tul său Ion Neagu.— Așa-i cum a spus Neagu. Așa trebuie să facem. Am să vorbesc despre sectorul zootehnic nu pentru că lucrez eu acolo, — și Șerban Constantin roși de emoție — și pentru că mă număr printre fruntași. Dar-, eu consider că sectorul zooteh- ' nic are o importanță deosebită în întărirea gospodăriei noastre colective. Vom cumpăr-/ ra, vaci^oj... sectorul o să se mâreas-ca. Ne trebuie oameni. 1 Eu zic să lucreze acolo cît mai mulți tineri.— Și eu cred că Șerban are dreptate, își începu cyvîntul tovarășul Petre Pantan, președintele gospodăriei agricole colective. în munca de întărire a gospodăriei noastre, pentru creșterea puterii ei economice, un rol important îl are sectorul zootehnic. Avem nevoie de tineri pentru acest sector, cursuri grijesc zic să discutăm concret despreA contribuția pe care tineretul și-o poate aduce Ia creșterea sectorului zootehnic. Este o problemă foarte importantă pentru noi.De data aceasta adunarea nu s-a soldat ca de obicei cu hotărîri. Esențialul constă însă în faptul că i-a ajutat pe tir neri să-și lămurească temeinic toate problemele ridicate de referatul prezentat.

ne a- pen- noas- indus-

ca îî vom trimite la să învețe cum se Inanimatele. De aceea eu într-o altă adunare

Din cele arătate în această pagină rezultă cîteva con
cluzii asupra felului în care sînt pregătite și se 
desfășoară adunările generale în organizațiile de 

bază U.T.M. din raionul Negru Vodă. în primul rînd 
adunările generale U.T.M. se țin cu regularitate în fie
care lună și la ele participă de obicei toți tinerii din 
brigada sau gospodăria, agricolă colectivă. Acest lucru 
dă posibilitate organizațiilor U.T.M. să exercite o influen
ță pozitivă asupra tinerilor, să-i antreneze la activitățile 
obștești, să-i pregătească în felul acesta pentru a putea 
fi primiți în U.T.M. A doua concluzie desprinsă se referă 
la caracterul profund educativ al adunărilor generale 
U.T.M. Și acest lucru este firesc, dacă ținem seama că 
înaintea fiecărei adunări se ține o informare politică te
meinic pregătită, că ordinea de zi a adunărilor este cu 
grijă stabilită și că ea răspunde în majoritatea cazurilor 
preocupărilor tineretului, că dezbaterile în adunări sînt 
de obicei urmate de hotărîri concrete la îndeplinirea că
rora este antrenat un număr mare de tineri colectiviști, 
în aceste condiții sarcina Comitetului raional --------
Negru Vodă constă. în a generaliza și pe mai departe 
experiența bună în organizarea adunărilor generale 
U.T.M., în a ajuta și pe mai departe organizațiile de 
bază U.T.M. în îmbogățirea caracterului educativ al a- 
dunărilor generala U.T.M.

U.T.M.

PETRU ISPAS
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Lucrările Seminarului international

al redactorilor presei studențeștiO dezbatere interesantă,constructivă
Dimineață, la reluarea lucrărilor Seminarului internațional al redactorilor presei studențești se putea face o constatare : sosiseră noi delegați. în puține minute pe masa de lucru au a- părut tăblițe albastre cu numele țărilor lor. Deși abia venit în București, după o călătorie desigur ostenitoare* 

Sahr Fillie Faboe, secretar general al Uniunii Studenților din Africa de vest (W.A.S.U.) ne acordă un scurt interviu.
— Acest seminar este im

portant dacă ținem seama de 
rolul pe care presa studen
țească este chemată să-1 aibă — spune interlocutorul nos
tru. Presa are o mare forță de 
influențare și de aceea ziariș
tii studenți trebuie să se cu
noască, să se înțeleagă, să se 
apropie. Ziarele studențești 
trebuie să se facă ecoul năzu
ințelor de pace și progres ale 
majorității tineretului univer
sitar. Este foarte bine că 
U.A.S.R. a inițiat acest semi
nar.

Sahr Fillie Faboe ne mărturisește bucuria de a vizita țara noastră cu ocazia seminarului :
— Mă bucur că am prilejul 

de a mă afla în Romînia. Știu 
că în țara voastră s-au reali
zat lucruri minunate, că in
tr-un răstimp scurt a cunoscut 
o impetuoasă dezvoltare eco
nomică, Noi, africanii, sîntem 
recunoscători poporului romîn, 
guvernului său, pentru spriji
nul acordat luptei noastre 
drepte.înainte de începerea lucrărilor, delegații își comunică primele impresii despre seminar și despre București. Care sînt aceste impresii ? Un redactor al ziarului studențesc grec „Panspoudastiki" ne declară :

— Este pentru prima dată 
cînd iau parte la un aseme
nea seminar. Pot să spun că 
el dezbate o temă importantă 
și că 
schimb de experiență. Orga
nizarea seminarului este per
fectă și mulțumesc pentru a- 
ceasta prietenilor romîni a 
căror ospitalitate depășește 
toate așteptările noastre. Aci, 
avem condițiile necesare pen
tru o dezbatere liberă, fruc
tuoasă. Urmăresc cu mare a- 
tenție lucrările seminarului.Cea de a doua zi a lucrărilor seminarului s-a caracterizat printr-o dezbatere profundă, substanțială, a celor mai importante probleme ce stau în prezent în fața presei studențești. Participanții la seminar au ascultat numeroase expuneri. Cei care au luat cuvîntul, deși au opinii politice diferite, au găsit la acest seminar o platformă comună în problemele esențiale : dezvoltarea cooperării și făurirea u- nității în mișcarea studențească mondială în lupta pentru pace, rolul presei studențești în bătălia pentru ideilor coexistenței pentru dezarmarea generală și totală, pentru reglementarea problemei germane prin încheierea Tratatului de pace cu Germania și normalizarea situației din Berlinul occidental, pentru lichidarea odiosului colonialism. Numeroși vorbitori s-au referit la expunerea ‘prezentată de dele, gația română, subliniind caracterul ei constructiv, realist, valoarea propunerilor prezentate și arătînd că ea reprezintă o bună bază de discuții. Totodată, și-au exprimat mulțumirea pentru condițiile create desfășurării seminarului, pentru ospitalitatea dovedită.După ce Mircea Radulescu, redactor șef al ziarului „Romînia liberă", a transmis salutul Organizației Internațio-

ne permite un util

triumfulpașnice,

nale a Ziariștilor, a luat cuvântul un tînăr creol, îmbrăcat într-o cămașă viu colorată. Este Serge Gueriî, vicepreședinte al Uniunii Studenților din Guyana franceză. Cuvîntul lui stîrnește un interes deosebit. în fraze pline de sobrietate, el descrie situația grea a studențimii din țara sa aflată în robia colonialistă. în Guyana nu există o universitate. Tinerii spre a învăța trebuie să se expatrie- ze, să se risipească în diferite țări. Cu toate dificultățile, de un deceniu apare ziarul „Studentul guyanez11. Singura Iui sursă de venituri financiare este un mare bal care se organizează periodic. Pentru apariția fiecărui număr al ziarului sînt necesare adevărate acrobații financiare. A- cestor dificultăți li se adaugă persecuțiile din partea autorităților colonialiste. în paginile ziarului răsună însă cu curaj glasul adevărului, mobilizând pe studenți la lupta împotriva colonialismului, pentru libertate, pentru pace.
Aleksandr Fol, redactor al ziarului „Studentska Trybuna" din R. P. Bulgaria, subliniază în cuvîntul său rolul pe care presa studențească îl are în marea bătălie pentru pace, pentru dezvoltarea colaborării și realizarea unității în mișcarea studențească mondială. Vorbitorul propune lărgirea legăturilor dintre ziarele studențești, o mai bună cunoaștere reciprocă.Vorbește o tînără nu înaltă, cu ochii plini de ciune și cu un glas din răzbate un temperament canic. Se numește Marta Di

dier Solis și este venită Costa Rica. Poporul ei multe „libertăți". Tînăra enumeră : „libertatea" de flămând, bolnav, șomer, ignorant. Este „libertatea" acordată de negustorii de la taraba politicii reacționare locale și de ambasada S.U A. care domină Întreaga viață a țării. Presa vîndută. încearcă să-i înșele pe cititori, să le deformeze viziunea asupra realității. Tipăriturile ce răspîndesc adevărul sînt persecutate. Înfrun- tînd toate greutățile, un grup de studenți democrați intenționează să editeze o publicație studențească.
Frederic Suk Deo aduce salutul studenților din Guyana britanică. Cuvîntul lui subliniază ideea că presa studențească nu se poate izola de marile probleme contem- ..porane, că trebuie să ia atitudine față de ele de pe poziția luptei pentru pace și progres social.Din partea studenților din R. P. Mongolă vorbește Sosor- baraham Lavdan. El apreciază însemnătatea deosebită a seminarului ca mijloc de apropiere între redactorii presei studențești din diferite țări, pentru dezvoltarea colaborării între studenții de pretutindeni.O scurtă pauză, indonezieni primesc de fiori și calde felicitări ocazia sărbătorii naționale poporului indonezian.Reprezentantul iugoslav 

van Banjai își exprimă părerea că seminarul este o lă întîlnire între redactorii presei studențești. Vorbitorul ridică problema unității mișcării mondiale studențești și subliniază rolul presei studențești ca instrument de apropiere între studenți.Actualitatea problemei germane a făcut ca participanții la seminar să acorde un interes deosebit expunerii lui Siegfrid Jfinger din R- D. Germană- El relevă poziția studenților și a presei lor din

prea vioi- care vul-din are le a fi

Delegații buchete cu 
a

I-utl-

primul stat german al muncitorilor și țăranilor- Pentru viitorul Germaniei și al păcii în lumea întreagă este necesar să se încheie fără întîrziere Tratatul de pace cu Germania, să se normalizeze situația din Berlinul occidental. Față de aceste probleme, presa studențească nu poate fi indiferentă. Vorbitorul amintește situația unor ziare studențești vest-germane, împiedicate să mai apară, deoarece au luat o atitudine ce nu a fost pe placul Bonnului.Tînărul student din R. D. Germană este solicitat să răspundă la mai multe întrebări ce vădesc dorința unor participant! de a cunoaște o serie de aspecte actuale ale problemei germane. Răspunsurile sale documentate, argumentate, au fost primite cu călduroase aplauze.Elie Vamos, redactorul șef al revistei studențești „En a- vant“ din Belgia, subliniază poziția militantă, anticolonialistă a publicației pe care o reprezintă. El arată creșterea interesului față de revistă datorită acestei poziții ferme și curajoase- Reprezentantul ziarului studențesc grec „Pan- spoudastiki" își exprimă speranța că seminarul de la București va fi rodnic și se pronunță pentru lărgirea cooperării în mișcarea studențească mondială- în cuvîntul său, relevă necesitatea normalizării relațiilor dintre țările balcanice.Isao Onoda, reprezentantul organizației studențești japoneze „Zengakuren", relatează lupta studențimii japoneze împotriva imperialismului, pentru pace și poziția combativă 
a presei democratice studențești.Cuvântările rostite de parti- cipanții la seminar au durat multe ore. Deși timpul trecea cu repeziciune, nimeni nu dădea semne de oboseală. De fiecare dată răsunau numeroase întrebări, aveau loc schimburi de păreri într-o atmosferă însuflețită. Faptul relevă spiritul profund, în care internațional al presei studențești șoară lucrările.

