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Transportul buștenilor la exploatarea forestieră „Arva-Șova“ a Ocolului Silvic Focșani se face 
mecanizat.

Foto: N. STELORIAN

Vizită la expoziția 
industrială a ustriacăTovarășii Alexandru Dră- ghici, Alexandru Moghioroș, Ștefan Voitec, Mihail Levente, ministrul comerțului interior, Mihai Suder, ministrul economiei forestiere au vizitat marți la amiază expoziția industrială austriacă.La sosire, oaspeții au fost întîmpinați de ministrul Au

striei la București, dr. Paul Wetzler.Atașatul comercial al Legației Austriei la București, dr. Hermann Commenda și reprezentanții firmelor austriece au prezentat produsele expuse, dînd ample explicații.(Agerpres)

Au terminai 
recoltatul 

griului
Toate gospodăriile agricole de 

stat din regiunile Dobrogeai 
Galați și Ploiești au terminat 
recoltarea griului. Mecanizatorii 
din aceste unități, folosind din 
plin mijloacele mecanizate, au 
strîns griul într-un timp mult 
mai scurt decît era planificat. 
Acum ei recoltează orzul și ma
zărea de pe ultimele suprafețe; 
de cîteva zile au trecut și la re
coltarea ovăzului.

Gospodăriile agricole de stat 
din întreaga țară au recoltat 
pînă acum păioasele de pe mai 
mult de trei sferturi din supra
fața cultivată. îndată după re
coltare, ele transportă la bazele 
de recepție cantitățile do grîu 
destinate fondului central al 
statului. G.A.S. din trusturilo 
București, Călărași, Roșiori, Tul- 
cea și Constanța au și livrat 
statului întreaga cantitate do 
grîu planificată.

i
(Agerpres)

llinca Balaban, sudorijă la 
Șantierul naval din Galați a 
objinut titlul de fruntaș în în
trecerea socialistă după o 
strădanie neobosită pentru 
perfecționare în meserie, pen
tru îmbogățirea cunoștințelor. 
Titlul de fruntașă i-a atras 
aprecierea și stima colectivu

lui unde lucrează,

Foto: N. STELORIAN

La C os tinesti

PREGĂTIREA PROFESIONALA
A TINERILOR MUNCITORI FORESTIERI

I
n plin soare sudic, '„tabăra albastră" a 
studenților de la Costinești trăiește 
efervescența primelor zile de vacanță.

Printre cei 1 025 de studenți din 
această primă serie, se numără și stu
denți sovietici, polonezi și alți tineri 
străini care studiază în țara noastră. 

Plini de entuziasmul și elanul caracteristic studen- 
țimii, ei s-au integrat în viața de tabără. Incepînd 
cu înviorarea de dimineață și sfîrșind cu careul de 
seară, viața taberei este tumultuoasă, bogată în 
activități.

La clubul taberei, în sala de lectură a bibliotecii, 
am întîlnit-o pe studenta Olga Nicolaeva, de la 
Institutul medico-farmaceutic din Cluj.

— Mă aflu pentru prima dată în această tabără, 
mărturisește dînsa, și de la început, atmosfera 
tinerească, entuziastă, m-a făcut să mă simt foarte 
bine. Aici, la club, se desfășoară o activitate va
riată, se joacă ping-pong, șah, se fac audiții pe 
discuri, se țin conferințe pe diferite teme legate 
fie de litoralul Mării Negre, fie de viața și lupta 
tineretului. Cărțile bibliotecii sînt foarte solici
tate. Am dori însă ca biblioteca să se împrospă
teze, fondul de cărți fiind relativ cunoscut de că
tre studenți.

E ora prînzuluî. Sala de mese spațioasă, cu o 
capacitate de aproximativ 500 locuri pe serie, se 
umple de o vie animație. Stăm de vorbă cu stu
dentul Valeriu Georgescu de la Institutul politeh
nic din Iași, secretarul U.A.S. al facultății de in
dustrie ușoară. j

— Meniul cantinei, este variat, satisfăcînd gus
turile tuturor. Mîncarea este bine gătită, servită 
cu mult gust și în condiții igienice.

Masa s-a terminat. Urmează odihna obligatorie 
între orele 15—17. In cortul 117 domnește o cu
rățenie exemplară. De altfel, curățenia este un atri
but al acestor locuințe estivale ale studenților. Ma- 
ria Budin, de la Facultatea de chimie din Bucu-

O de tafiă/ui
rești, locatara acestui cort este la prima sa întâl
nire cu marea : (

— E pentru prima oară când vin la Costinești. 
Înainte de a intra în facultate am fost muncitoare 
la Întreprinderea „Donca Simo" din București 
și-mi petreceam concediile în diferite localități bal
neare. Anul acesta am bucuria de a-mi petrece 
vacanța la mare. In afară de orele de plajă, avem 
aici un program educativ-distractiv interesant. 
Aproape în fiecare seară participăm la specta
colele prezentate de brigada artistică a taberei sau 
de diferita formații și teatre din, țară. In prezent, 
participăm la organizarea unui carnaval intitulat

'„Neptun în vizită pe litoral“. Toate activitățile 
noastre contribuie la închegarea unei frumoase 
vieți de colectiv.

Despre alte aspecte ale acestei vieți colective, ne 
vorbește și Mircea Toca, student la Facultatea de 
istorie a Universității „Babeș-Bolyai“.

— Cu multă emoție am primit cu toții vestea 
organizării unor excursii pe litoral. Numărul celor 
care doresc să participe la aceste excursii este 
mare. Pînă acum au avut loc cîteva excursii pe 
litoral cu autobuzul taberei. In curind, vom pleca 
într-o croazieră în largul mării.

E ora 18. Studenții așteaptă cu nerăbdare sosi
rea în tabără a ansamblului „Lazăr Cernescu“ din 
Caransebeș.

Tov. director al taberei, Ion Lemrete, împreună 
cu comandantul taberei se preocupă de continua 
îmbunătățire a condițiilor și activităților din 
tabără.

— O problemă de seamă, care stă în atenția 
preocupărilor noastre — ne spune directorul tabe
rei — este aceea a asigurării unui conținut edu
cativ al activităților. Conferințele pe diferite teme, 
programele instructiv-educative și vizionarea de 
spectacole s-au dovedit eficiente. Toate străduin
țele noastre au ca scop desfășurarea unei vieți de 
tabără cît mai frumoase, de care studenții își vor 
aminti multă vreme,

OCTAVIAN GEORGESCU 
stttdent

Sarcinile de plan ale întreprinderii forestiere din Vatra Dornei arată că indicele de utilizare a masei lemnoase va trebui să crească la 96 la sută (rășinoâse), iar la fag să ajungă la 39,2 la sută. în exploatări, productivitatea fizică urmează să crească la 2,03 mc om/zi, iar în fabricile de cherestea la 1,115 mc om/zi. întreprinderea va trebui, deci, să realizeze cantități mai mari de lemn de lucru din exploatări, să îmbunătățească simțitor calitatea produselor și să re- auca prețul lor de cost.Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri a răspuns cu entuziasm la sarcinile stabilite de partid. El s-a angajat să îndeplinească e- xemplar planul la toți indicii și să realizeze peste plan importante economii și beneficii. Firește că multe sînt căile prin care se pot îndeplini aceste sarcini. Conducerea întreprinderii a considerat însă că asigurarea unei bune pregătiri profesionale a muncitorilor este factorul cel mai important. Iată de ce, printre alte măsuri ca: organizarea în exploatări a 37 de brigăzi complexe cu acord global, introducerea de noi mecanisme, modernizarea depozitelor de cherestea, extinderea unor metode noi de muncă în hala gaterelor, la fabricile de cherestea etc. o atenție deosebită a fost acordată ridicării calificării profesionale și, în special, a muncitorilor tineri.în adoptarea măsurilor în acest sens noi am pornit de la convingerea că muncitorii trebuie ajutați să învețe me
Concursul de admitere 

în învățămîntul superior
După cum comunică Mini

sterul învățămîntului, con
cursul de admitere în învă- 
țămintul superior (cursuri de 
zi), la toate facultățile insti
tutelor tehnice și agronomice, 
precum și Ia facultățile de 
matematică, fizică, chimie și 
la secțiile de filozofie din ca
drul universităților va începe 
în ziua de 7 septembrie a.c.

La celelalte institute și fa
cultăți, concursul de admitere 
va începe în ziua de 18 sep
tembrie a.c.

La institutele de teatru și 
de arte plastice, Ia conserva
toare, la institutul de cultură 
fizică, precum și Ia facultăți
le de educație fizică, arte 
plastice și muzică din cadrul 
institutelor pedagogice de 3 
ani, problele practice încep 
în ziua de 7 septembrie a.c.

înscrierile candidaților se 
fac Ia secretariatele facultă
ților, între 10 și 30 august 
pentru institutele și facultă
țile din prima etapă a con

reu, în mod organizat, pentru ca să folosească din plin utilajele și tehnica nouă. în cele două fabrici de cherestea s-au organizat astfel cursuri de ridicare a calificării pentru ga- teriști și circulariști, ștanța- tori, ascuțitori etc.La Combinatul forestier „Bernat Andrei“ s-au organizat 9 cursuri de ridicare a calificării la care participă peste 300 de muncitori — în mare parte tineri. Așa cum au fost întocmite, tematicile asigură însușirea și aprofundarea cunoștințelor necesare mai bunei organizări a muncii, îndeplinirii planului la toți indicii.Noi am prevăzut astfel lecții utile care să ajute muncitorii în înlăturarea lipsurilor sesizate anul trecut în aplicarea tehnicii noi, a metodelor avansate de muncă. în secția de lăzi a combinatului forestier, spre exemplu, în anul trecut se depășea consumul specific. Inginerii Nicos Con- stantinidis, Gheorghiță Vasile, Ion Puiu au studiat cauzele acestei situații și au constatat că unii tineri care lucrează aici nu cunosc bine croitul cherestelei. Pornind de la acest fapt, la cursul de ridicare a calificării li s-a vorbit despre prelucrarea cherestelei lungi și scurte, croirea acesteia pentru lăzi, posibilitățile de reducere a consumului specific, metode noi de muncă. Lecțiile au fost însoțite de demonstrații practice. Rezultatul ? Munca s-a îmbunătățit, iar acum secția s-a încadrat în consumul specific planificat.Sortarea cherestelei după 

cursului. Candidații care sus
țin examenul de maturitate 
în sesiunea din toamnă, vor 
putea să se înscrie la con
cursul din prima etapă pînă 
Ia 6 septembrie inclusiv.