acesta constructiv, seminarul redactorilor își desfă-
EUGENIU OBRRA
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Participanții la lucrările Seminarului internațional al redactorilor presei studențești vizitînd expoziția de panouri organizată cu prilejul Seminarului
Cocteil oferit 

de ambasadorul 
Indoneziei 

la BucureștiAmbasadoi-ul Republicii Indonezia la București, Sukrisno, a Oferit joi după-amiază un cocteil, cu prilejul sărbătorii naționale a Indoneziei — Ziua proclamării independenței.Au luat parte tovarășii Emil Bodnăraș, Consiliului de Miniștri, fan Voitec, vicepreședinte Consiliului de Stat, Cozma, Bujor Almășan, nlștri, Grigore Geamănu, cretar al Consiliului de Stat, general de armată lacob Teclu, membru al Consiliului de Stat, Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, Mihai Petri, adjunct al ministrului Mihai Ciobanu, Camerei Ionescu, de Stat, instituții cultură, ziariști.Au luat parte de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.

vicepreședinte al ’ — ște-al Ion mi- se-
Comerțului, președintele de Comerț, Dionisie șeful Ceremonialului conducători ai unor centrale, oameni de
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Conferințe consacrate
zilei de 23 August

Joi, au «ontinuat să aibă loc In întreaga țară conferințe consacrate zilei de 23 August.Conferențiind la Fabrica „Cimentul" din Capitală, Tudor Joița, membru al Comitetului raional 23 August al P.M.R., a arătat printre altele că harnicul colectiv de aid a dat peste angajamentul anual 1474 tone ciment de calitate superioară; productivitatea muncii a fost mărită cu 3 la sută, depășin- du-se angajamentul pe întregul an.în fața a numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri de la Iprofil — „Tehnica lemnului" din Capitală tov. Victor Popa, activist al Comitetului raional Gheorghe Gheorghiu- Dej al P.M.R., a subliniat în conferința sa faptul că la a- - ceastă întreprindere, creată în ultimii ani, planul producției marfă pe primele 7 luni ale anului a fost depășit cu 8,9 la sută.La Fabrica de medicamente „Galenica" din Capitală, tov.

Perlele Gherghiaș, directorul fabricii, a arătat că lucrătorii fabricii au realizat în întâmpinarea zilei de 23 August produse de calitate bună și s-a început producția a numeroase medicamente noi.Tov. Ion Pipoș, șeful secției 
de propagandă șl agitație de la Comitetul regional Hunedoara al P.M.R. a subliniat puternica dezvoltare a centrului siderurgic Hunedoara. Noile lucrări care se fac aici sînt a- vansate față de grafic. Se a- propie de sfîrșit construcția cuptorului Martin nr. 5, de 400 tone.în sala de festivități a Uzinei „Rulmentul" din Brașov, Al Tripșa, membru supleant al Biroului Comitetului regional Brașov al P.M.R. a spus printre altele că muncitorii a- cestei uzine au realizat economii peste plan, de la începu, tul anului, în valoare de 1.200.000 lei, depășindu-și angajamentul. (Agerpres)

Oaspeți de peste hotare în mijlocul
tinerilor din Brașov și

BRAȘOV (prin telefon). —
Tinerii din orașul Brașov au 

primit ieri vizita unui grup 
de participanți la Forumul 
Mondial al Tineretului de la 
Moscova, reprezentanți ai u- 
nor organizații de tineret din: 
S.U.A., Ghana, Chile, Argen
tina, Cuba, Mexic, Grecia. In
donezia, Ceylon. In cursul di
mineții oaspeții tineretului 
nostru au vizitat Muzeul Pe- 
leș, apoi sosind la Brașov au 
fost primiți cu deosebită prie
tenie și căldură în mijlocul 
tinerilor de la Uzinele de trac
toare. După-amiază a avut 
loc întîlnirea tineretului din 
oțașul Brașov cu oaspeții în 
sala Teatrului de Operetă.

Tovarășul Sas Ion, secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Brașov a rostit un călduros 
cuvînt de salut.

Luînd cuvîntul Oscar A. 
Ramos din partea organizației 
studenții secundari din Argen
tina a spus : „Am fost la dvs. 
in fabrici, am văzut chipurile 
voastre și am citit pe ele în
crederea pe care o aveți în 
viitorul vostru. Toți tinerii 
din întreaga lume doresc să 
lupte pentru pace, pentru o 
lume mai bună. Aceasta am 
constatat-o și la Forum".

Aceeași idee — a hotărîriî 
tineretului lumii de a lupta

unit în interesul .păcii « ea> 
primat-o și N. L. Perera, se
cretar general al Federației 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Ceylon.

J. O. Tetteh, conducătorul 
delegației tineretului din Gha
na, le-a vorbit tinerilor o- 
rașului Brașov, despre aspira
țiile tineretului african, des
pre lupta lui împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru 
pace.

Suhartono, reprezentantul 
tineretului național din Indo
nezia a vorbit despre năzuin
ța fierbinte de pace a tinere
tului din țara sa.

Alva Buxembaum din 
partea organizației tineretului 
progresist din S.U.A. a spus :

— Dumneavoastră construiți 
o viață nouă, vă bucurați de 

• ea. Noi luptăm acum pentru 
egalitatea în drepturi a tutu
ror tinerilor din America. La 
noi, peste 290 de tineri albi și negri sînt întemnițați pentru 
că luptă pentru aceste drep
turi egale. Și noi cu toți do
rim pace. Cei care au parti
cipat la Forum au fost impresionați de dorința unanimă 
de a lupta pentru menținerea 
păcii în lume.

Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, entu
ziastă.

M. CARANFIL

< '/>z.

:/■

*
* ■

Bacău
Moscova ți care în prezent la 
invitația C. C. al U.T.M., ne 
vizitează țara. In numele tine
rilor din orașul și regiunea Ba
cău, oaspeții au fost salutați de 
tovarășul Stelian Dumitriu, 
membru al C.C. al U.T.M. și 
prim-secretar al Comitetului 
regional Bacău al U.T.M. 
El a vorbit despre munca 
entuziastă a tineretului din re
giune și despre activitatea or
ganizațiilor U.T.M. Au luat 
apoi cuvîntul Canforî Bango- 
ura vice-mintstru al Muncii, 
conducătorul delegației tinere
tului din Guineea, și Kațata 
Tetsua, vice-președinte al Con
siliului organizațiilor de tine
ret din Japonia, șeful delegați
ei japoneze la Forum. Canforl 
Bangoura a vorbit despre lupta 
pe care alături de popoarele 
lor tineretul din țările africane 
o duce pentru obținerea depli
nei independențe politice și 
economice, pentru scuturarea 
rușinosului sistem colonial.

Kațata Tetsua a vorbit des
pre lupta tineretului japonez

alături de întregul său popor 
împotriva bazelor militare a- 
mericane din Japonia, împo
triva înrobitorului tratat mili
tarist japono-american și pen
tru pace.

In cuvintele lor oaspeții au 
arătat că la Forum reprezen
tanții tineretului lumii și-au 
exprimat odată mai mult hotă
rârea de a intensifica lupta 
pentru pace și coexistență paș
nică, împotriva imperialismu
lui și colonialismului.

Oaspeții au subliniat, de ase
menea, că de-a lungul sutelor 
de kilometri pe care i-au par
curs în țara noastră, și-au dat 
seama că poporul nostru este 
un popor harnic care-și con
struiește o viață nouă, că el 
iubește pacea, luptă pentru 
menținerea și apărarea păcii 
și nutrește o dragoste sinceră 
pentru toate popoarele.de pe 
glob care luptă pentru a-șî cu
ceri independența și libertatea.

C SLAVIC

INFORMAȚII

Responsabilul brigăzii de producție a tineretului Bibo „Electrotehnica11 împreună cu ajustorii Mihai Bustină și în întrecerea socialistă în cinstea lui 23 August. Brigada mără printre brigăzle fruntașe pe întreprindere în obținerea de produse de calitate. El •-au angajat ca în cinstea silei de 23 August să dea peste plan în această lună 10 motoare.
Petre de la întreprinderea Florea Gheorghe sînt fruntași condusă de Bibo Petre se nu-

LZn om care trăiește in viitor
(Urmare din pag. l-a)

ajuta să cunoască toate opera
țiile și toate meseriile de spe
cialitate din brigadă. Zis ?i 
făcut. După „școala" aceasta 
urmează alta : tot pe rind, 
cite șase luni, oamenii lucrea
ză la sectorul „mecanic șef" 
unde au posibilitatea dezvol
tării multilaterale în specia
litatea respectivă. Primul tri
mis din brigadă a fost chiar 
Marin Tudose, care a rămas 
acolo. Acum el îi primește pe 
toți, îi îndrumă. Zilele acestea, 
locul lui Constantin Damian 
care .absolvă" școala de șase 
luni,va fi luat de Gheorghe 
Radu. Rezultatele ? Foarte 
bune. De exemplu, Toma Cos- 
tescu, unul din primii cinci 
muncitori ai brigăzii lui Chiru 
poate lucra acum nu numai la 
toate strungurile din sector 
dar și la toate frezele. Ceea ce 
însemnează foarte mult. A de
venit un meseriaș de bază, un 
viitor maistru. Pentru însuși
rea temeinică a meseriei, bri
gada lui Chiru a mai organi
zat o „școală": pregătirea con
ducătorilor de brigadă. Din 
1958, in fiecare an a fost pro
movat cite un tînăr. Anul 
acesta a ajuns la rind Vasile 
Sîmbeteanu. Anul viitor va fi 
rîndul lui Ștefan Feroiu. Pla
nul pe ’63 și ’64 va fi stabilit 
în curînd într-o ședință de 
brigadă. Așa s-a procedat în
totdeauna. Colectivul alege, 
după merite. Cum se pregă
tesc ? Chiru îi ajută în primul 
rind să deprindă buna organi

zare a muncii din brigadă. 
Totul trebuie să funcționeze 
ca un ceasornic. Anume, dar 
uneori pe neobservate, tînărul 
primește sarcina de-a rezolva 
singur problemele în brigadă, 
de la cele mai simple spre cele 
mai complicate.

Dar meseria înseamnă, as- 
stăzi, la noi, pe lingă practică, 
și cunoștințe teoretice mereu 
mai largi, mai înalte, întoarse 
apoi în ridicarea cantității și 
calității producției.

El însuși un pasionat cerce
tător a tot ce apare nou în literatura de specialitate (strun- 
găria), autor a peste o sută de 
inovații, precum și al unor 
cărți de împărtășire a expe
rienței de care dispune, Ale
xandru Chiru se străduiește să 
insufle această pasiune tut.uror 
membrilor brigăzii. Procedea
ză de la caz la caz, după pre
gătirea omului, după firea lui. 
Cu unii merge mai repede, cu 
alții mai încet. Cu unii discută 
deschis, cu alții pe ocolite. 
Povestește Chiru că unul din 
tinerii cei mai pricepuți la ma
șină, Ion Vasile, nu prea citea 
nici o carte. îndemnurile di
recte au rămas fără efect. In
tr-o zi, observîndu-l că-și bate 
capul cu o inovație ; pe care 
nu știa cum s-o ducă pînă la 
capăt, Chiru i-a zis : „Ia vezi 
tu, Vasile, parcă am citit eu 
ceva despre o problemă ase
mănătoare, în cutare carte". 
Cam neîncrezător, Vasile s-a 
dus la cabinetul tehnic, a ce
rut cartea, a răsfoit, a căutat, și pînă la urmă a și citit. Car

tea i-a ajutat. Inovația — prima din viața lui Ion Vasile — a reușit pe deplin. Acum, zice 
meșterul, toată ziua îl vezi 
pe Ion al nostru cu cărți in 
brațe. A devenit un muncitor 
cunoscut prin inovațiile sale, 
nu numai în brigadă.

Dar „sistemul" de învățătu
ră nu se oprește aici. Din bri
gada lui Chiru, 14 tineri înva
ță la liceul seral. Doi pleacă 
anul acesta la facultate. Doi 
studiază la școala de artă 
populară acordeonul, marea 
pasiune șl specialitate a lui 
Chiru, cîndva finalist pe țară 
la concursul de amatori, im
primat la radio cu „Hora 
strungarilor" și alte cîntece. 
Un tînăr e trimis la școala de 
maiștri, altul la școala de un 
an U.T.M. Brigada se mân
drește și cu Aurel Stănulescu, 
acum student în anul II la 
Politehnica din București. 
Chiru, spune că atunci cînd 
vor serba 10 ani de existență 
a brigăzii, ar dori ca ea să fie 
condusă de primul inginer ie
șit din rîndurile ei.

O atenție deosebită se dă in 
brigadă educației comuniste și 
Cetățenești a muncitorilor. In 
acest sens, Chiru primește în
totdeauna sprijinul hotărît al 
organizației de bază U.T.M. 
Calitatea muncii, sarcinile tra
sate de partid primează. Bri
gada a dat anul trecut econo
mii de peste 500.000 lei. Anga
jamentul sună la fel și în 
anul acesta. Pe cei indiscipli- 
nați în muncă, neglijenți. bri
gada îi discută deschis. Cazu

rile sînt tot mai rare. Uneori» Za discuții sînt invitați și pă
rinții tinerilor. Metoda, pro
pusă de Chiru, a dat rezultate 
excelente.

Nu numai în muncă, dar și 
pe stradă, la club, la specta
cole, la petreceri, oamenii țin 
să se vadă că sînt din brigada 
lui Chiru. Au discutat în co

lectiv despre ținută, despre 
comportare, despre dragoste, 
căsătorie, despre carnețelul de 
evidență personală a cheltuie
lilor etc. Au făcut o nuntă în 
brigadă. Merg la excursii, la 
spectacole. Tinerii și-au cum
părat biciclete, 12 motociclete, 
aparate de radio. Opt oameni 
și-au construit case noi.

A învăța mereu, a te com
porta ca un muncitor înaintat, 
crescut și educat în socialism, 
a munci și a trăi mai bine - 
iată, așa s-a gîndit Chiru să 
răspundă încrederii acordată 
de partid de-a crește oameni 
noi. El o face cu o consecven
ță rar întâlnită, cu pasiune, cu 
sentimentul răspunderii de 
azi, dar și de mîine.

Gîndind, muncind și trăind 
în acest fel, nu-i de mirare că 
activitatea lui Chiru e solici
tată în atîtea sensuri. Fără să 
afișeze o modestie falsă, fire 
bătăioasă, deschisă, om care 
își cunoaște puterile și tocmai 
de aceea și le înnoiește mereu, 
Alexandru Chiru muncește la 
strung cu priceperea cu care 
scrie cărți tehnice sau rezolvă 
problemele ridicate de cetățe

nii care l-au ales pentru a doua 
oară deputat în Marea Aduna

re Națională. Invățîndu-i pe 
cit mai mulți, și învățînd de la 
toți, Chiru este de-o exigență 
extremă cu sine însuși, dar și 
cu alții, o face însă cu căldu
ră care vibrează în jurul lui 
ca aerul în jurul cuptoarelor 
de oțel. De aceea, oamenii nu 
numai că îl respectă și îl as
cultă, dar îi și iubesc.

Pentru a cunoaște mai bine 
pe acest om deosebit, care știe 
să trăiască în prezent dar și în 
viitor, mă gîndeam că ar fi 
trebuit să-i descriu nu numai 
viața obștească, ci și pe cea 
familiară. Să-i descriu ochii 
limpezi, iscoditori, fața, felul 
de-a vorbi, umbletul acela 
calm, precis, între oamenii 
care-i sînt atit de dragi, prin- 
tre mașinile pe care le domi
nă nu numai prin statura lui 
impunătoare. Dar iată, luîn- 
du-mă cu vorba, m-am trezit 
că în loc să fac un portret al 
lui Chiru, am poposit mai 
mult ia brigada lui. Mă întreb 
însă, oare nu acesta e portre
tul cel mai potrivit al unui om 
care face atit de mult pentru 
colectivul în care muncește ? Oare nu tocmai înțelegerea 
profundă a acestui complex 
raport dintre tine și tovarășii 
tăi este indicatorul cel mai vi
zibil la prelungirea drumului 
dintre ziua de astăzi și cea de 
mîine ?

Chipul unui om crescut de 
partidul nostru apare totdea
una mai viu cînd II citești în 
ochii celor din jurul lui.

★
BACAU (prin telefon) — In 

sala Teatrului de Stat tinerii 
băcăoani s-au întâlnit cu dele
gațiile de tineret din Guineea, 
Republica Mali, Togo, Japonia, 
care au participat la Forumul 
Mondial al Tineretului da la

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Indonezia — Ziua proclamării independentei, joi după-amiază, ambasadorul Indoneziei la București, Sukrisno. a Tostit o la televiziune. cuvîntare
Joi la amiază 

R. D. Germane a 
ferlnfi de presă 
Tîrgul de toamnă de la Leipzig.

la
avut
în legătură cu

Ambasada 
loc o con-

Cu acest prilej, a luat cuvântul 
Henry Bringmann, însărcinatul cu 
afaceri al Republicii Democrate 
Germane.

S-a răspuns apoi la întrebările 
ziariștilor.

După conferinfă a fost vizio
nat filmul de scurt metrai colo
rat: „Aur alb". (Agerpres)

Teatre
Siciliana, 20: Teatail Național „I. L. Caragiale" (Teatrul. de vară „N. Bălcescu") ; 

Vecini de apartament, 20 : Teatrul Muncitoresc C.F.R. Giulești (Teatrul de vară „I. 
V. Stalin"); Un cîntec pen
tru dumneata, 20,15 : Teatrul Satiric Muzical „C. Tănase" (Grădina Boema) ; La telefon 
circul, 20: Circul de Stat; 
Corul de fete, Hywel (Walles- Anglia), 20: O.S.T.A. (Teatrul de vară „23 August").

Cinematografe
Trecerea interzisă: I. C. Frimu, 8 Martie, Al. Sahia,' Magheru ; El Hakim: Patria, București, Volga ; Alba Regia: Republica ; Carmela : Drumul Serii, B. Delavrancea, Cultural, Arta, Donca Simo; Sfîr- 

șitul vechii Berezovka : Elena Pavel; Acțiunea Cobra : înfrățirea între (popoare, V. Roai- tă, Miorița ; Clinele din mlaș
tină : Lumina, V. Alecsandri; 
Hoinarii ; Timpuri Noi, Al. Po-pov ; Omul cu pantaloni 
«curți: Central; Nopțile Ca- 
biriei: Victoria ; Prologul re
zistenței : M. Gorki ; Program 
special pentru copii (diminea
ța), Cerneala roșie (după a- 
miază) : 13 Septembrie ; La 
capătul drumului: Tineretului ; Omul cu două fețe : Gh.

Doja, 30 Decembrie ; Băieții 
noștri: Grivița; Romeo, Ju
liets și întunericul: C. David, Unirea ; Strada săracă : Flacăra ; Cerasella : N. Bălcescu; 
Insula în flăcări: T- Vladimi- rescu, Floreasca ; Aeroportul 
nu primește: Munca, 8 Mai ; 
Ker Oglî : Popular; Revista 
visurilor : Moșilor ; Oameni pe 
pod : 23 August, Libertății ; 
Principiul suprem : 16 Februa
rie; Pescuitorii de bureți: M. Eminescu. G. Coșbuc ; Fii a- 
tentă, bunicuțo !: Ilie Pinti- lie, G- Bacovia, Olga Bancic ; 
Drumul spre înalta societate: 
A. Vlaicu-

Grădini 
cinematografice

Omul cu pantaloni scurți: Elena Pavel; Șapte mirese

pentru șapte frați: 13 Septembrie ; Carmela: Patinoarul 23 August, Arta, Donca 
Simo; Oameni pe pod: Libertății, 23 August; El Hakim: Progresul, Stadionul Dinamo, Stadionul Republicii; Fii atentă, bunicuțo!: Ilie Pintl- lie, Olga Bande; Trece
rea interzisă: Al. Sahia, 
8 Martie, I. C. Frimu; O în- 
tîmplare extraordinară: Tudor Vladimirescu; Romeo, Ju
liets și întunericul: Unirea ; 
Revista visurilor : Moșilor; 
Pescuitorii de bureți: G. Coșbuc ; Cerasella : N. Băl
cescu; Acțiunea Cobra: Stadionul Giulești, V. Roaită.

întreprinderea 
de foraj

Rîmnicu Vâlcea
Regiunea Argeș 

ANGAJEAZĂ i
șef serviciu tehnic, inginer 
principal foraj, inginer de
vize, inginer principal me
canic, inginer energetic, 
tehnician I și II foraj, teh
nician II energetic, tehni
cian I utilaje petrol, teh
nician I normator foraj, 
maiștrii foraj, maiștri' în
treținere Diesel, maistru 
precizie, maistru cazane- 
abur, în condiții de studii, 
stagiu și salarizare prevă
zute de H.C.M. 1053/1960 și 

H.C.M. 1061/1959
★

Informații și cereri se 
adresează direct întreprin
derii, — serviciului orga
nizarea muncii, — Rm. Vîl- 
cea, B-dul Tudor Vladimi- 
rescu 58 — telefon 321 — 
(regiunea Argeș).