Pentru institutele și facul
tățile care țin concurs în a 
doua etapă, înscrierile se vor 
face între 20 august—12 sep
tembrie a.c.

Condițiile de admitere, dis
ciplinele la care se dă con
curs și programele lor se pot 
obține de la secretariatele fa
cultăților și sînt publicate în 
broșura „Admiterea în învă
țămîntul superior", editată de 
Ministerul Învățămîntului.

In cursul lunilor iulie și 
august, candidații la con
cursul de admitere în învăță
mîntul superior pot participa 
la cursurile de pregătire or
ganizate de institutele de în- 
vățămînt superior.

(Agerpres) 

calități, dimensiuni și destinații cere multe cunoștințe. Erau însă în cadrul depozitului de cherestea tineri care aveau o slabă calificare, nu cunoșteau stasurile. Se întîm- pla de aceea uneori ca ei să sorteze defectuos cheresteaua și aceasta ne-a adus, firește, reclamații din partea beneficiarilor, încărca prețul de cost. Iată de ce la cursuri lectorii au vorbit și despre sortarea la „rampa verde“, în primele 5 luni ale acestui an, prin eliminarea acestui neajuns, s-a obținut 40 la sută cherestea de calități superioare față de 34 la sută cît era sarcina de plan.La cursurile pentru gate- riști lecțiile au cuprins calcule concrete, ilustrînd eficacitatea aplicării noilor metode de lucru, a folosirii noilor utilaje. Utilizarea, de pildă, a noilor pînze și fierăstraie la 100 000 mc bușteni duce la economisirea a 1 000 mc buș-
PETRE LIȘCU 

inginer șef 
GRIGORE SPINU 

secretarul comitetului U.T.M. 
Întreprinderea forestieră- 

Vatra Dornei

(Continuare în pag. a III-a)

CITITUL — PASIUNEA

UNUI ÎNTREG COLECTIV

■ ra schimbului. In a- 
telier, la o masă doi 
tineri în salopete 
discută. Sînt lăcă
tușul Balog Gheor- 
ghe și inginera Rus 
Rozalia. O mică 

consfătuire de producție ? Nu. 
De data aceasta e vorba de 
Humulești, de anii copilăriei lui 
Creangă. Inginera scoate diu 
buzunarul salopetei o carte.

— Vrei s-o citești, nu-i așa ? 
Mai discutăm noi între timp. 
Sînt curioasă dacă îți place.

...Discuția a avut loc cu mai 
mult timp în urmă. Ce s-a în
tâmplat de atunci ? A parcurs 
tînărul lăcătuș paginile cu inte
resul cu care gustă fiecare citi
tor povestirile lui Creangă ? Răs
punsul ni-1 va da un alt fapt re
cent. Cei doi tineri, lăcătușul 
Balog și inginera Rus s-au oprit 
cîteva minute în curtea fabricii. 
De data aceasta, Balog a fost 
acela care a scos din buzunarul 
salopetei două cărți de format 
mic, din colecția „Biblioteca 
pentru toți“.

— Ați citit „Roșu și Negru”, 
tovarășă ingineră ? Acum l-am 
cumpărat.

Și din nou, discuția 8-a înfi
ripat prietenos, ca în alte dăți.

ta joacă...

Lăcătușul Balog Gheorghe nu 
este singurul tânăr de la Fabrica 
chimico-farmaceutică „Sinteza“ 
din Oradea, care a parcurs dru
mul acesta de la Creangă la 
Eminescu, Tolstoi, Stendhal sau 
Șolohov. Chiar și acei tineri 
obișnuiți să citească rar și la 
întâmplare sînt astăzi pasionați 
cititori, în stare să caracterizeze 

Din experiența organizației U. T. M. 
de la Fabrica llSinteza"-Oradea 

în organizarea concursului „Iubiți cartea“

cu competență o operă literară, 
tineri ce și-au format gusturi și 
preferințe în materie de autori 
și genuri literare. De pildă, mun
citorul Ilea Petru a îndrăgit 
versurile. Autorul preferat: Ar- 
ghezi.

Procesul de împrietenire cu 
cartea, cu limba literară, cu 
autorii, s-a împlinit prin nenu
mărate etape parcurse de tinerii 
de la „Sinteza“. La început unii 
priveau cu oarecare nedumerire 
cartea, biblioteca și nu pricepeau 
pasiunea altora pentru citit, nu 
pricepeau cum unii sînt în stare 

să discute ceasuri întregi despre 
un roman ori să se oprească cu 
admirație asupra unei metafore, 
să recite versuri. A trebuit bine
înțeles o muncă perseverentă cu 
acești tineri pentru a-i apropia 
treptat de lumea cărților, să le 
pătrundă înțelesul, frumusețea, 
mesajul. Această muncă susținu
tă a dus-o alături de sindicat, 

sub îndrumarea permanentă a 
organizației de partid, organi
zația de bază U.T.M. Ce acti
vități s-au organizat pentru ca 
în acest an aproape toți tinerii 
din fabrică să poarte cu mîndrie 
insigna de „Prieten al cărții“ ? 
Despre această preocupare ne-a 
vorbit secretarul organizației de 
bază U.T.M., Chintovan Vasile.

— în toamna trecută organi
zația noastră a luat o hotărîre : 
fiecare tînăr să devină purtător 
al insignei „Prieten al cărții“. 
Nu era lucru ușor, pentru că 
aveam unii tineri care nu erau 

obișnuiți să citească sistematic, 
alții însă citeau foarte mult. Am 
reorganizat în primul rînd comi
sia concursului, orientîndu-ne 
spre tinerii cei mai buni și cel 
mai bine pregătiți. Am ales-o, de 
pildă, în comisie și pe inginera 
Rus Rozalia, absolventă a Poli
tehnicii din Timișoara, de curînd 
venită în fabrică. Nu ne-a dez
mințit încrederea. Ne-am pus pe 
lucru. Comisia concursului ca și 
membrii biroului U.T.M. au stat 
de vorbă cu fiecare tînăr în 
parte, i-au ajutat să-și aleagă 
una din cele 3 liste cu bibliogra
fia concursului ținînd seama și 
de pregătirea lor. în toată uzina 
s-a expus bibliografia concursu
lui, afișe mobilizatoare. Comisia 
a organizat aici, la sediul orga
nizației U.T.M., o mică bibliotecă 
cuprinzînd volumele indicate 
pentru concurs. Tinerii veneau 
foarte des să-și schimbe cărțile, 
în acest fel aveam evidența fie
căruia : cît citește și în ce stadiu 
se găsește cu pregătirea pentru 
concurs. Atît inginera Rus cît și 
alți membri ai comisiei aveau

VIORICA CLONDA

(Continuare în pag. a III-a)

Procedeu modern de forjare 
a pieselor metaliceîn întreprinderile constructoare de mașini din Oltenia a căpătat p nouă răspîndire procedeul modern de forjare a pieselor metalice în matrițe în locul forjării libere. Prin aceasta, metalul teste mai bine gospodărit, Iar calitatea pieselor se

îmbunătățește simțitor.La Uzinele „E- lectroputere“ din Craiova, de exemplu, se forjează în matrițe încă 10 repere. în urma folosirii acestui procedeu, la fiecare patru piese (inele de la motoarele electrice) se economisește o cantitate de
Lucrări de sistematizare 

în orașul Baia Mare
îănul acesfa, la Baia Mare se 

'execută importante lucrări de sis
tematizare și modernizare. Pe 
strada „6 Martie" se construiesc 
6 blocuri cu cite patru etaje fie
care. Noi blocuri, însumind peste 
250 de apartamente, sînt în con. 
sfrucție și pe străzile George Coș- 
buc, Baia Sprie și Victoriei, In to

Modele noi de marochinărie
Colectivul Fabricii 

„Simion Bărnuțiu" din 
orașul Sebeș a creat 
în cursul acestui an 
numeroase modele noi 
de marochinărie. Nu
mai în primul semes
tru au fost realizate 49 
de modele noi de po
șete, față de 35 de 
modele cît prevedea 
planul de producție.

Pentru cel de al doi
lea semestru, specia
liștii acestei fabrici au 
sarcina să conceapă 
și să confecționeze 
încă 30 de modele, 
dintre care 22 au fost 
deja introduse în fa
bricație, iar restdl ur
mează să intre pînă la 
sfîrșitul lunii iulie. 
Dintre noile modele

Expoziția documentară 
„Imagini din Franța“Cu ocazia Zilelor culturii franceze, organizate în cadrul protocolului de schimburi culturale dintre R.P. Romînă și Franța, marți s-a deschis, în sala Uniunii Arhitecților din Capitală, expoziția documentară „Imagini din Franța“.Au participat Gh. Pele, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, prof. acad. 

Utilaje moderne 
pentru exploatările forestiere

Exploatările forestiere din întreaga țară au fost dotate în prima 
jumătate a anului cu noi mașini și utilaje. Printre acestea se 
numără 470 de fierăstraie mecanice, 65 de funiculare de diferite 
tipuri, 240 de tractoare și altele.

_ Folosind din plin capacitatea acestor utilaje, muncitorii fores
tieri au realizat, față do aceeași perioadă a anului trecut, indici de 
mecanizare superiori.

(Agerpres)

material din care se poate confecționa o piesă în plus, într-o altă întreprindere craioveană — Uzina de mașini agricole „7 Noiembrie“ — prin generalizarea forjării în matrițe, s-au economisit mai mult de trei tone de metal. (Agerpres)
tal, pentru oamenii muncii 'din lo
calitate se vor da în folosință 
anul acesta peste 1 000 de apar. 
tamente, de 6 ori mai multe de
cît în anul 1955. Acestea se adau
gă la cele 3 000 de apartamente 
ridicate în ultimii trei ani,

(Agerpres)

de poșete se remarcă 
cele pentru litoral : 
„Mamaia", „Eforie" 
etc., concepute cu 
multă fantezie. Un 
mare număr de poșe
te din aceste modele 
au și fost expediate 
unităților comerciala 
de pe litoral.