Teatrul de Stat Galați, anunță 
un concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante
— 2 posturi regizor artistic
— 1 post pictor scenograf
— 1 post actor categoria I-a
— 1 post actor categoria Ii-a
— 3 posturi actori categoria IlI-a
— 3 posturi actori categoria IV-a
— 2 posturi actori categoria V-a.
Cererile pentru concurs vor fi înaintate secretariatului 

literar pînă la data de 27 august 1961, însoțite de copii de pe 
actele de absolvire a conservatorului de artă dramatică 
sau a Institutului de artă tea trală, precum și de autobio
grafia respectivă.

Se pot prezenta la concurs și actorii care beneficiază de 
prevederile H.C.M. nr. 2133/1958.

Actorilor reușiți Ia concurs li se asigură locuință
Concursul va avea loc luni 28 august 1961, orele 9 dimi

neața la sediul Teatrului de Stat Galați, str. Republicii, 
nr. 59, telefon 23.02, 27.45, 11.32.

popoarele.de


Articolul intitulat „Lecții le
gate de nevoile producției", publicat in ziarul „Scinteia 
tineretului" nr. 3730 a făcut o analiză temeinică a modului cum se desfășoară cele 128 cursuri de ridicarea calificării profesionale de Ia Combinatul Siderurgia din Hunedoara. Scoțînd în evidență rezultatele bune obținute de cursurile de ridicarea calificării organizate la laminorul de 800 m.m. șl în alte secții, articolul accentua că aceste rezultate se datorase în bună parte faptului că tematica abordată de cercurile respective este strîns legată de problemele majore ridicate de procesul de producție, de introducerea tehnicii noi, de întrecerea siderurgiștilor hunedo- reni pentru a da industriei noastre socialiste fontă, oțel și laminate de calitate superioară.Articolul însă semnala și o serie de aspecte negative. Astfel era criticat faptul că la Atelierul mecanic, de pildă, cursurile de ridicarea calificării profesionale erau organizate fără să se țină seama de nivelul tehnic de pregătire al cursanților, că nu în toate sectoarele, muncitorii, inginerii șl tehnicienii tineri și-au adu3 contribuția la îmbogățirea tematicilor cu lecții legate de problemele importante ridicate de procesul do producție.Imediat după apariția articolului, comitetul U.T.M. al combinatului nostru a Inițiat prelucrarea Iul în toate organizațiile de bază UTM din secții. In cadrul acestor adunări tineri! muncitori, fruntași în producție, ingineri și tehnicieni au făcut propuneri Interesante menite să ducă Ia îmbunătățirea activității cursurilor de ridicarea calificării profesionale a tinerilor.s:ț T- poq -! .■■■, ”,Pe baza acestor propuneri, comitetul UTM, în colaborare cu comitetul sindicatului a trecut la îmbogățirea tematicilor respective cu probleme noi, izvorîte din necesitățile fiecărui loc de muncă, a cerut lectozllor să orienteze In așa fel lecțiile îneît să aibă un pronunțat caracter practic, să fio Insoțl-

Pe urmele materialelor publicate

de nevoile producției"

te de exemplificări concrete din procesul de producție. De asemenea comitetul UTM în colaborare cu comitetul sindicatului a luat măsurile necesare reorganizării unor cercuri de ridicarea calificării profesionale diferențiat pe profesii și după gradul de pregătire al cursanților.Astfel, în cadrul Atelierului mecanic s-au organizat cercuri de ridicarea calificării pentru lăcătuși, sculeri, macaragii, mecanici, tratamentiști, strungari, și frezori în care au fost cuprinși peste 250 de tineri muncitori.De asemenea, la secția O.S.M. nr. 1 s-au luat măsuri ca toți tinerii să fie încadrați în forme de învățămînt profesional.în același timp, comitetul U.T.M. a mobilizat pe tinerii ingineri, lectori la cercurile de învățămînt profesional, să pregătească cît mai temeinic lecțiile pe care le predau, să acorde un ajutor permanent tinerilor cu o calificare mai slabă, atît în studierea materialului bibliografic cît și în aplicarea în practică a noilor cunoștințe tehnice acumulate.Acestea sînt numai cîteva din măsurile luate de comitetul UTM de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, sub conducerea organizației de partid, în urma publicării articolului intitulat „Lecții legate de nevoile producției". Eficiența acestor măsuri a început să se arate. în cadrul Atelierului mecanic, de exemplu, tot mai mulți sînt tinerii care, frecventând noile cursuri de ridicarea calificării profesionale, dau produse numai de calitate superioară.Pe baza acestor prime rezultate, apreciem articolul „Lecții legate de nevoile producției" publicat de „Scânteia tineretului" ca un ajutor prețios dat comitetului nostru UTM, în activitatea sa de mobilizare a tinerilor siderurgiștl hunedoreni la cursurile de ridicarea calificării lor profesionale.
PETRE VERBUNCU 

secretar al comitetului U.T.M. 
de la Combinatul siderurgic 

Hunedoara

Tehniciană Isludor Dobrița de la Institutul de cercetări pentru cultura porumbului de la Fundulea, regiunea București determină grăsimea din boabele de porumb dublu hibrid.Foto : V. ORZA
—•—

Putflfi obține rezultate 
mult mai bune
(Urmare din pag. l-a) Șlasimilația se face mai bine laptedeci producția de crește.Cam acestea ar fi prieteni, cele ce aveam spunem. Sînt lucruri pe care noi le-am pus în practică, și care, au dat rezultate foarte bune. După cum am citit în articolul din ziar în care se vorbea despre voi, condiții aveți. Pămînt bun pentru cultivarea porumbului siloz, pentru fînuri și masă-verde de însilozat Mai aveți de a- semenea, un mare avantaj : ierburile din baltă, care pot constitui un furaj deosebit Folosiți-le ! Cînd vom auzi de succesele voastre ne vom bucura. Spor la lucru 1

dragi să vă

librării, în preajma
noului an școlarmiez de vară tacă, dar adierea vîn- tului aduce, odată cu miresmele de belșug ale toamnei, zvonul tot mai apropiat al deschiderii unui nou an școlar.

★Priviți cu atenție vitrinele și interiorul librăriilor.. Veți avea un indiciu sigur în acest sens. Iată, alături de vitrinele cu noutăți ideologice și literare, științifice și tehnice o vitrină nou aranjată sub o inscripție care atrage imediat privirea : 
„Manuale școlare pentru cla
sele VIII—XI". Iar alături, o altă inscripție: „Manualele 
pentru clasele I—VII se îm
part gratuit prin școli".Este un lucru evident pe care-1 recunosc încîntați toți acei cărora noile manuale le sînt destinate : niciodată prezentarea grafică, aspectul estetic al cărților destinate școlilor nu s-a situat la un asemenea nivel. Faptul acesta raportat la volumul impresionant de muncă necesitat de redactarea și tipărirea noilor manuale acordă un calificativ bun Editurii didactice și pedagogice. limbajul lapidar al cifrelor este ta această privință deosebit de impresionant. Pentru anul școlar 1961—1962 au fost editate peste 500 de titluri de manuale, în majoritate lucrări noi sau complet revizuite, însumând impresionantul tiraj de 19.000-000 realizareafost antrenați cei mai buni specialiști în aceist dome-

niu. Algebra metria pentru manualele de tru clasele a și a Xl-a, Fizica pentru clasa a IX-a și numeroase alte manuale noi au copertele din material plastic. Majoritatea celorlalte manuale stat „cartonate, astfel că elevii le vor putea păstra în cele mai bune condiții pentru a le folosi ta pregătirea pentru examenul de maturitate.Elevul Mircea Tifu, din clasa a X-a a Școlii de muzică nr. 1, se numără printre mii cumpărători ai noilor nuale.„Deși m-am dedic studiilor spune Mircea mă interesează tehnica nouă. în această privință manualul de fizică pentru clasa a X-a este deosebit de bogat în cunoștințe. Răs- foindu-1 numai, am găsit numeroase date privind funcționarea centralelor termoelectrice, problemele sistemului e- nergetic național, utilizarea semiconductorilor și multe altele".Bogat ta manuale se anunță viitorul an școlar pentru

LA BACÂU

Noi construcții 
date în folosință

exemiplare. lor grafică în au
Rînduri izvorîte

din inimă
(Urmare din pag. l-a)potrivească mai bine Acesta e și unul din _ . mentele lui: să ajute la ridicarea calificării profesionale a celor doi tineri Și cei doi „elevi" ai săi fac progrese simțitoare. Acum, Ignătescu se pregătește pentru școala de maiștri. Cine era Ignătescu acum 17 ani ? Iată un fragment din biografie. „La 23 August 1944 aveam 8 ani. Eram orfan de tată, mai a- veam 4 frați. Cu toții posedam 1,5 ha de teren. Nu aveam nici un sprijin". Și azi ? Azi

tiparul. angaja-

-fJ : 
trtilkl

Un grup de muncitori din Brașov vizitînd Șantierul na val Galati. 
Foto i AGERPRES

micul îi vestește pe cei care mai zăbovesc pe „cîm- pul de luptă", în apărare chiar cu un singur pion, să amîne „bătălia și tot el îi anunțăcă trebuie decisivă" : pe cei aflați în călătoria atît de minunată prin lumea cărților că e timpul să o întrerupă : tovarășii lor din schimbul întîi, care își termină ziua de lucru, îi așteaptă. în modemul club al Uzinelor „Republica" din Capitală, domnește la aceste prime ore de după amiază —• liniștea. Nu pentru mult timp însă. Frumoasele săli — în care nici cei mai exigenți spectatori n-ar putea spune că „mai lipsește ceva" — se vor umple de larma voioasă a tinerilor care fac popasul spre casă — aici, la a doua lor casă : clubul. Și uneori acest popas le este prilej de întîlnire chiar cu cei de acasă : pentru filmul sau spectacolul de teatru de azi. pentru conferința sau simpozionul literar, la reuniunea tovărășească, soția, invitată din vreme, vine la întâlnirea cu soțul, să petreacă. în mijlocul tovarășilor lui de muncă, cîteva ceasuri de după amiază.Și cîte lucruri utile nu poți afla în cele oîteva ceasuri pe care le petreci la clublPe laminoriști, de exemplu, îi interesa să cunoască mai

mult din activitatea tovarășilor lor de la alte laminoare — din țară și din alte țări socialiste. Iată un prilej întîlnire. la club, cu cei au vizitat aceste locuri.pre munca inovatorilor din u- zină știu cu toții cîte ceva. Dar la o ioie a tineretului, cei care nu muncesc în secție cu Clement Chiorsacu sau Radu Lițan, au putut afla, stînd pe îndelete de vorbă cu acești fruntași inovatori, multe din „secretele" lor.în programul zilnic al clubului găsesc atît tinerii cît și multe preocu- lar în de a fi

de care Des-

vârstnicii răspuns la din problemele care-i pă, legate de munca producție, de dorința cît mai temeinic informați în problemela politice interne și internaționale, în domeniul științei, tehnicii, culturii. U- neori. rezolvarea acestor teme este concepută de activiștii clubului în mod interesant, iar participarea tinerilor este solicitată nu numai ca prezență. Recenzia urmată de discuții asupra unei cărți. întîlnirea cu un scriitor a cărui carte au citit-o cei mai mulți (ca de exemplu cu scriitorul C. Chi- riță, despre romanul „Otelul"), cu un cineast sau actor a cărui creație au aplaudat-o (așa cum a fost de pildă, cea cu Lazăr Vrabie), sau cu fruntașii iubiți pe care îi cinstesc sărbătorindu-i, dar de la care vor să și învețe pentru a-i urma — asemenea acțiuni le-am reconstituit în amănunt prin discuția cu mai mulți ti-