R. LAL

Duiliu Marcu, președintele Uniunii Arhitecților din R.P. Romînă, arhitecți, artiști plastici, ziariști.Au fost de față Pierre Paul Bouffanais, ministrul Franței în R.P. Romînă, șefi ai altoi' misiuni diplomatice acreditați la București și membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
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In toate organizațiile de bază U.T.M. din G.A.S., S.M.T. 
și G.A.C. au avut loc adunări generale U.T-M- în care 
s-au dezbătut sarcinile ce revin tineretului din hotărîrile 
plenarei CC. al P.M.R. și documentele sesiunii extraordi
nare a Mării Adunări Naționale, închinate încheierii colec
tivizării agriculturii. Cu prilejul acestor adunări, utemiștii 
au stabilit măsuri concrete in vederea măririi contribuției 
tineretului la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid pen
tru continua întărire economico-organizatorică a G.A.C., pen
tru obținerea unor mari producții agricole vegetale și ani
male.

Sub coducerea organizațiilor de partid, organizațiile U.T.M. 
au și trecut la înfăptuirea măsurilor stabilite. Iată ce ne scriu 
în acest sens secretarii și membrii comitetelor unor organi
zații de bază U.T.M. din G.A.C. de pe cuprinsul raionului 
Rimnicu Vîlcea.

To[i tinerii—prezenți
Ja muncă

Bob cu bob, recolta va ajun
ge, fără pierderi în hambar® 

și magazii.

Foto : AGERPRES
String recolta

N-a trecut mult timp de la adunarea aceea. Gîrbină, Bîz- bîioc și Vișean au propus atunci să construim o tabără pentru rațe pe malul Oltului. „Nu costă mai nimic. Avem la , îndemînă tot ce ne trebuie. Și gospodăria are dintr-o 500 de rațe“.Au spus atunci că se construi în cîteva zile, avut dreptate. Au fost primii care au început lucrul la tabără. I-au mai ajutat și alții, au mai venit și vîrstnici — și iată că aproape pe nesimțite a apărut acum rațe.Așa și cu

Ne-am ținut. Băieți și fete, vreo 20 la număr, am terminat într-un timp record cele 30 hectare. Acum trifoiul și lucerna sînt strînse în clăi, frumos aranjate, o parte pe cîmp, o parte aduse aproape de grajduri.

în special de educarea tinerilor 
care au intrat în această primă
vară în gospodărie. Unii au cre
zut că de acum pot sta la umbră, 
că bucatele au să vină 
în hambare. Noi nu 
suficient să înțeleagă 
gîndind așa“.

Cam în felul acesta 
în ședința de comitet 
diat după adunarea 
Aveam în față lista cu propuneri
le ufemiștilor. Toate bune, toate 
necesare. Am stabilit atunci con
cret cum să le aplicăm în viață.

...Seară. La căminul cultural sînt 
adunați aproape 100 de tineri. 
Discutam despre felul în care 
poate crește venitul fiecărui co
lectivist. Se vorbește despre mun
că, despre calitatea ei, despre 
fondul de bază al gospodăriei. Se 
pun întrebări, se dau răspunsuri. 
Pe o tablă împărțită în două

singure 
i-am ajutat 
că greșesc

am discutat 
avută ime- 

generală.

Dar munca de educare a tine
rilor colectiviști nu se rezumă 
doar la organizarea unor seri de 
acest fel. Pe baza propunerilor 
făcute de utemiști în adunarea 
generală, noi organizăm acum 
săptămînal o scurtă informare po
litică, aproape în fiecare seară la 
căminul cultural se citește ziarul 
și se fac audiții la radio și, mai 
ales, ne-am propus să îmbunătă
țim serios conținutul adunărilor 
generale.

Tinerii au apreciat autocritica 
— care s-a transformat apoi în 
faptă — a comitetului U.T.M. în 
ceea ce privește organizarea 
timpului liber, 
și duminica se 
uniuni și hore, 
artistică de 
spectacole cu fapte noi, concrete, 
luate din cursul săptămînii res
pective.

Sîmbăta seara 
organizează re
ia care brigada 

agitație prezintă

datăpoate și au
tabăra populatăcu mai bine de 500 de

e bine să 
fiu primit

ultimele hectare
a reușiti deea s-a născut în 

gospodăria agri
colă colectivă un
de muncește și ti- 
nărui mulgător 
Cornel Coroianu. 
Colectiviștii din 

Becicherecul Mic, regiunea 
Banat, și-au propus ca anul 
acesta să realizeze din secto
rul zootehnic venituri în va
loare de peste 2 milioane lei. 
Firește, vor spori pentru asta 
și numărul de vaci. De la 138, cite au avut la începutul anu
lui, la 303 la sfîrșitul lui '62. 
Au stabilit, de asemenea, că 
de la 2 084 de litri lape pe cap 
de vacă furajată, producția 
medie de anul trecut, să urce 
la 2 400 de litri. N-au stabilit 
mai mult întrucît în anul ace
sta vor intra în lactație peste 
o sută de juninci.

Să vedem cum și-au propus 
colectiviștii din acest sector 
să îndeplinească obiectivele de 
mai sus.

Tînărul 
Coroianu 
un lot de 
la care a 
de 2.300 litri cînd media pe 
gospodărie a fost, după cum 
am văzut, de 2.084. Obiș
nuit să judece lucrurile nu din 
punctul lui propriu de vedere, 
ci din cel al colectivului în
treg, Coroianu și-a zis: „Noi 
am stabilit să sporim produc
ția de lapte de la vacile pe 
care le avem 1 Bun! Le vom 
îngriji mai bine, le furajăm 
cum scrie la carte și produc
ția va crește. Dar ce ne facem 
că anul acesta avem peste o 
sută de juninci care intră în 
lactație ? Cit pot să dea ace
stea ? 6—8 litri pe zi, nu ?
Dar dacă lăsăm vacile din 
prima fătare să dea cit lapte 
vor ele, nu mai facem noi 
producție !“. Părerea asta i-a 
spus-o președintelui gospodă
riei,

— Ai vreo propunere ? l-a 
întrebat tînărul președinte.

— Am. M-arn gîndit să fa
cem în așa fel ca vacile 
nere, de la prima fătare, 
nu le lăsăm la 
lapte pe zi, să 
14—16 litri.

-- Cum ?
— Să facem 

pe minute la grajd și să-l a- 
plicăm cu sfințenie, ceea ce, ca să fim cinstiți, acum nu se 
face.

— Da’ cine ia numai junin- 
cile în primire ? Cui ii con
vine ?

— Uite, eu 1 Iau în lotul 
meu numai vaci la prima fă
tare.

— Încearcă- Să vedem cum 
iese, să nu-ți pară rău pe 
urmă Poate n-o să ieși prea 
bine cu cîștigul la început.

— Nu-i nimic
După cîteva zile, Cornel a 

renunțat la lotul lui de vaci 
„recordiste“ și a luat în pri
mire 14 vaci de curînd fătate. 
Ceilalți îngrijitori s-au mirat- 
A început munca. Intr-adevăr, 
muncă era mai multă și t pro
ducție mai mică. Cornel 
a încercat să pună în practică 
tot ce învățase la cercul zoo
tehnic, în vizitele la gospodă
ria de stat din vecinătate pe 
care le făcuse cu ceilalți mul
gători. Nu mai pomenim ace
ste metode. Cei mai mulți 
mulgători le cunosc. Impor
tant e dacă le aplică și cum 
le aplică. Dar asta depinde de 
conștiința fiecăruia, de pasiu
nea pe care o are față de me
seria lui- Și Cornel e un exem
plu în această privință. La pu
țin timp a crescut producția 
de lapte. în luna mai, de 
xemplu a ajuns la 13 litri 
medie pe lotul lui. In iunie 
litri. El e acum convins că 
urca producția la 16 litri, 
la vacile mai vîrstnice.

Experiența a reușit. Ideia 
lui Cornel prinde viață. Acum, 
și ceilalți tineri mulgători își 
completează loturile numai cu 
juninci. Nu vor să se lase mai 
prejos.

VASILE CĂBULEA

BRĂILA (de la corespondentul nostru). - în aceste zile pe ogoarele raionului Brăila se desfășoară o muncă însuflețită pentru recoltarea la timp și fără pierderi a păioaselor.

Mecanizatori! din gospodăriile de stat aparținînd trustului Gostat Brăila, folosind întreaga capacitate de lucru a combinelor, au reușit să se apropie de sfîrșit cu recoltatul griului. Timpul de

lucru planificat a fost redus cu 2 pînă la 3 zile. Pînă în ziua de 16 iulie în G.A.S. aparținînd Trustului Gostat Brăila, griul a fost recoltat în proporție de aproape 95 la sută.

s-au petrecut lucrurile _ __ multe din celelalte angajamente luate de tineri- în- tr-o seară, președintele G.A.C. mă cheamă și-mi spune :— Voi v-ați angajat să strîngeți trifoiul și lucerna. Mîine putem începe. Vă țineți de cuvînt 7

Toate forțele noastre sînt îndreptate acum pentru strîn- gerea la tințp a păioaselor pe cele 140 ha. Sîntem planificați ca pe 20 ale lunei acestea să terminăm. Cred că vom isprăvi mai repede. Toți tinerii, așa cum ne-am angajat în adunare, sînt prezenți la muncă.
MARILENA CINCA secretara organizației de bază 

U.T.M. din G.A.C. Rîureni

Răspuns la critică
„Utemiștii au avut dreptate. 

Trebuia să ne ocupăm mai mult

stau scrise numele fetelor Gheor- 
ghija Ulici, Elena Popi, Maria 
Constantinescu, iar alături a fra- 
jiior Bălan, Dumitru și Ion. Cita 
zile muncă au făcut unii, cite cei
lalți. Frații Bălan, în cei cîjiva 
ani de cînd sînt colectiviști au 
reușit să-și facă fiecare casă nouă, 
să-și cumpere mobilă. Și totul nu
mai prin munca depusă în G.A.C.

— Munca pentru întărirea gos
podăriei, pentru creșterea avutului 
obștesc este izvorul creșterii bu
năstării fiecuri colectivist.

Și cuvintele lui Dumitru Bălan 
au fost ascultate cu atenție 
crezute. Vorbea doar , un om i 
prin munca sa și-a cîștigat | 
juirea tuturor colectiviștilor.

Rezultatul tuturor 
cative organizate a 
se vadă. Tinerii au 
toții la efectuarea celei de a pa
tra prașile la „porumbul 5 000“, 
iar acum participă cu toții la 
sfrînsul păioaselor.

acjiunllor edu- 
și început să 
participat cu

TRAȘCĂ I. ALEXANDRU 
membru în comitetul U.T.M. 

din G.A.C. Bujoreni

' ți 
care 
pre-

Noii utemiș&i

SE POATE MAI

mulgător Cornel 
a avut anul trecut 
14 vaci cu lapte, de 
obținut o producție

6—8 litri 
le ridicăm

ti
să 
de 
la

un program

ila de campanie în 
gospodăria colecti
vă din comuna Cio- 
plani, regiunea Bu
curești. Tarlalele ei 
se întind pe aproa
pe 2 00(1 de hectare, 

pe cîmp alături 
Barbu Bălan, 
al colectivei.

cum

de 
inginerul 
Urmărim 
muncesc 

comitetul 
inginerul 
celor a-

Pornim 
utemistul 
agronom 
mai îndeaproape 
tinerii. Ca membru în
U.T.M. pe gospodărie, 
cunoaște bine munca 
proape 300 de utemiști și tineri 
din colectivă. Din ce spune el 
reiese că, alături de vîrstnici, ti
nerii muncese bine. Organizația 
U.T.M. a reușit să mobilizeze

Este un neajuns care a făeut 
ca brigada lui Drăghia să rămî- 
nă în urmă față de cele con
duse de Andrei 
Grigoțe, care 
tutui griului.

Ani ajuns la 
romb 5 000”.
50 din cele 400 
ceastă cultură. Plantele sînt vi
guroase, înalte, lanul curat. Pra- 
sila a 6-a s-a terminat de curînd. 
Două au fost făcute cu atela
jele, iar patru manual.

De aici pornim spre malul Ia- 
Tomiței, la grădina de leguma 
— unul din sectoarele de bază 
ale gospodăriei. Pe cărările gră
dinii • mare animație. Fete

au

El

Bunea și Ilie 
terminat recol-

ianul cu „pa
se întinde pe 
hectare cu a-

Printre fruntașii sectorului zoo
tehnic al gospodăriei colecti
ve „Lampa lui llici“ din co
muna Ovidiu, regiunea Do- 
brogea, se numără și utemiștul 
Dumitru Pană, îngrijitor da 

viței.
Foto : N. STELORIAN

BINE

a

nu

Brigada a rămas în urmă cn 
recoltatul griului. De ce ? Ate
lajele nu sînt folosite judicios. 
Sacii sînt puțini. Spațiile de de
pozitare n-au fost pregătite din 
timp,

Din cele constatate desprin
dem cîteva concluzii, Organiza
ția U.T.M. s-a preocupat de mo
bilizarea tinerilor la muncă. 
Alături de vîrstnici, majoritatea 
lor sînt prezenți acolo unde ne
voile zilnice o cer. La unele bri
găzi însă lucrurile nu merg toc
mai bine. „Mărunțișurile”, de 
care nu s-a ținut cont, au dus 
la pierderi de timp. Recoltarea 
griului de pe cele 460 de hec
tare a fost întîrziată cu pesta 
două zile față de planificare. 
Un alt fapt : arăturile sînt mult 
rămase în urmă. Din cele peste 
400 de hectare recoltate nu au 
fost arate pînă acum decît circa 
60 de hectare. Tractoriștii din 
brigada lui Emil Matei de Ia 
S.M.T. Cocioc nu pot folosi din 
plin capacitatea de lucru a 
tractoarelor. Motivul ? Mari su
prafețe nu sînt încă eliberate de 
paie. Gospodăria colectivă e tî- 
nără, cu puțină experiență. 
Tocmai de aceea consiliul de 
conducere trebue să chibzuiască 
cu grijă toate treburile gospo
dăriei, să nu scape din vedere 
nici asemenea lucruri mărunte 
în aparență, care țin de organi
zarea muncii pe cîmp.

NICOLAE BARBU

Curși cu obstacole cînd 

majoritatea tinerilor la lucru. 
Fiecare are sarcini precise des
prinse din acțiunile „1« zi" ale 
gospodăriei.

Ajungem la brigada de eîmp 
condusă de 
flăcăiandri 
Potlogea și 
descarcă dintr-o căruță sacii a- 
duși de la combine, li pun pe 
cîntar, le socotesc greutatea și-i 
dau jos.

— Prin mîinile lor au trecut 
vagoane întregi de grîn — ne 
spune brigadierul. Ei descarcă, 
cîptăresc, țin evidența.

Patru batoze lucrează 
plin, dar ne miră un fapt. în
trebăm :

— De ce deșertați sacii pe ro
gojina asta, în loc să-i duceți 
la magazie ?

— Ducem lipsă de saci. Ca să 
nu stea combinele, procedăm 
așa. Facem o treabă de două 
ori, dar nu avem încotro.

Grigore Drăghia. Doi 
vînjoși —■ Nicolae 
Jean Constantin —

din

palțl® I® timp.

poartă pe «meri 
castraveți, ardei 
tînăra gospodărie 
__ _ ’ legumi-

izvor nesecat. Iată

sînt ridicai®

femei tinere 
lăzi eu roșii, 
grași. Pentru tînăra gospi 
colectivă din Cipolani le 
cultura e un 
cîteva cifre: pînă la 15 iulie au 
fost livrate statului 8 vagoane 
de roșii, din care 6 vagoane 
pentru export, 15 000 kg de cas
traveți, 65 000 kg de varză tim
purie, 40 000 kg de mazăre, 
8 000 bucăți de ardei grași, vi
nete și altele.

La brigada Iui Mitică Mărgă
rit se recoltează grîul. Treaba 
merge cam anevoie. Brigadierul 
e necăjit. Are de ce. Tînărul 
conductor de atelaje Ion Ghiță 
a nimerit cu căruța plină cu saci 
într-o groapă. Și asta se întîm- 
plă la el cam des.

—■ Iar stă combina din cau
za ta, îl dojenește Mărgărit. O 
să spun biroului U.T.M. să stea 
serios de vorbă cu tine. Cu avu
tul gospodăriei nu-i de joacă.

mine. Spun băieții că 
cer și eu adunării să 
în U.T.M.

— Da, așa este.
— Atunci cînd mă 

discuția adunării generale ?
Și Dumitru Ciurei nu a fost 

singurul care a discutat în fe
lul acesta cu mine sau cu alți 
membri ai biroului U.T.M. pe 
brigadă. Ene Ioana, Elena Șo- 
pîrlă, Ioana Cîrstea și alții au 
procedat la fel. Despre fiecare 
în parte se spusese în adunare 
că sînt tineri buni, harnici, care 
merită să devină utemiști și care 
trebuie ajutați să se pregătească 
în acest seris. Era de datoria 
noastră, a membrilor biroului, 
să acționăm. Și am trecut Ia 
treabă. Seara, la colțul roșu sau 
în camera brigadierilor am în
ceput să discutăm despre Sta
tutul U.T.M,, despre fiecare din 
prevederile sale. Participau nu 
numai tinerii care se pregăteau 
să devină ntemiști, ci chiar și 
utemiștii. S-a discutat cu aprin
dere, în special despre felul în 
care sînt aplicate în viață pre
vederile statutului. O parte din 
acești tineri cu aptitudini au 
fost încadrați în formațiile ar
tistice de amatori, alții în echi
pele sportive organizate pe 
podărie, au fost invitați la 
nările generale...

în felul acesta ei au fost 
tați să știe ce este U.T.M., 
sînt drepturile și îndatoririle 
unui utemist, într-un cuvînt să 
se pregătească pentru a deveni, 
membri ai organizației noastre.

De 
pînă 
buni 
gada 
miști. Ei sînt fruntași în muncă 
și nelipsiți de 
întreprinse de

puneți în

gOS- 
adu-

aju-
care

Mi se spusese de dimineață 
că mă caută. Nu m-a găsit însă 
decît seara. Eram în camera bri
gadierului. Discutam cu acesta 
despre munca tinerilor din ziua 
respectivă, despre calitatea ei, 
îmi notam atent observațiile Iui 
pentru a ști a doua zi cu cine 
și despre ce să discut. Nu tre
cuseră decît trei-patru zile de 
la adunare. A așteptat pînă cînd 
am terminat de vorbit cu bri
gadierul, apoi mi-a spus.

— Am fost și eu Ia adunare, 
și despre

la adunarea generală și 
acum, 11 dintre cei mai 
tineri colectiviști din bri- 
noastră au și devenit ute-

8-a discutat

co-

Cîntec drag de pe la noi
Sus în pom pe-o lămurea 
Frumos cîntă-o turturea. 
Cìnta și se-nveselește 
Că-n jur tot întinerește ; 
Fabrici de soare scăldate 
Și cîmpuri îmbelșugate, 
Bucuria-n inimi saltă 
Țara-i colectivizată.
Azi înălțăm cătu soare 
Cîntul muncii-nnoitoare.

La gospodăria agricolă colectivă 

„t Mai“ din Ofopeni, regiunea 

București, se construiește un nou 

grajd pentru animale.

Foto i AGERPRES

la toate acțiunile 
organizație.