și Trigono- clasa a X-a, chimie pen- VIII-a, a X-a

pri- ma-măhotărît să artistice — ne Tifu — totuși foarte mult

învățământul profesional tehnic. Au apărut sau vor pare ta curtad peste 240 titluri de manuale destinate viitorilor muncitori și tehnicieni dintre care 161 sînt lucrări originale. Tinerilor care se pregătesc să intre în rândurile metalurgiștilor și siderur- giștilor le sînt destinate manuale ca „Locomotive Diesel electrice", „Lăcătușeria construcțiilor mecanice”, „Aparate de măsură și control" care cuprind, expuse la nivelul de înțelegere al elevilor, principiile de funcționare și conducere ale celor mai moderne mașini și "utilaje folosite sau care vor fi introduse în fabricile și uzinele noastre socialiste.Caracteristica vitrinelor cu rechizite școlare o constituie în aceste zile etichetele în care vechile prețuri sînt tăiate, iar alături se află înscrise noile prețuri. După cum se știe, printre numeroasele produse al căror preț a fost redus prin recenta hotărâre a partidului și guvernului s-au ieftinit substanțial și unele lucruri nelipsite de pe banca școlarului. Bunăoară o cutie cu creioane co

ri a- de lorate care costa înainte 15,60 lei costă acum 9 lei, prețul unui creion colorat chimic s-a redus de la 3,15 lei la 1,25 lei, un teu lustruit costă 14,15 lei față de 19,80 lei cît costa înainte, gumele și penițele s-au ieftinit în medie cu 25—30 la sută etc.Tot în domeniul rechizitelor școlare se remarcă preocuparea majorității întreprinderilor pentru îmbunătățirea calității și aspectului estetic al acestora. Caietele sînt fabricate din hârtie velină satinată și au coperte din material plastic, riglele și echerele au șamiere din celuloid, au apărut noi învelitori din plastic pentru manuale...Nu peste multă vreme se va striga pentru prima oară catalogul anului școlar 1961— 1962. Alături de elevi vor răspunde prezent toți cei care pe șantierele de construcție, în edituri, în tipografii și în fabricile de rechizite școlare, răspunzând sarcinii țațe de partid s-au să asigure condiții tot mai bune de învățătură tinerel generații a patriei.
AL. CIUCA

încredin-străduit

Printre noile construcții cu care băcăoanii se mîndresc se numără un spital de copii cu 200 de paturi, care urmează a fi dat în curînd în folosință. Noua unitate este înzestrată cu instalații și utilaje medicale moderne, printre''care instalații de reanimare cu mobilier lucrat din material plastic, cu anexele necesare. 97 case de naștere, 40 de staționare rurale pentru copii, numeroase creșe etc. — unități necunoscute în trecut, create în anii puterii populare, veghează asupra sănătății celor mici.Veștile anunțînd construire* 
de noi unități medicale au devenit de acum obișnuite pentru oamenii muncii din regiunea Bacău, regiune care în trecut era cunoscută ca având unul din cele mai ridicate procente de morbiditate și mortalitate din țară. Numai în cursul acestui an au fost înființate încă două case de nașteri, 5 staționare pentru copii, dispensare cu «taționar la Ceahlău și Glrov, cămine- spital pentru adulți în comunele Bogdana și Bîra. S-au organizat, de asemenea, o caravană auto pentru microra- diofotografii și un punct fix cu aceeași specialitate la Co- mănești.

e croitor fruntaș, mâine maistru, iar mai tîrziu poate inginer. Partidul, statul nostru, asigură condiții minunate tinerilor pentru a-și îndeplini visurile.■ Ca în fiecare an, ta vacanța mare, eleva Toneci Eugenia, merge în comuna natală Vul- cana, din raionul Tîrgoviște și de fiecare dată o găsește mal frumoasă, cu noi edificii so- cial-culturale.
„în toate casele din comună a pătruns lumina electrică, aparatul de radio sau difuzorul. Avem acum casă de nașteri, cabinet medical șl dentar. în anii regimului bur- ghezo-moșieresc, doar 6 tineri au urmat școli superioare șl aceștia erau odraslele bogătașilor. Azi, în numai 17 ani, 91 de tineri au terminat diverse școli profesionale, medii șl tehnice, 16 au devenit ingineri, iar 23 sînt muncitoriîn comună s-a înălțat nou cămin cultural, s-au cut trotuare ca la oraș,toate aceste lucrări au muncit cu dragoste tinerii de aid. 

Un singur exemplu poate fi edificator. Toți utemiștil comunei stat purtători al insignei de brigadier al muncii patriotice".Cîte doine, cîte balade nu are folclorul nostru. în cele create mai de mult e cîntată jalea șl obida, mînia împotriva ciocoilor. Dar sînt acum și alt fel de cântece. Ele ctată viața nouă din gospodăria colectivă, dragostea oamenilor pentru partidul nostru care-i călăuzește pe un drum îmbelșugat. Un asemenea cîntec a auzit șl Ion Bragheș la gospodăria colectivă din comuna Cristian, regiunea Brașov. Iată un fragment:
„Frunzuliță mură coaptă 
Visul nl s-a făcut faptă 
Pentru asta-ți mulțumesc 
Drag partid muncitoresc".

un 
fă- 
La

Biblioteca clubului Fabricii de țevi din Roman numără peste 8.000 de volume și airca 
15.000 de cititori pe anul 1961, în fotografie bibliotecara Dobândă Valentina, oferă 

cititorilor cele mai noi cărți apărute.
Foto t N. STELORIAH

In muncă) 
în artă — 
prieteni

(Urmare din pag. l-a)

reîntorși da ia munca patrio
tică — în care, de asemenea, 
»1nt fruntași — ori după vi
zionarea vreunui spectacol, 
cai doi tineri își schimbă unul 
cu altul impresiile, stabilesc 
programul pentru a doua zi. 
Cei doi prieteni artiști ama
tori, oameni cu aspirafii și 
preocupări similare, au în fata 
lor deschis viitorul, spre care 
pășesc cu încredere, cu frun
tea sus.

Blaga cunoaște un cîntec, 
Invăfat de el din folclorul con
temporan. 11 îndrăgește foarte 
mult. Și astfel seara, după o zi 
de rodnică și frumoasă activita
te, se trezește îngînînd ușor ca 
pentru el și prietenul său, cîn- 
tecul atît de plăcut lui, rupt 
parcă din inima și glodurile 
sale :

Frunzullfă floare albastră 
Ce frumoasă-l viafa noastră. 
Frumoasă-I prin grija Iul, 
Dragului, partidului.

PE SCURTSucces fotbaliștilor categoriei A!
,,Balonul rotund" va chema din 

nou duminică la... start cele mai 
bune formalii de fotbal din țara 
noastră. Trei dintre acpstea Di
namo Pitești, Metalul Tîrgovișfe, 
șl Jiul Petroșani, au activat în ca
tegoria B, unde au reușit perfor
manta de a promova^ în prima 
categorie.

Fotbalul a cunoscut în anii pu
terii populare, împreună cu cele
lalte discipline ale mișcării noastre 
sportive, o largă răspîndire, o 
mare popularitate. In locul maida
nelor de odinioară, s-au construit, 
prin grija partidului și statului 
democrat-popular, minunate com
plexe sportive, cu instalații mo
derne, care asigură condiții op
time de antrenament și întreceri 
pentru zecile de mii de sportivi 
ai țării. O mărturie a grijii pe 
care o poartă sfatul democrat- 
popular, partidul, pentru dezvol
tarea mișcării sportive, o consti
tuie succesele remarcabile, tro
feele pe care sportivii le-au dă
ruit patriei noastre iubite.

întrecerile sportiva sînf mult 
apreciate în țara noastră. Alături 
de celelalte discipline, fotbalul 
are acum peste tot, în fiecare

oraș sau comună, nenumărafl 
prieteni.

Acum, la Inaugurarea noului se
zon de fotbal, 
sport așteaptă 
toată inima pe 
vor strădui, de 
mai mult pentru 
le fotbalistice de bună calitate.

In fotbalul nostru 
elemente talentate, 
un nivel ce poate 
frunfări interesante, 
trecut am constatat 
Imbunăfăjire 
disputelor

iubitorii acestui 
să aplaude din 
fotbaliști care sa 
bună seamă, și 
a oferi spectaco-

există multe 
pregătite la 
asigura con- 
în sezonul 

o simțitoare 
privind calitatea 

___ fotbalistice. O mare 
parte a fotbaliștilor fruntași dove
desc mai multă atenție față de 
pregătirea tehnică. E drept că la 
unii dintre ei pregătirea tehnică 
a fost adesea suplinită cu... forța 
fizică, excelând Intr-un așa zis „joc 
bărbătesc". Aceasta nu înseamnă 
c-ar trebui neglijată cîtuși de pu
țin pregătirea fizică. Lipsa con
diției fizice are adesea urmări 
destul de neplăcute : nu odată 
ne-a fost dat să vedem în trecu
tele campionate formații, din pă
cate chiar din prima categorie, 
capabile să joace Intr-un ritm sus
ținut o singură repriză. Pregăfl-

duce la 
specfacolu-

LA CLUB
neri din diverse secții ale u- 
zinei.La întrebarea „ce ți-a plăcut mai mult din programul clubului ?“ răspunsurile, firesc, sînt variate. Multe însă coincid și, tot firesc, cu precădere asupra acelor acțiuni prezentate într-o formă atractivă. Sînt însă și manifestări organizate la club despre care participanții îți răspund, după un timp, într-o formă aparent de neînțeles : „Da, am fost la

tualul program al clubului, cum sînt „Adolescența» sau „Căsătoria și divorțul" pot fi prezentate, hai să zicem și prin conferințe. N-ar trezi ele oare mai mare interes dacă ar îmbrăca și alte forme ? De pildă, dacă la discuția despre adolescentă ar fi fost solicitați câțiva muncitori vîrstnici care să le povestească tinerilor despre condițiile în care au crescut ei în anii adolescenței, la cîte Visuri și năzuia-

rea fizică Insuficientă 
diminuarea calității și 
lui unei partide de fotbal.