C. IONILIEsecretarul organizației U.T.M. 
de brigadă nr. 3 din G.A.C.

Topologu, comuna Stoieni

această carte

Izvoraș ce curgi la vale 
Poartă-mi cîntul pe-a ta cale, 
Cîntul drag de viață nouă 
Făurit pe stropi de rouă, 
Cîntec drag de pe la noi 
Ce-i cîntat prin munți și văi 
Pe ogoarele-nirățite 
Printre ilorile-nilorite.(Culeasă din comuna Voila, raionul Făgăraș, de I. BRAGHEȘ)

1N FIECARE BRIGADĂMai întîi a stat de vorbă cu Costache Barbu, secretarul organizației de partid. I-a spus omului „ideea lui“. I-a spus-o și președintelui gospodăriei, Ștefan Ion. Oamenii s-au arătat îneîntați de inițiativa secretarului organizației U.T.M. Ba chiar l-au povățuit ce și cum să facă. Așa că, Plotoagă C. Alexandru n-a stat mult pe gînduri și i-a dat curs. în prima adunare a organizației U.T.M., el a ridicat problema :— De-acum înainte am vrea ca în fiecare brigadă de cîmp să ia ființă cîte un colectiv artistic, fie brigadă artistică de agitație, fie echipă de dansuri ori de teatru. Ce părere aveți?— Propunerea-i bună !Tinerii colectiviști au primit și ei inițiativa cu interes și cu bucurie. Firește că în această inițiativă se oglindește in- tersul lor pentru a înviora activitatea artistică în gospodăria colectivă, pentru a lega această activitate de munca lor zilnică. Șj acest lucru se poate face cel mal bine în condițiile în care în fiecare brigadă ia ființă cîte o formație artistică. Pregătirea programului acestei formații desigur nu va fi anevoioasă, dat fiind că toți tinerii sînt la un loc, au același program de muncă, ei putînd face repetiții chiar și acolo pe cîmp, sub cerul liber.N-a trecut mult și ideea secretarului U.T.M. din gospodăria agricolă colectivă „Pămînt desțelenit“ din Radomirești, regiunea Argeș, a fost tradusă în viață. în cadrul fiecărei organizații de bază U.T.M. din brigăzile de cîmp s-a discutat asupra posibilităților pe care le au ti*

Printre cărțile va
loroase apărute în 
ultima vreme, care 
abordează în pagi
nile lor probleme 
ale satului socialist, 
se înscrie și volu
mul de reportaje 
„Șoseaua milionari
lor“ de Petru Vinti- 
lă. Recomandăm a- 
ceastă carte tineri
lor de la sate. 
Volumul e un mă
nunchi de fapte 
de viață, de idei, 
care, prin interme
diul reportajului, 
reflectă munca, tra
iul, viața spirituală 
a țărănimii noastre 
colectiviste, care, 
urmînd cu încrede
re cuvîntul înțelept 
al partidului, mun
cește cu dragoste 
pentru consolidarea 
gospodăriilor 
lective.

Volumul cu titlul 
sugestiv „Șoseaua 
milionarilor“ este o 
suită de reportaje 
din cîteva gospodă
rii agricole colecti
ve bănățene, gru
pate pe șoseaua ce 
duce de la Timișoa
ra la Sînicolau 
Mare. Tinerii citi
tori vor afla lucruri 
interesante despre 
succesele în con

strucția vieții noi, 
obținute de către 
colectiviștii din Ce- 
nad, Biled, Beciche- 
recul Mic, Lovrin, 
Iecea Mare și multe 
altele. Autorul se 
ocupă de modul 
cum „bogăția obștei 
se reflectă în viața 
intimă a localnici
lor“. Constatările 
pe care le face asu
pra vieții îmbel
șugate, asupra nou
lui mod de a gîndi 

și a privi munca de 
către colectiviști, le 
susține cu date con-

grăitoare, 
glas cifrelor 
vorbesc de la 

despre viața 
a țărănimii

crete, 
dînd 
care 
sine 
nouă 
colectiviste înstăpî- 
nită în satele pa
triei noastre.

Cititorii, par- 
curgînd paginile vo
lumului lui Petru 
Vintilă vor avea în 
față imaginea lumi
noasă, pilduitoare, 
a muncii și vieții 
colectiviștilor din 
una din regiunile 
patriei noastre.

C. VASILE

u

ECHIPA ARTISTICĂnerii, avîndu-se în vedere organizarea unui colectiv artistic armonios. Bunăoară, în brigada nr. 3 de cîmp, al cărei brigadier este tînărul Furnică Gh., a luat ființă o brigadă artistică de agitație. Artiștii amatori sînt pregătiți de tînăra învățătoare Floarea Preda. Prima apariție a brigăzii a fost cu un program foarte frumos, bine alcătuit, pe probleme de strictă actualitate. Textul oglindește preocuparea colectiviștilor pentru muncile la „porumbul cinci mii“. Pe melodii populare cunoscute, tinerii colectiviști, între care îi amintim pe Floarea Nadolu, Ilie A. Gheorghe, Emilia Olteanu, laudă munca plină de elan a harnicilor colectiviști, îi îndeamnă să lupte pentru recolte din ce în ce mai mari, pentru însușirea agrotehnicii.

vățătoarea Diaconu Floarea. Tinerii colectiviști Ioana Strejoiu, Ilie Putoi, Ioana Dragomir, Doru Manea și ceilalți au prezentat colectiviștilor chiar acum, în campanie, un program de melodii ale căror versuri făurite cu meșteșug, oglindesc crîmpeie din iureșul muncii lor în aceas- tă campanie :
Foaie verde siminic
Stringern holda spic cu spic 
Și-o aducem în hambare
Ca să crească tot mai mare 
Colectiva-nfloritoare.

Și-am zis verde trei gutui, 
Am o vorbă să vă spui : 
La porumbul de cinci mii
Ați lucrat ca meșterii;
Din broșuri din cărțulii 
Invățarăm lucruri bune 
Ca-n coșare să se-adune
Mulți știuleți cu boabe mari 
Ca la bunii gospodari
Strînși uniți pe marea glie 
în mîndra gospodărie.Tinerii din brigada întîia de cîmp, condusă de brigadierul Pisică Marin, au înjghebat și ei o brigadă artistică de agitație. Programul lor e axat pe probleme de campanie: seceriș, treieriș, arături. Acest colectiv e instruit de în-

Iar cînd programul a fost prezentat la arie, textul a fost îmbogățit:Noi la arii am venit
Să vă spunem „bun găsit“ 
Și sub soarele de vară 
Noi vom face să vă pară 
Munca spornică, ușoară ; 
Dar pe-unul de-om găsi 
Că încurcă treaba-aci, 
li vom face o cîntare 
Ca să-l punem în... mișcare.Tinerețe, cîntec, voie bună, muncă însuflețită, iată ce caracterizează activitatea tinerilor colectiviști. Și dacă mai adăugăm la cele două brigăzi artistice de agitație și echipele de dans și cele de teatru și formațiile corale putem să spunem că în gospodăria colectivă din Radomirești, munca la cîmp se împleteș- te armonios cu activitatea artistică, una infrumusețînd-o pe cealaltă. V. MOȚU



Economii prin inovații
îngrijitori 

de animale
Apîicînd în viață îndemnurile 

partidului, conducerea gospodă
riei colective din Căteana — 
raionul Slatina — dă 
deosebită 
zootehnic.

Astfel, 
zootehnic 
vaci cu lapte, 44 capete tineret 
bovin, 42 porci la îngrășat, 19 
scroafe.

De asemenea, gospodăria mai 
are aproape 400 oi, dintre care 
270 mulgătoare, 70 batali la în
grășat, precum și 1 200 pui de 
găină.

Organizația U.T.M. a recoman
dat numeroși tineri colectiviști 
să muncească în sectorul zooteh
nic. în sectorul ovine, utemiștii 
Zamfir Lemnaru, Vasile Florea 
și Stoica N. Paraschiv au o ac
tivitate frumoasă, sînt deseori 
lăudați de brigadieri. La gazeta 
de perete au fost de curînd evi- 
dențiați utemiștii Petre Tanu, 
Constantin Trifu, Constantin 
Petriși pentru producțiile mari 
de lapte pe care le obțin, pen
tru grija pe care o manifestă față 
de animalele încredințate.

Comitetul U.T.M. îi îndrumă 
și îi ajută pe tinerii îngrijitori 
de animale — care formează ma
joritatea lucrătorilor din secto
rul zootehnic — să-și ridice ne
contenit calificarea profesională 
pentru a obține rezultate me
reu mai bune în munca lor.

dezvoltării
o atenție 
sectorului

în prezent 
numără 80

sectorul 
boi, 43

Anul acesta, la Rafinăria Onești s-au 
mit la cabinetul tehnic un număr de 
puneri de inovații dintre care 32 
introduse în procesul de producție 
sînt în curs de rezolvare și aplicare.

Față de anul trecut, mișcarea de 
a crescut mult. Aceasta se datorește 
gerii tinerilor muncitori în rîndul inovatori
lor, dotării bibliotecii tehnice cu materiale 
tehnice specifice fiecărui proces tehnologic 
de aici precum și datorită atenției acordate 
felului cum se desfășoară cursurile de ridi
care a calificării muncitorilor.' O bogată activitate în acest sens se desfă
șoară la atelierul mecanic unde ingineri și 
tehnicieni ca Opran Constantin, Dumitrașcu 
Valeriu, Barbu Spiridon, Soroceanu Gheor
ghe colaborează cu mulți tineri muncitori ca 
Lescaie Ion, Pușcoiu Anghel, Bordei Vasile

pri- 
pro- 
fost

70 
au
iar 26

inovații 
și atra-

împreună cu ei au propus cabine-și alții și 
tului tehnic peste 30 de inovații dintre care 
cele mai multe au fost introduse imediat în 
procesul de producție.

Tehnicianul Soroceanu Gheorghe a propus 
8 inovații care au fost aplicate în producție. 
El a construit, printre altele, un dispozitiv 
baionetă pentru curățarea rapidă a țevilor 
condensatoare de benzină scurtînd prin a- 
ceasta cu 2 zile timpul de revizie al insta
lațiilor.

Ianos losif, Biota Anton și Văcaru Alexan
dru, prin inovațiile lor, au micșorat uzura la
gărelor la motoarele turbine, au îmbunătățit 
sistemul de răcire a acestora.

SUMAN CONSTANTIN 
mecanic

Tîrgul Cărbunești de odinioară 
devenii în anii puterii populare 

Ziua
a
un orășel în plină înflorire.
ori seara, la lumina strălucitoare 
a becurilor, viața orașului pulsea- 

de
ur
li.

ză din plin. în oraș trăiesc sute 
tineri muncitori și elevi. Să-i 
mărim pu|in în ceasurile lor 
bere.

...Grupuri, grupuri de băieți 
fete se plimbă pe strada princi
pală. Unii discută despre ultima 
carte citită, în alt grup se face o 
glumă și cei din jur rîd zgomo
tos.
cuți

Și

străzii. Apoi, cînd ușile magazine
lor și ale cofetăriilor se închid, 
tinerii se îndreaptă spre casele 
lor. Tabloul acesta se repetă’ a- 
proape în fiecare zi. Motivul ?