în orice întrecere ar evolua 
fotbalistul, el reprezintă pe sta
dion colectivul uzinei sau al in
stituției în care își desfășoară 
activitatea profesională, culorile 
clubului sau asociației sportive. 
Atitudinea sportivă, respectul față 
de adversar și de spectatori sînt 
norme elementare ce trebuie să 
caracterizeze conduita morală a 
fiecărui fotbalist. Antrenorul care 
nu mai este astăzi un sWiplu teh
nician ci în primul rînd un prie
ten, un pedagog al sportivului, 
conducerea clubului au obligația 
să stimuleze permanent pregăti
rea morală a fotbalistului.

Acolo unde se mai ivesc ca
zuri de indisciplină și vedetism, 
ele trebuie înlăturate de îndată 
cu toată hotărîrea pentru a nu 
vicia spiritul sănătos al întregii 
formații.

Actualul campionat ne-a oferit 
o plăcută surpriză : prezența în 
întrecere a formațiilor de tineret. 
Aceasta este fără îndoială, una 
dintre măsurile eficace ale fede
rației de specialitate, pentru pro
movarea elementelor tinere, de 
perspectivă. Campionatul republi
can de tineret va asigura In scurtă 
vreme un pluton valoros de ele
mente dotate, capabile să aducă 
• contribuție evidentă la practi
carea unul fotbal de calitate.

V. RANGA

• La 18 august vor începe pe 
apela lacului Malta din apropiere 
de Poznan campionatele europe
ne de caiac-canoe la care vor 
participa 370 de vîslași din 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Romînă, R. P. Polonă, Franja, • 
Italia, R. P. Ungară, Olanda, R.D. 
Germană și alte fări. Concursurile 
vor dura timp de 3 zile. La a- 
ceastă competi|ie R. P. Romînă 
este reprezentată de un lot de 
14 vîslași In frunte cu Igor și 
lehim Lipalit, Leon Rotman, Aure! 
Vernescu și Mircea Anastasescu.

<9 Pe terenul clubului Progre
sul din Capitală se va desfășura 
astăzi de la ora 18,30 meciul in
ternational de volei dintre echipa 
masculină studențească a R.P. Ro
mine și selecjionafa de tineret a 
R. P. Polone.

• Joi au fost programate cele
lalte partide ale rundei a 12-a 
din cadrul turneului International 
zonal de șah de la Marianske 
Lazne. Reprezentantul R.P.R., Ghi- 
tescu, a ciștigat partida cu Lund
quist. Alte rezultate : Filip— 
Gragger 1—O ; Perez—Szabo 
1—0 ; Johannesen — Barendre 
1—0 ;. Niemala-—Blom */ș—’/» ; 
Partidele Olafsson—Boboțov; Uhl- 
man—Cirîci și Milici—Sliva s-au 
întrerupt.

In clasament conducerea a 
fost preluată de Filip (R.S. Ceho
slovacă) cu 10 puncte urmat de 
Olafsson (Islanda) cu 9‘/s puncte.

(Agerpres)

Pe marginea activității clubului
Uzinelor „Republica*4 din București

o conferință cu caracter tehnic, mi se pare că... dar" sau : „Știu, am fost : s-a citit o recenzie la cartea...“• Și aceste răspunsuri, din păcate mai frecvente în ultima vreme, le primești de la cei care merg la club în fiecare zi. Explicația stă în forma monotonă prin care au fost concepute, mai ales în ultima lună, unele teme din programul clubului. Expunerea unei probleme oricât de dorită și folositoare ar fi. nu poate trezi același interes atît timp cît se realizează în program printr-o unică formă — conferința. A- ceasta e părerea mai multor muncitori cu care am stat de vorbă — ca de pildă : Al. Co- polu, Cristea Tătucu, C. Coro- boianu, D. Dumitru și alții.
Două terne înscrise în ac-

țe au trebuit să renunțe din cauza societății nedrept orîn- duite, și dacă le-ar fi fost prezentat tinerilor și un film sau o carte inspirate din viața tinerei noastre generații, or ar fi fost invitat să vorbească un părinte despre felul în care poate să îndrume în anii noștri pașii copilului său — cu siguranță că parti- cipanții ar fi rămas cu bogate impresii, de neuitat. Sau dacă la discuția despre căsătorie — s-ar fi prevăzut lectura unor poezii de dragoste, inspirate din viața noastră nouă, audiția cîtorva lieduri, sau lectura unor pagini din opere ajunse clasice care să completeze în chip fericit expunerea acestei teme deosebit de educative, care intere
sează tineretul.

Pentru activul clubului astfel de acțiuni nu cer un efort deosebit. Cer însă fantezie și mai multă atenție la soluțiile pornite din masă. O încercare numai într-o singură secție ar convinge. Și iată cum. Prin stația de amplificare, activul clubului ar adresa laminoriș- tilor, de pildă, întrebarea : Vrem să prezentăm tema „Despre formarea conștiinței socialiste și a fizionomiei morale a tineretului nostru". Cum doriți să se desfășoare seara noastră educativă 7 Așteptăm pentru sîmbătă, în cutia de scrisori de la dub, propuneri, sugestii. Cu siguranță răspunsurile ar veni multe și cu multiple soluții, din care ar trebui doar să alegi. Anun. țarea tot prin stație a celor mai bune soluții care au dus la realizarea serii respective ar trezi interesul tuturor, ar stimula inițiativele și ar duce, firesc, la o activitate antrenantă. cu un bogat conținut educativ.Tot în acest fel poate fi îmbogățită și sfera tematică a programului clubului care a- cum de la o săptămână la alta se repetă supărător. Numeroșii iubitori de muzică — a căror pasiune este deocamdată vitregită — vor avea astfel satisfacții ; prietenii cărții vor putea să se cunoască mai bine, să-și împlinească lecturile și să dea din cunoștințele lor și celor aflați la primii pași spre carte ; consultarea părerilor familiștilor ar antre
na — nu numai la filma șl

teatre, ca în prezent — ci la forme mai diverse, educativ- distractive familiile muncitorilor «el puțin săptămânal, la club.Dar pentru ca toate acestea să devină o realitate, colectivul clubului, în frunte cu directorul său, tovarășul Iliescu, trebuie să acționeze, să consulte masa largă a tinerilor. Ar afla atunci că nu toate acțiunile pe care acum le întreprinde sînt cele mai bune. Ar ști că multe din filmele pe care le programează adesea nu simplul zute cu dreptarea acestei situații un cuvînt are de spus și direcția difuzării filmelor care se pare că nu-i cunoaște iubitorii de film uzină.Muncitorii de „Republica" sînt mândri că partidul și statul nostru le-au înălțat acest club modern. Ei s-au obișnuit să facă aci popas de multe ceasuri. Șl vin, când li se oferă posibilitatea și cu familia. Dar interesul și dragostea pentru lăcașul lor de cultură e necesar să fie întâmpinate zilnic cu activități a- tractive, bogate șl diverse. Colectivul clubului trebuie să fie pentru aceasta în permanentă căutare a acelor foame cu adevărat eficiente, care să contribuie la împlinirea personalității tinerilor.

interesează, pentru motiv că au fost vă- luni în urmă. în în-

FU

suficlent pe 
din aceastăla Uzinele

că

In paroul de cultură ți odihnă.



Solutionarea problemei 
Berlinului occidental — 

o mare contribuție 
la cauza păcii

Măsurile guvernului 
R. 0. Germane 

urmăresc asigurarea 
păcii în Europa

LONDRA 17 (Agerpres). —• 
Opinia publică engleză cere 
insistent să se înceapă ime
diat tratative în vederea în
cheierii Tratatului de pace cu 
Germania. După cum anunță ziarul „DAILY WORKER", Comitetul Executiv al Filialei din Wallesul de sud al Sindicatului național al minerilor britanici a adoptat în unanimitate o rezoluție în care protestează împotriva politicii guvernului englez față de Berlinul occidental și condamnă provocările autorităților din R.F.G.Luînd cuvîntul la 15 august la un miting care a avut loc la Hampstead (Londra), Gor
don Schaffer, președintele

Co-Comitetului Executiv al miletului englez .pentru apărarea păcii, a declarat 
R. D. Germană dorește să 
țină încheierea tratatului 
pace care ar pune capăt 
ricolului militarismului 
man care 
războaie nimicitoare în Euro
pa. In loc să sprijine încercă
rile de a nimici R.D.G., An
glia trebuie să sprijine efor
turile pașnice ale R.D.G. 
„Dacă guvernul englez, a spus el, ar insista să se ducă 
tratative pentru lichidarea a- 
cestei primejdii și pentru so
luționarea problemei Berlinu
lui occidental, ar aduce o 
mare contribuție la cauza 
păcii".

că 
ob- 

de 
pe- 

ger- 
a dezlănțuit două

BONN 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziare vest- 
germane critică puterile occi
dentale pentru faptul că ele 
n-au sprijinit îndemnurile 
cancelarului de’ la Bonn, Ade
nauer, de a aplica „sancțiuni 
economice" împotriva R. D. 
Germane și a celorlalte țări 
socialiste. Ziarul „General Anzeiger“ apropiat de guvern, 
se plînge fără înconjur că „cererea lui Adenauer de a se institui un embargou total împotriva întregului bloc răsăritean a fost primită cu răceală la Londra și Washington".îndemnurile lui Adenauer sînt dezaprobate și în Germania occidentală. Un reprezen
tant al Partidului liber demo
crat a. avertizat guvernul^.F.G. 
împotriva rezilierii acordului 
comercial cu R.D.G. Ziarul „Suddeutsche Zeitung" subli
niază absurditatea și caracte
rul primejdios al acestei mă
suri, întrucît R.D.G. se bucură 
de sprijinul întregului lagăr 
socialist.

Ziarul „Frankfurter Rund- schau", numind cererea lui 
Adenauer „imprudentă", pre
zice că planurile cancelarului 
în ceea ce 
economică 
tate.

privește blocada 
nu vor -fi accep-

★WASHINGTON 17 (Agerpres). — Cu toate afirmațiile cercurilor oficiale că în rîndul partenerilor S.U.A. există o „unanimitate deplină" în problema Berlinului occidental, agenția Associated Press recunoaște la 16 august că „în-

tre Statele Unite și aliatele 
lor occidentale există, proba
bil, divergențe serioase" în ce 
privesc acțiunile de viitor.După cum informează presa, 
puterile occidentale au întîm- 
pinat dificultăți în ce priveș
te măsurile de comun acord pe 
care intenționează să le ia. 
S.U A., Anglia și Franța nu 
înclină să adopte măsurile 
propuse de cancelarul vest- 
german Adenauer și reprezen
tanții lui diplomatici la Wa
shington.Din știrea corespondentului ziarului „Washington Post and 
Times Herald", Murder, care se referă la surse oficiale, reiese că Statele Unite își îndreaptă principalele eforturi spre organizarea unei campanii propagandistice în jurul BsAlriului occidental.

„Cele mai înalte cercuri ofi
ciale din Washington au de
clarat că la aceasta se limi
tează răspunsul aliaților la 
măsurile luate de comuniști 
în Berlin. Deocamdată dreptu
rile Occidentului de acces în 
acest oraș împărțit, sînt respectate, au declarat persoanele oficiale, forma de bază po
trivit căreia vor lua măsuri 
de răspuns va fi proteste și o 
propagandă activă- In același 
timp, guvernul mizează ca și 
înainte în planurile sale pe 
sporirea continuă a forțelor 
armate".

„Problema sancțiunilor eco
nomice, continuă autorul, este 
deocamdată discutată de a- 
liați. Washingtonul este con
vins, probabil, că un embar- 
gou eficient va fi foarte greu 
de organizat".

BERLIN 
Măsurile
R. D. Germane urmăresc în 
primul rînd să pună capăt ac
tivității dușmănoase a revan
șarzilor și militariștilor din 
Germania occidentală și Ber
linul occidental, asigurarea 
păcii în Europa, apărarea Re
publicii Democrate Germane 
și în primul rînd a capitalei 
ei — Berlin, asigurarea secu
rității statelor lagărului so
cialist, a declarat primarul general al Marelui Berlin, 
Friedrich Ebert, în ședința extraordinară a Adunării orășenești de deputați.F. Ebert a arătat că dacă pînă acum granița cu Berlinul occidental a fost deschisă, aceasta s-a făcut în speranța că puterile occidentale nu vor abuza de bunăvoința guvernului R. D. Germane.F. Ebert a relevat, de asemenea, că măsurile luate da guvernul R.D.G. au arătat din nou că populația R. D. Germane stă de strajă păcii mai unită ca oricînd și sprijină eu mai multă fermitate ea cînd partidul și guvernul sej muncitoare.Adunarea orășenească deputați a adoptat o declarație în care sprijină întrutotul măsurile luate de Consiliul de Miniștri al R.D.G. pentru apărarea Republicii Democrate Germane și cheamă populația Berlinului occidental să nu îngăduie să fie folosită în scopuri de spionaj, deoarece viitorul oricărui cetățean vest-berlinez va fi asigurat numai dacă se va înfăptui o politică de pace, o politică pătrunsă de spiritul înțelegerii reciproce.

17 (Agerpres). — 
luate de guvernul

ori- 
cla-de

Oamenii muncii din R.D. Germană 
dau o ripostă meritată 

provocatorilor
BERLIN 17 (Agerpres). — 

V. Seliverstov, corespondentul 
agenției TASS, transmite:

Viața liniștită, normală, de 
la Berlin și din întreaga Re
publică Democrată Germană 
face ca adepții unui nou 
război să turbeze de mînie. 
Căutînd să încordeze situația, 
ziarele din Germania occiden
tală și Berlinul occidental 
recurg la născociri odioase si 
la falsuri.

Un rol activ în ațîțarea iste
riei războinice îl are postul 
de radio american R-I-A-S-, si
tuat în Berlinul occidental.

Încercările de a crea o stare 
de spirit de panică în rînduri- 
le populației R. D. Germane 
sînt însă zadarnice. Oamenii 
muncii din R.D.G. dau o ri
postă meritată provocatorilor. 

' Corespondentul agenției 
TASS a stat de vorbă la 17 
august cu muncitorii de la u- 
zina electronică din Berlin — 
una din cele mai mari între
prinderi ale orașului. H. Man- 
ka, conducătorul brigăzii care 
luptă pentru titlul de briga
dă socialistă, E. Fellker, ma
caragiu, O. Libscher, șef de 
secție și E. Sedlezki, secretar 
al organizației de partid a a-

cestei secții, au arătat că la 
uzină domnește un mare avînt 
în muncă. In brigăzile și sec
țiile uzinei au avut loc adu
nări la care muncitorii au a- 
probat în unanimitate măsu
rile guvernului pentru asigu
rarea securității statului lor.

Îndemnurile provocatoare, 
care pornesc din Germania 
occidentală și din Berlinul 
occidental, a spus Sedlezki, nu 
sînt sprijinite de nici un mun
citor. Clasa muncitoare ține 
cu fermitate puterea în mîi- 
nile sale. „Cîinii latră, cara
vana trece", — a adăugat E. 
Fellker.

Ziarele din 17 august publi
că scrisori ale oamenilor mun
cii în care se spune că este 
necesar să se încheie Trata
tul de pace, să fie transfor
mat Berlinul occidental din
tr-un oraș „de front" într-un 
oraș liber, demilitarizat.

Intr-o scrisoare adresată 
lui W. Ulbricht, metalur- 
giștii din Stalinstadt asigu
ră P.S.U.G. și guvernul R. D. 
Germane de devotamentul lor 
nezdruncinat față de statul 
muncitoresc-țărănesc. „Lupta 
pentru menținerea păcii este 
datoria noastră", declară ei.

5 ani de la interzicerea ilegală a P« G
Germanădin R. F.

BERLIN 17 (Agerpres). — La 
17 august se împlinesc cinci ani 
de cînd a fost interzis în mod 
ilegal Partidul Comunist din Ger
mania — cel mai consecvent a- 
părăfor al intereselor populației 
din Germania occidentală.

ppscun
DJAKARTA. — Republica 

„Indonezia a sărbătorit joi 16 
ani de la obținerea indepen
denței. Cu acest prilej, în fața 
palatului Merdeka a avut Ioc 
tradiționala ceremonie a înăl
țării drapelului național.

Luînd cuvîntul la ceremo
nie, președintele Sukarno a în
demnat poporul Indoneziei să 
continuîe să ducă o luptă sus
ținută pentru înfăptuirea pro
gramului politic și social eco
nomic de dezvoltare a țării, 
pentru întărirea continuă a u- 
nitățij tuturor forțelor pro
gresiste ale societății indone
ziene.

Președintele Sukarno a de
clarat printre altele că lupta 
Indoneziei pentru eliberarea 
Irianului de vest este o parte

face o deosebită plăcere 
asociația „Japonia—U.R.S.S."

Mikoian
salutată cu căldură în Japonia

relafiilor o constituie în-

TASS 
prie-

vizita lui A. i.

TOKIO 17 (Agerpres). — 
transmite : O întîlnire între 
teni apropiați—numai așa poate fi 
numită primirea deosebit de caldă 
și cordială ce î s-a făcut la 16 
august lui A. 1. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., de către aso
ciația „Japonia—U.R.S.S". Sute 
de oameni — fruntași ai vieții pu
blice, oameni politici, Industriași, 
reprezentanfl ai celor mai diferi
te pături ale populației au luat 
parte la această întîlnire care a 
avut loc în sala „Tokio-Kaikan".

Intîmpinat cu aplauze furtunoa
se, A. I. Mikoian a rostit o cuvin- 
tare în care a dat o înaltă apre
ciere activității asociației îndrep
tată spre întărirea prieteniei din
tre popoarele sovietic și japonez.

„Pot să vă asigur, a spus el, că 
oamenii sovietici, ca și dv., do
resc cit se poate de sincer reali
zarea unei păci veșnice între po
poarele noastre și a unor relații 
frățești de bună vecinătate.

r----------

Ne 
că în 
colaborează toate partidele care 
au influență în rîndurile poporu
lui japonez, indiferent de diver
gențele care există între ele în 
problemele interne. Ce arată a- 
ceasta ? Aceasta arată că proble
ma prieteniei sovieto-japoneze 
nu este o problemă de partid, 
nu este o problemă de clasă, ci 
este o problemă a întregii 
jiuni".

Amintind că normalizarea 
lafiilor dintre cele două fări 
lost încă înfăptuită pînă la 
păt, A. I. Mikoian a arătat că o 
piedică serioasă în calea norma
lizării 
cheierea pactului militar japono- 
american și existența bazelor mi
litare americane pe teritoriul Ja
poniei. „Dar, a subliniat el, cre
dem că va trece pufin 
toate piedicile 
iar noi vom fi

timp și 
vor fi înlăturate, 

prieteni".

Au luat sfîrșit lucrările 
celui de al V-îea Congres international 

de biochimieMOSCOVA 17 (Agerpres). — — La 16 august și-a încheiat lucrările cel de-al V-lea Congres internațional de biochimie - adunarea cea mai reprezentativă a oamenilor de știință biochimiști care a întrunit la Moscova aproximativ 4.000 de reprezentanți ai științei din 57 de țări ale lumii. La Congres a participat o delegație de oameni de știință romîni condusă de acad. Eugen Macovschi, directorul Institutului de biochimie al Academiei R.P. Romîne. La ședința de închidere a congresului au luat cuvîntul bio-

Locuitorii orașului Mitenberg (R.F. Germană) demonstrează împotriva prezenței bazelor militare ale Bundeswehrului pe teritoriul lor.

chimiști din R.P. Chineză, India, Japonia, Nigeria, Franța, Iran, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Italia.Președintele Consiliului internațional al asociațiilor științifice, prof. Rudolf Piters, a declarat că congresul la care au participat aproximativ o cincime din biochimiștii din lume, s-a încheiat cu deplin succes. El a subliniat că noile informații pe care le-au obținut delegații la Congresul de la Moscova, vor ajuta biochi- miștilor să pătrundă și mai adînc în tainele celulei vii.în aplauzele călduroase ale delegaților și oaspeților la congres. prof. Alessandro Rossi Fanelli, reprezentantul oamenilor de știință italieni, a înmînat medalia de aur a Universității din Roma academicianului sovietic Alexandr Oparin.Savantul sovietic Norair Sisakean, secretarul general al Congresului, a declarat că congresul de biochimie va intra în istoria dezvoltării științei și va contribui la noi succese pe tărîmul științei.Acad. Alexandr OParin, ședințele Congresului, a clarat în cuvîntul său că ploarea acestui congres fără precedent. Acestse referă nu numai la caracterul lui . renrezentantiv, ci totodată la amploarea proble- melaroTridicate la congres șl la< profunzimea dezbaterii lor în cadrul simpozioanelor șl în secții.Acad. Alexandr Oparin a relevat importanța mondială a congresului. în zilele noastre, a spus el, știința a căpătat o însemnătate excepțională pentru întreaga omenire.

pre- de- am- este lucru

Prtjvocările fasciste în Algeria
si Franțab J continuă

A

iineretul african cere 
trupelor străine din

retragerea
Africa

SEMINARUL TINERETULUI AFRICAN DIN TANGANICA

La Dar-Es-Salam 
(Tanganica) a 
avut loc semi

narul de 10 zile al 
tineretului african, la 
care au participat 
proximafiv 60 
gați din toate țările 
Africii. După cum 
transmite corespon
dentul agenției France 
Presse, la ședința de 
închidere a fost adop
tată o rezoluție care 
cere retragerea trupe-

a-
dele-

lor străine de pe con
tinentul african, 
rezoluție sînt 
damnate foafe acor
durile militare înche
iate cu statele im
perialiste — Franța, 
Anglia, Portugalia și 
alte țări membre ale 
N.A.T.O.