In timpul lor liber, tinerilor din 
Cărbunești nu li se oferă activi
tăți interesante și atrăgătoare. 
Există mulți tineri falentați care 
muncesc în întreprinderile și in
stituțiile orașului și care ar activa 
bucuroși în diferite formații artis
tice. Aceste formații ar putea da 
spectacole frumoase, cu un bogat 
program educativ și care s-ar 
bucura de un mare număr de 
spectatori. Apoi, s-ar putea orga-

DINU GH. VASILE
colectivist

Școli noi Tn raionul 
Sînicoiau Mare1962—1963, orașului și

Concursul bri

Cei mai mulji însă merg tă- 
și gravi în susul și în josul

în anul școlar rețeaua școlară a raionului Sînilcolau Mare, regiunea Banat, va crește considerabil.în orașul Sînicolau Mare va fi dată în folosință o nouă școală medie modernă cu 16 săli de clase spațioase și luminoase. Comuna Iecea Mare va fi dotată școală cu Paralel, din Igriș vor adăuga patru și, respectiv, trei noi săli de clase.Lucrările de construcție sînt de pe acum în faza de finisare.

cu un nou local de cinci săli de clasă, școlilor elementare și Iecea Mică li se

Pînă anul trecut, 
în uzina metalurgi
că din Colibași e- 
xista o singură bri
gadă artistică de a- 
gitație. Ea reușea 
să prezinte progra
me interesante, ge- 
neralizind expe
riența bună, luînd 
poziție împotriva 
manifestărilor 
gative. Dar o 
gură brigadă 
insuficientă în 
lectivul nostru, 
s-a născut
creării unor brigăzi 
artistice de agitație 
pe secții.

Tineri talentați se 
găsesc destui in 
uzina noastră. Co
mitetul sindicatu
lui, împreună cu 
comitetul U.T.M. au

formar ea 
artistice

LADISLAU DUNAJECZ
profesor

ne- 
sin- 
era 
co- 
Așa

ideea

pornit la 
brigăzilor 
de agitație în fie
care secție. Uzina 
are în prezent 7 
brigăzi. Pentru ca 
programele brigăzi
lor să fie cit mai 
corespunzătoare, atît 
din punct de ve
dere al conținutului agitație din secțiile 
cit și ca formă de 
prezentare artistică, 
s-au alcătuit colec-, 
tive de creație for
mate din tineri bine 
pregătiți. Brigăzile 
au prezentat diver- 

progrqme în 
muncitorilor, 
deplasat în

lor artistice de a- 
gitație, a colective
lor care le alcătu
iesc programele, co
mitetul sindicatului 
a inițiat recent un 
concurs între ele. 
Câștigătoarele aces
tei întreceri — bri
găzile artistice de

niza reuniuni programe
variate și instructive. Și, evident, 
s-ar putea organiza numeroase 
manifestări sportive care ar găsi 
destui amatori. Lista activităților 
educative care se pot organiza în 
orașul nostru poate încă fi pre
lungită. Dar pentru aceasta ar tre
bui să existe interes din partea 
Comitetului raional U.T.M. Gilort 
al cărui sediu se află... chiar în 
Tg. Cărbunești.

Comitetul raional U.T.M. a fost 
deseori criticat pentru lipsa de 
preocupare pe care o manifestă 
față de organizarea timpului liber 
al tinerilor.

Tinerii din oraș doresc ca în 
timpul liber să participe la acti
vități care să contribuie la lăr
girea orizontului lor politic, cul
tural, doresc să se distreze civi
lizat. Iar comitetul raional U.T.M. 
nu poate rămîne pasiv față de a- 
ceastă justificată dorință a tineri
lor ; el are datoria să-i ajute și 
să-i îndrume în această direcție, 
să organizeze activități interesan
te și permanente.

ADRIAN BAZALT 
corespondent voluntar

se
fața 
s-au 
comunele vecine și, 
peste tot, s-au bu
curat de succes.

Pentru a stimula 
activitatea brigăzi-

221 și 223 au fost 
premiate. Brigada 
din secția 224 a fost 
premiată pentru cel 
mai bun text, 
tru activitatea 
pusă, membrii tutu
ror brigăzilor 
colectivelor de crea
ție au plecat într-o 
frumoasă excursie 
de două zile prin 
țară.

MARIN LUNGU 
frezor

Pen- 
de-

și ai

Pregătirea profesională 
a tinerilor muncitori 

forestieri
(Urmare din pag. I)teni. S-au predat de aceea lecții și s-au organizat demonstrații practice în hala gaterelor. Cu acest prilej ga- teriștii au învățat mai bine cum să identifice la bușteni cu defecte (strîmbi, cu carii, cioturi) zonele de calitate și cum să întocmească tiparele pentru debitare în scopul obținerii unei mari cantități de cherestea și de calitate tot mai ridicată.în ceea ce privește exploatările forestiere, organizarea ridicării calificării muncitorilor este desigur mai greu de făcut dat fiind specificul activității de aici. Noi am căutat de aceea să folosim și forme specifice pentru ei. Am stabilit astfel un ciclu de conferințe care vor fi expuse de ingineri și tehnicieni în sectoarele și în gurile de exploatare. Unele au fost deja ținute, bucurîndu-se de o participare largă din partea tinerilor. Va trebui în această privință să găsim însă și alte forme, să organizăm mai bine difuzarea cărții tehnice, citirea ei, să intensificăm schimburile de experiență, să inițiem concursuri pe temele meseriei etc.în organizarea și desfășurarea lecțiilor la cursurile de ridicare a calificării, a conferințelor tehnice care se țin lunar, conducerea întreprinderii colaborează îndeaproape și primește un ajutor eficient din partea organizației U.T.M. și a comitetului sindicatului. Conducerea întreprinderii a stabilit răspunderi concrete pentru ingineri și tehnicieni în sensul asigurării unei bune desfășurări a cursurilor; organizația U.T.M. a mobilizat tinerii la cursuri și conferințe, a discutat în adunările generale U.T.M. felul în care cei pest.e 500 de tineri

-- •--- 
în șase luni: 
13 000 cititori

La 30 iunie In registrele biblio
tecii centrale regionale Banat, a 
fost înscris, la numărul curent 
13 000. Era ultimul cititor din pri
mele șase luni ale anului. Această 
cifră depășește cu 2 000 numă
rul total al cititorilor din tot 
cursul anului trecut.

Acest succes al bibliotecii re
gionale a fost posibil datorită or
ganizării unor variate forme de 
popularizare a cărții.

y. GRIGORESCU

se străduie să-și însușească și să aplice în producție cunoștințele căpătate.Posibilitățile pe care le a- vem însă în organizarea mai bună a ridicării calificării profesionale nu au fost suficient valorificate. Se dă încă puțină atenție răspîndirii cărții tehnice în rîndul tineretului. Deși există la Combinatul forestier o bibliotecă tehnică bine înzestrată, numărul tinerilor antrenați în mod permanent la citirea cărților este mic. Au fost, de asemenea, neglijate organizarea unor forme mai variate de însușire a cunoștințelor tehnice, cum ar fi concursurile „Cine știe meserie, cîștigă", ora tehnică etc.Toate acestea au constituit tema unei analize amănunțite din partea conducerii tehnice a întreprinderii și a organizației U.T.M. Ne propunem ca pînă la sfîrșitul anului să organizăm și astfel de activități în așa fel încît să crească pregătirea profesională a muncitorilor pentru ca, pe această bază, să contribuim și mai mult la acțiunea de valorificare superioară a lemnului, să introducem în producție tehnica modernă și metodele noi de muncă.

Consfătuire 
pentru îmbunătățirea 

programelor 
da învățămînt 
tehnic superior

azilele de 16 și 17învățămîntuluiMinisterul organizat în iulie o consfătuire pentru a analiza și îmbunătăți planurile și programele de studii din învățământul tehnic superior.La lucrări au participat reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor centrale, academicieni, cadre didactice din institutele de învățămînt superior, specialiști din întreprinderi, institute de cercetări și proiectări.în cuvîntul de deschidere Ilie Murgulescu, ministrul învățămîntului a subliniat necesitatea unei mai strînse legături între învățământul tehnic superior și producție, pentru o pregătire teoretică și practică a viitorilor ingineri la înălțimea cerințelor economiei naționale.Participanții la consfătuire, constituiți în 10 secții de lucru și-au adus contribuția prin propuneri valoroase la îmbunătățirea planurilor și programelor de studii din în- vățămîntul tehnic superior.(Agerpres)
O antologie 

a rîsuhi :

trălucită ideea u- 
nei antologii a 
filmului comic 
mut. Selecția — 
judicioasă și com
petentă. Robert 
Youngson a ales

in acest film-retrospectivă pie
se reprezentative ale „școlii 
de la Keystone“, studiouri a- 
mericane care în preajma pri
mului război mondial au im
pus nume de mare populari
tate. Principalul colaborator 
al Keyston-ului, Mark Sen- 
nett, animator și conducător 
artistic, scria singur scenarii, 
dădea minuțioase indicații re
gizorului, operatorului. Dar 
principalul său merit — în a- 
țara creării unui stil bine de
finit al comediilor produse 
aici — este că a descoperit 
și format talente actoricești 
care au făcut apoi faima Hol- 
lywood-ului: Charlie Chaplin, 
Gloria Swanson, Mabel Nor
mand, Wallace Berry. Bing 
Crosby. Dintre toți, cel care a 
dus comedia burlescă pe cui-

mile gloriei sale. înnobilînd-o 
cu generoase idei umaniste, 
este Charlie Chaplin. Chaplin 
a debutat pe ecran în 1914, 
sub îndrumarea unui asistent 
al lui Sennett cu anecdota ci
nematografică intitulată; „Ca 
să-și ciștige existența".

„Cînd comedia era rege" nu 
se oprește decît la etapa unui 
Charlot zăpăcit, împovărat de 
grijile vieții conjugale, care 
încearcă să evadeze urmărit 
de răzbunarea unei soții auto
ritare. Fragmentul ales ni-l 
prezintă în acest univers măr
ginit, tracasant, de sub tirania 
căruia vrea să scape. Deși nu 
țintește încă obiective sociale 
precise, personajul poartă cu 
sine tendința mai cuprinză
toare, de evadare din lumea 
burgheză sufocantă, tendință 
devenită mai tîrziu simbol al 
capodoperelor chapliniene.

Cu excepția grăsunului 
Fatty ori a „copilului nemu
ritor“ Harry Langdon, ceilalți 
mari comici cărora le este de
dicată această antologie cine-

z If

INFORMAȚII

Antrenament pe Bege

Fotoi N. STELORIAN

In regiunea dobrogeaSpartachiada de vară a tineretului
In regiunea Dobrogea la prima 

etapă a Spartachiadei de vară a 
tineretului au participat aproape 
130 000 tineri din întreprinderi, 
instituții, școli, S.M.T., G.A.S. și 
gospodării colective din regiune, 
cu peste 36 000 mai mulți decît 
în aceeași etapă a ediției tre
cute. Numărul de circa 30 000 
fete participante în acest an este 
de aproape două ori mai mare 
decît anul trecut. Atletismul, 
gimnastica, tirul, trînta și fotba
lul se bucură de o 
laritate. Asociațiile 
localitățile de pe 
apropierea Dunării 
dobrogene, au creat 
pentru buna desfășurare a con
cursurilor de înot și canotaj, 
discipline care au antrenat în 
această perioadă aproape 5 000 
de tineri și tinere.

Prin munca voluntară a mem
brilor asociațiilor sportive, cu 
sprijinul sfaturilor populare, în

regiune s-au amenajat în ultime
le luni cu posibilități locale 233 
de terenuri de fotbal, volei, 
handbal. In această perioadă nu-

mărul membrilor U.C.F.S. a cres
cut cu 6 730, creîndu-se totodată 
11 asociații sportive noi.

(Agerpres)

La invitația guvernului bria tanlc, marți dimineața a plecat spre Londra o delegație economică romînă condusă de Sergiu Bulgacoff, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, pentru a face o vizită oficială de Informare în Marea Britanie.Delegația este însoțită de un grup de experți.
★

s
largă popu- 

sportive din 
litoral, din 
fi lacurilor 

condiții

studen-
Marian-

• Campionatul mondial 
țese de șah a continuat la 
ske Lazne cu desfășurarea întîlni- 
rilor din cel de-ai patrulea tur. 
S-au înregistrat următoarele re
zultate : U.R.Ș.S.—R, P. Mongolă
3*/,—*/z ■ Iugoslavia—R.P. Ungară 
3—1, R. P. Polonă—R. D. Germană 
2—2, R.S. Cehoslovacă—R. P. Bul
garia 4—0. Echipa R. P. Romîne a 
avut zi liberă.

© Vineri, pe pista velodromu
lui Dinamo din Capitală va Începe 
un important concurs internațio
nal. La startul probelor vor II pre- 
zenti specialiști ai pistei din Ita
lia, R. D. Germană. R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, R. P. Bul
garia și R. P, Romînă.

Succese ale constructorilor

Mamaia 1962

Lucrările de construcție a furnalului de 1 000 mte de la Hunedoara se apropie de sfîr- șit. Brigăzile de zidari șamo- tori printre care și cea condusă de Nicolae Olărescu au terminat zidăria cauperelor, a Vetrei și cuvei furnalului, a conductelor de captare a gazului brut, a sacului de praf și ciclonului. în prezent, eforturile zidarilor șamotori sînt îndreptate spre terminarea zidăriei creuzetului și gîtului

matografică: Malec, „omul 
cu chipul de piatră“ (Buster 
Keaton), Ben Turpin, ori Stan și Bran (Laurel și Hardy) sînt 
eroi populari, vizitii ori inova
tori năstrușnici, vînzători de 
brazi în California însorită ori 
căutători de aur la polul înză
pezit. O galerie foarte variată

a-de tipuri cinematografice 
muzante, riguros individuali
zate, care au imprimat come
diei anilor 1914-1929 trăsături 
atît de caracteristice, se perin
dă într-o explozie de veselie 
prin fața spectatorului din 
1962. Și rîsul tonic, molipsitor, 
pe care-l stîrnesc și astăzi pe
ripețiile lui Malec păcălind 
armata polițiștilor mărginiți 
(admirabil ridiculizați în fil
mele produse la Keystone), ori 
acrobațiile mustăciosului poș
taș agățat deasupra zgîrie-no-

hunedorenifurnalului și a conductei de aer cald.în întrecerea însuflețită pentru terminarea înainte de termen a operațiunilor care cad în sarcina lor se află și echipele de montori. Prin folosirea rațională a utilajelor din dotare și prin buna organizare a locurilor de muncă, ei au reușit să depășească graficul de montare a aparaturii de încărcare și a planului încli-

nat al schipulul cu 3 zile, iar graficul de execuție a instalației de evacuare a cocsului mărunt cu 6 zile. Mentorii au terminat, de asemenea, montarea șuberelor de la instalația de epurare fină a gazului precum și estacada bunkere- lor de minereu și cocs ca și alte lucrări importante care grăbesc ritmul de a celui mai mare țara noastră. construcție furnal din
R. LAL

£6

O La Brașov se vor desfășura, 
începînd de luni 23 iunie întrece
rile celei de-a IlI-a ediții a Bal
caniadei de tenis de cîmp. Compe
tiția se anunță deosebit de intere
santă, deoarece toate cele 5 țări 
care vor participa : R.P.F. Iugosla
via, R.P. Bulgaria, Grecia, Turcia 
și R. P. Romînă, vor fi reprezen
tate de cei mai valoroși tenismani.

• Bazinul de la ștrandul Tinere
tului din Capitală va găzdui la 
sfîrșitul acestei săptămini un con
curs internațional de natafie cu 
participarea unor Înotători din 
Ii. D. Germană, R. P. Ungară șl 
R. P. Romînă.

• Continulndu-șl turneul în R.P. 
Chineză, selecționatele de volei 
(tineret) ale U.R.S.Ș. au evoluat 
la Șanhal în compania reprezen
tativelor locale. La băieți au cîști- 
gat oaspeții cu 3—0 In timp ce la 
fete au învins gazdele cu 3—2.

Marți s-au încheiat la Sinaia lucrările Conferinței de fiziologie organizată de Societatea de fiziologie și Institutul de fiziologie normală și patologică „Dr, D. Danielopolu“ al Academiei R. P. Romîne.Cuvîntul de închidere a fost rostit de acad. Grigore Bene- tato.Conferința a trimis o telegramă C.C. al P.M.R. și Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne prin care, în numele cadrelor medicale, exprimă recunoștința față de partid și guvern pentru condițiile create desfășurării muncii de cercetare științifică, hotărîrea de a ridica nivelul tății oamenilor țara noastră. ocrotirii sănă- muncii din
(Agerpres)Cititulunui întreg colectivpasiunea

(Urmare din pag. I)

grijă ca Ia schimbarea cărților 
să stea de vorbă cu fiecare tînăr 
asupra operelor citite.

Pentru a-i ajuta pe tineri să 
înțeleagă conținutul de idei al 
cărților, am organizat nenumă
rate recenzii și prezentări de 
cărți din bibliografia concursu
lui, Ca de pildă „Pămînt desțele
nit“, „Pe Donul liniștit”, „Moro- 
tneții”, „Neamul șoimăreștilor” 
și altele. Adesea am prezentat 
comparativ doi scriitori, ajutin- 
du-i pe tineri să înțeleagă mai 
bine specificul operei fiecăruia. 
La aceste discuții am antrenat și 
tineri purtători ai insignei „Prie
ten al cărții“ care cu prilejul 
discuțiilor finale au dat răspun
suri foarte bune. Aceasta a con
stituit un stimulent pentru toți 
tinerii.

— Vrem ca în această vară, 
completă inginera Rus Rozalia, 
să nu existe în fabrica noastră 
nici uu tînăr fără insigna „Prie
ten al cărții“. Acest lucru este 
posibil pentru că la noi cititul 
a devenit o pasiune, o obișnunin- 
ță și nu o obligație cum o con
siderau unii Ia început.

Pentru fiecare tînăr de la 
Fabrica „Sinteza” a primi insig
na „Prieten al cărții’ este o cin
ste deosebită, o răsplată a unei 
pregătiri temeinice și perseve
rente. Comisia de examinare 
este exigentă la răspusuri și 
respinge cu hotărîre superficia
litatea. Concursul „Iubiți cartea“ 
a prins rădăcini adinei în viața

tinerilor chimiști, lăcătuși, meca
nici. Odată treeuți de proba 
concursului, ei rămîn aceeași pa
sionați și entuziaști cititori. 
Cîrlogea Atanasiu, Ilea Petru, 
Mieluț Victor, Muscan Elena, 
Balog Gheorghe și mulți alțî 
purtători ai inrinei citesc cu 
continuitate, vorbesc cu mîndrie 
de noua și nobila lor pasiune. 
Ilea Petru, de pildă, ne spunea:

— Citind, mi-am dat seama 
de cîte comori a creat gîndirea 
omenească, că trebuie să învăț 
să cunosc mereu ceva nou, ceva 
frumos. M-am înscris la școala 
medie serală în dorința de a-mi 
completa cunoștințele.

încă un merit al acestei prie
tenii cu cartea este că tinerii de 
la „Sinteza“ au început să-și 
alcătuiască mici biblioteci perso
nale. Azi o carte, mîine alta și 
fiecare tînăr în odaia lui le-a re
zervat un raft, un dulăpior.

— Pentru viitor, vom folosi 
experiența dobîndită pînă acum, 
vom face totul ca interesul tine
rilor să nu scadă, vom continua 
să păstrăm caracterul permanent 
al recenziilor, prezentărilor și 
discuțiilor colective ori indivi
duale asupra cărților. Vom orga
niza mai multe șezători literare 
la care își vor da concursul cei 
mai buni cititori, vom organiza 
mai multe seri de poezie unde 
vor recita acei tineri care au 
îndrăgit versurile. Vom urmări 
în permanență — încheie tova
rășa Rus — ce citește și cum ci
tește fiecare tînăr, chiar după ce 
vor primi toți insigna.

M. I. P. C.

Combinatul de Celuloză- 
Sulfat Hîrtie și saci de 

hîrtie — Suceava

mecanici 
energetici 

electromeca-

rilor de firul unui telefon, în 
timp ce încearcă să salveze 
tînăra victimă a unei bande 
de gangsteri, se datorește în 
primul rînd semnificației sati
rice, adresei ironiei cuprinsă 
în nemuritoarele pagini de 
antologie cinematografică. A- 
semenea operelor clasice ale 
literaturii universale, umorul 
sec, provenit din absurdul 
unei situații, cultivă o idee, 
afirmă o reacție a individului 
împotriva normelor, a confor
mismului social și artistic an- 
chilozant.