în legătură cu ac
țiunile de pedepsire 
întreprinse 
ghezi în 
Mozambic,

In 
con-

de poriu-
Angola și 

rezoluția

cheamă la boicotarea 
tuturor mărfurilor por
tugheze și cere, de 
asemenea, ruperea 
relațiilor . diplomatice 
cu Portugalia.

în domeniul econo
mic, se spune în re
zoluție, „guvernele 
țărilor africane tre
buie să stabilească 
cel mai strict control 
asupra întreprinderilor 
străine".

în timpul vacanței, membrii Uniunii Tineretului Cehoslovac participă cu entuziasm la munca patriotică. în foto : Brigăzi de tineri construiesc un canal pentru Irigații.
Demonstrația 

de solidaritate 
a studenților 

bolivieni

A

încheierea conferinței de la
Punta Del Este

Daclarația șefului delegației cubane
PUNTA DEL ESTE (Uru

guay) 17 (Agerpres). — „Considerăm că pentru soiMțibiia-** rea actualelor probleme ale dezvoltării economice și sociale a țărilor latino-americane măsurile financiare sînt insuficiente. Pentru aceasta este nevoie de o schimbare radicală a structurii, de nimicirea exploatării omului de către om“ — a declarat la ședința de închidere a conferinței Consiliului economic și social interamerican Ernesto Guevara, șeful delegației cubane.Motivînd poziția delegației cubane care nu a votat pen- trif documentele pregătite de conferință, Guevara a declarat printre altele că Cuba nu a renunțat să participe la lucrările conferinței ci, dimpotrivă, a căutat prin toate mijloacele să-și aducă contribuția la întărirea colaborării între țări, la rezolvarea problemelor. Delegația cub ană a pus în discuția delegaților 21 proiecte de rezoluție în pro-

bleme privind ridicarea nivelului de trai al populației, ' dezvoltator f nvățămîntului și ocrotirii sănătății, reforma a- grară etc. Delegația a considerat o insuficientă sporire a veniturilor pe cap de locuitor în proporție de 2,5 la sută în zece ani, prevăzută în programul „Alianța pentru progres", deoarece în această perioadă Cuba va depăși de peste patru ori această creștere a veniturilor pe cap de locuitor.Programul „Alianța pentru progres" este sortit eșecului dacă va urma calea prevăzută de conferință, a spus Guevara. Programul prevede ajutorarea Wtrb^fndyfiicft- legate de mOndpbWrfle sffăiife, adică urmărește sporirea veniturilor acestor monopoluri și în ultimă instanță întărirea imperialismului, pe de o parte, și agravarea situației economice a țărilor latino-america- ne, pe de altă parte. Iar acest lucru va stârni nemulțumirea popoarelor.

1 * unciforii și sfudenfii din Bo- 
lVl 'iv,a cont'nuă lupta pentru 

eliberarea conducătorilor 
sindicatelor lor arestați la 7 iunie 
da poliție în scopul împiedicării 
dezlănfuirii unei greve generale 
a minerilor.

Studenții din orașul Cochabam
ba au organizat o mare demon
strație de solidaritate cu condu
cătorii sindicali arestați sub lo
zinca „Libertate sau moarte l“. 
De asemenea a fost organizată o 
grevă a foamei la care participă 
conducătorii diferitelor sindicate 
din oraș.

U.R.S.S. sprijină
Tunisia în lupta sa

pentru întărirea
eniei

a-

apărarea suveranității și pentru menținerea pă-telegrama de răspuns
Scandal 

în senatul 
vest - beriinez...BERLINUL OCCIDENTAL 17 (Agerpres). — Ședința din 15 august a Senatului vest- berlinez s-a încheiat cu un scandal.în cyrsul ședinței primarului Brandt i s-a raportat despre discursul electoral rostit de cancelarul Adenauer la Regensburg, în care, potrivit relatărilor presei vest-berline- ze, el a criticat ,.pe un ton jignitor" linia politică externă a Partidului social-democrat și pe Brandt, primarul Berlinului occidental, candidat în funcția de cancelar din partea P.S-D.G-După ce a citit discursul cancelarului de la Bonn, Brandt a declarat că „nu este în stare să conducă mai departe ședința Senatului" și a părăsit sala. Ședința a fost suspendată.
Ulterior Brandt a calificat 

declarațiile lui Adenauer la 
adresa lui drept „atacuri ne
demne".

în paginile ziarelor burgheze domnește derută și confuzie. Unele dintre ele îl învinuiesc pe Adenauer, altele pe Brandt, altele pe amîndoi-

ALGER 17 (Agerpres). — Pro
vocările fasciste continuă în Al
geria și Franța. In cursul zilei de 
miercuri elementele ultracolonia- - 
lisfe au săvîrșit noi acte teroriste. 
După cum relatează agenția 
France Presse, o explozie puter
nică a avut loc în cartierul 
Gouba de la periferia Algerului, 
care a provocat moartea a 10 per
soane și rănirea gravă a altor 15 
persoane. O altă explozie s-a 
produs înfr-un restaurant, rănind 
șapte persoane. In seara ace-

leeași zile s-au înregistrat alte 13 
explozii în diferite puncte ale ,o- 
rașului, soldate cu 22 răniți și 
considerabile pagube materiale.

La Toullouse, ultracolonialiștii au 
aruncat în aer clădirea în 
își avea sediul organizația 
granților 
Agenția 
nează că 
puternică, 
metri au fost sparte toate geamu
rile vitrinelor și ferestrelor.

cars 
emi- 

spanioli antifranchișfi. 
France Presse menfio- 
explozia a fost atît da 
îneîf pe o rază de 100

DsȘinuților
un

politici din Paraguay li se aplica 
tratament de exterminare

ASf? IJIJJf,

17 (Agerpres)- — 
din 16 august a

TUNIS 17 (Agerpres). — TASS transmite : Președintele Adunării Naționale a Tunisiei, Djeluli Fares, a adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S. o telegramă în care atragetenția asupra situației grave create ca urmare a agreshrnii militare franceze împotrivă Tunisiei. El cere ca1”' mentul sovietic să condamne agresiunea franceză și să-și exprime solidaritatea cu poporul tunisian care luptă pentru sale cii.InPavel Lobanov, președintele Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Ian Peive, președintele Sovietului Naționalităților al |goyietu4ui Suprem al U.R.S.S., declara că popoarele Uniunii Sovietice condamnă cu hotărîre agresiunea colonialiștilor împotriva Tunisiei. încredințăm Adunarea Națională a Tunisiei că simpatia și sprijinul oamenilor sovietici sînt pe deplin de partea tunisienilor care luptă împotriva cotropitorilor străini. Uniunea Sovietică sprijină și va sprijini Tunisia în lupta sa pentru întărirea independenței.

mătoarea problemă — definirea noțiunii de „personal militar străin". Dezbaterile în această problemă continuă-La 16 august a fost formată Comisia de redactare pentru elaborarea definitivă a textului acordului. Din comisie fac parte reprezentanții U-R.S-S., Angliei, Franței, R. P. Chineze, Indiei, Poloniei, Canadei, S-U-A-

GENEVA în ședința conferinței internaționale pentru reglementarea problemei laoțiene, în componență re- strînsă, a continuat discutarea punctului din proiectul de a- cord în legătură cu retragerea trupelor străine și a personalului militar străin de pe teritoriul Laosului lirea termenului trageri.
în ce privește retragere, s-a hotărît ca această problemă să rămînă deocamdată deschisă și să se revină asupra ei mal târziu. în timpul discutării tuturor problemelor amînate temporar din declarația de neutralitate a Laosului și la acord-Conferința a trecut la ur-

și cu stabi- 
acestei re-

termenul de
17 (Agerpres).

In pofida terorii deșănțate îm
potriva tuturor persoanelor bănui
te de a fi colaborat cu P. C. din 
Germania în ultimii cinci ani acest 
partid și-a întărit legăturile cu 
populația muncitoare din Germa
nia occidentală.

în

luptă.

17 (Agerpres). — 
anunță BTA la 16

pentru lichi- 
colonialismu- 

popoarelor 
Americii La-

Venezuela : In cocioabe de acest fel locuiește populația băștinașă d» P» maluiile fluviului Orinoko.
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ASUNCION
— Benigno Perrota, unul din 
conducătorii partidului fe- 
brerist din Paraguay, care a 
reușit recent să fugă dintr-un 
lagăr de concentrare, a făcut 
o declarație corespondentului 
ziarului argentinian „La 
Prensa" în legătură cu trata
mentul inuman, sălbatic, la 
care sînt supuși deținuții po
litici din închisorile din Para
guay.

El a arătat că conducerea 
închisorilor aplică deținuților 
politici un tratament de ex
terminare. Deținuții politici

sînt puși să muncească 
cariere în niște condiții înfio
rătoare. Apoi sînt crunt bă
tuți de gardieni și azvîrliți 
într-un bazin adînc cu apă 
murdară de unde sînt scoși 
numai atunci cînd sînt aproa
pe de a se îneca. In timpul 
nopții deținuții politici stau cite 150 în camere mai mici 
de 60 de metri pătrați.

Benigno Perrota a declarat 
că acest tratament sălbatic a 
fost elaborat de Insfram, mi
nistru de Interne, la ordinul 
dictatorului Stroessner.

„Locuințele" populației de culoare din Guiana olandeză sînt o expresie zguduitoare a mizeriei în care aceasta este nevoită să viețuiască.

a luptei comune 
darea deplină a 
lui. EI a cerut 
Asiei, Africii și 
tine să-și întărească unitatea 
în această

SOFIA 
După cum 
august și-a încheiat lucrările 
Plenara C C. al P. C. Bulgar, 
la care s-a făcut bilanțul înde
plinirii sarcinilor trasate de 
Consfătuirea din martie și de 
planul economiei naționale.

Plenara a ascultat darea de 
seamă a Iul T. Jivkov cu pri
vire la Consfătuirea primilor 
secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste

și muncitorești din țările par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia în problema încheie
rii Tratatului de pace cu Ger
mania și normalizării situației 
din Berlinul occidental și a 
adoptat în unanimitate o de
clarație corespunzătoare.

STANLEYVILLE - Zilele a- 
cestea la Stanleyville s-a a- 
nunțat fuzionarea a două mari 
partide naționale congoleze — 
partidul Mișcarea națională 
congoleză, creat de Lumumba, 
și Partidul Solidarității afri
cane. Noul Partid politic a 
căpătat numele de Partidul 
național al Iul Lumumba.