Că există în această strălu
cită competiție de forme mul
tiple ale comicului, cuprinse 
între fantasticul burlesc și 
comicul buf sumedenie de 
„gag-uri" fără finalitate, sim
plă demonstrație de acroba
tică și pantomimi, este ade
vărat. Dar, așa cum s a mai 
arătat, ele constituie, ca în 
„oommedia del arte“, impro
vizații ingenioase, tumbe de- 
monstrînd virtuozitatea acto
rilor, concepute pe o canava

de bună și eficientă satiră 
populară.

Desigur, comentariul care 
însoțește selecția s-ar fi cerut 
mai spiritual, capabil să des
copere intenții mai evoluate 
ale artei celor care ani de 
zile ne-au provocat rîsul sim
plu, reconfortant. Așa cum a 
fost conceput el de către reali
zatorul american, are o singu
ră calitate: călăuzește publi
cul larg către înțelege
rea „secretelor“ acestui la
borator atît de fecund care a 
fost studioul Keystone.

Puține din peliculele care 
au provocat încântarea părin
ților noștri s-au păstrat de-a- 
lungul deceniilor. Moștenirea 
lăsată de inimoșii și talentații 
„regi ai filmului mut“, rămîne 
viu înscrisă în istoria cinema
tografiei.

ALICE MANOIL

Angajează:
— ingineri
— ingineri
— ingineri 

nici
— tehnicieni energetici
— tehnicieni chimiști
— tehnicieni normatori
— electricieni de categ. 
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U. R. S. S. este gata

cu privire la dezarmare

ai nou este iun de o în- nu ne soluțio- acestei

să semneze oricînd un acord

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

MOSCOVA 17 (Agerpres).— După cum transmite agenția TASS, la 13 iulie, N. S. Hrușciov a primit un grup de ziariști americani, în frunte cu Lee Hills, președintele societății americane a redactorilor de ziare, redactor responsabil al companiei de presă „Knight Newspapers“.în interviul acordat ziariștilor americani, președintele Consiliului de Miniștri U.R.S.S. a confirmat din că Uniunea Sovietică gata să semneze oricînd acord cu privire la dezarmare, la distrugerea armamentului nuclear și la încetarea pentru totdeauna a tuturor genurilor de experiențe nucleare. „Considerăm că mijloacele naționale asigură în prezent controlul asupra interzicerii experiențelor nucleare“.„Dacă în prezent americanii ar înceta experiențele cu arma nucleară și am ajunge Ia o înțelegere cu privire la dezarmarea generală și totală și la distrugerea armei nucleare, ar dispare necesitatea ca noi să efectuăm experiențe proprii“. Dacă America va continua politica experiențelor, „a- ceasta desigur ne va sili să facem același lucru“.în cursul interviului, N. S. Hrușciov a subliniat că explozia nucleară americană la mare altitudine „nu va îihpie- dica cîtuși de puțin acțiunea rachetelor noastre globale“. „Noi dispunem într-adevăr de racheta globală, care nu poate fi distrusă de nici un fel de mijloace anti-rachetă. Se poate spune că racheta nimerește și musca mos'.N. S. Hrușciov a că, de fapt, el nu vede nici un fel de piedici de neînlăturat pentru dezvoltarea colaborării sovieto-americane. „Nu avem nici un fel de pretenții față de Statele Unite ale Americii, nici teritoriale și nici de alt gen. Cred că nici America nu are față de noi nici un fel de pretenții. Nu sîntem un concurent al S.U.A.“.Șeful guvernului sovietic a subliniat din nou necesitatea coexistenței pașnice. în ce privește orînduirea social-politică, el a declarat: „Această problemă trebuie rezolvată nu pe calea războiului, ci pe calea întrecerii pașnice. Popoarele trebuie să aleagă singure sistemul social care li se potrivește cel mai bine".Președintele Consiliului Miniștri al S.U.A. „își le daune“, merțul cu exprimat U.R.S.S. și relații comerciale normale.Referindu-se la problema Berlinului occidental, N. S. Hrușciov a declarat că argumentele S.U.A. în sprijinul continuării regimului de ocupație în Berlinul occidental nu sînt întemeiate. „Trupele de ocupație ale S.U.A„ Angliei și Franței trebuie să fie evacuate din Berlinul occidental“.„Cît timp în Berlinul occidental vor fi menținute trupele de ocupație ale S.U.A., Angliei și Franței, ele vor juca mereu rolul de excitant care va face să crească tem-

peratura în relațiile dintre state“.Uniunea Sovietică va semna tratatul de pace german împreună cu statele dori acest lucru, menințați, se fac 1 a ne intimida cu Dar noi, oricum ■ tratatul de pace".vom grăbi, dar nici nu vom tărăgăna. Nu fixez un termen, noi nu pierdem încă speranța că guvernul S.U.A. și alia- ții săi vor da dovadă țelegere rezonabilă, pierdem speranța în narea rezonabilă a probleme“.

; care vor „Sîntem a- încercări de mobilizarea, vom semna „Noi nu ne

Interviul acordat 
de N. S. Hrușciov 

unor ziariști 
americani

noastră în Cosdeclarat

\ ’ I deU.R.S.S. a spus că provoacă ele înse- renunțînd U.R.S.S.regretul că întreS.U.A.
la co-E1 și-anu există

Șeful guvernului sovietic a salutat declarația președintelui S.U.A., Kennedy, fălcută la conferința de presă din 5 iulie, potrivit căreia intenția sa este de a trăi în pace cu toate țările. Dar, „politica promovată de un guvern este a- preciată de popoare nu după cuvinte, ci după fapte concrete“. „Iar faptele, din păcate, nu confirmă năzuința despre care vorbește în declarația sa președintele S.U.A." ; un exemplu în acest sens fiind poziția Statelor Unite în problema germană și în alte cîteva probleme.în Uniunea Sovietică se manifestă satisfacție pentru colaborarea dintre U.R.S.S. și S.U.A. în domeniul agriculturii, nit liști în U.R.S.S. au ve- mulți fermieri, specia- ai agriculturii americane,

Iar delegații de specialiști sovietici au fost în S.U.A.„Sîntem mulțumiți de rezultatele acestor vizite și sîntem dispuși să dezvoltăm și pe viitor asemenea contacte“* Intr-o serie de probleme, legate de producția agricolă, U.R.S.S. nu numai că nu este în urma Statelor Unite, dar se află la un nivel mai înalt Asemenea domenii sînt activitatea de selecționare, mai ales, alegerea soiurilor de porumb hibrid, floarea-soarelui, grîu și sfeclă de zahăr, creșterea vitelor de rasă de lapte și grăsimi, sub conducerea a- cademicianului Trofim Lî- senko.Punînd o întrebare cu privire la planurile de viitor în ce privește producția mărfurilor de larg consum și a produselor alimentare în U.R.S.S., unul din ziariștii americani- a remarcat că, după cum au constatat membrii delegației, „în magazinele sovietice au apărut mai multe mărfuri de consum sovietici scă mai există, mărfuri“.N. S. Hrușciov i-a mulțumit ziaristului pentru obiectivitate. El a subliniat că „sarcina noastră este de a dezvolta economia pentru a satisface tot mai deplin cerințele materiale și spirituale ale poporului nostru. în centrul atenției noastre se află omul, nevoile lui, cerințele lui“.Șeful guvernului sovietic a declarat: „Nivelul de dezvoltare a producției în America nu constituie o limită pentru noi. Statele Unite ale Americii ocupă cea mai înaltă poziție printre țările lumii capitaliste. De aceea, prima etapă pentru noi este de din urmă America, nu ne gîndim să ne aceasta. Noi vom departe".

GENEVA 17 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ședința plenară din 
17 iulie a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare a scos în 
evidenfă deosebit de clar două 
moduri de abordare a problemei 
urgente a încheierii tratatului cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală — năzuința fermă a țări
lor socialiste de a rezolva cît mai 
curînd posibil această problemă și 
tendinfa puterilor occidentale de a 
transforma discuțiile în vorbărie 
nesfîrșifă.

Aceasta s-a reflectat în primul 
rînd la discutarea ordinei lucrări
lor conferinței. Delegații R. P. 
Romîne și R. S. Cehoslovace au 
arătat că este necesar să se con
tinue discutarea pe articole a am- _ 
belor proiecte prezentate confe
rinței și anume a proiectului so
vietic de tratat cu privire la de
zarmarea generală și totală și a 
schijei americane a prevederilor 
de bază ale tratatului. Reprezen
tantul englez a propus însă ca 
discuta să nu se poarte pe mar
ginea proiectelor de tratat, ci în 
legătură cu diferitele probleme

a
a

tehnice ale dezarmării. El 
zentat chiar o enumerare 
stor probleme.

Reprezentanți Romîniei

pre- 
ace-

Și Ce-

Noul cinematograf în curs de construcție cu 1000 de locuri din
Berlinul democrat

Foto: ZENTRALBILDCONGO: Ce a dezvăluit
remaniereapopular“, „oamenii au început să trăia- bine“, „în magazine într-adevăr, multe

guvernului

a ajunge Dar noi oprim la păși mai

LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres). 
Agenjia France Presse relatează 
că după o ședin}ă agitată, Parla
mentul congolez a aprobat la 16 
iulie cu o mică majoritate de 
voturi remanierea guvernului 
efectuată cu cîteva zile în urmă 
de primul ministru Adoula. In 
favoarea guvernului remaniat au 
votat 60 de deputaji, iar împo
trivă 44.

In cursul dezbaterilor, nu
meroși deputafi au criticat cu as
prime activitatea guvernului Adou
la atît în domeniul politicii inter
ne, cît și în cel al politicii exter
ne. Ei au subliniat că în loc de 
a aefiona pentru restabilirea uni
tății Jării, 
campanie de persecuții împotri
va tortelor patriotice, a unor cu
noscut conducători nafionali. Gu
vernul nu a reușit să îmbunătățea
scă sifuafia economică a t®r'i. 
După cum relatează agenjia Ta- 
niug, primului ministru i s-a re-, 
proșat că a arestat în mod sama
volnic pe conducătorul forjelor pa-

nu-

guvernul a lansat o

Răsunetul puternic al marelui forum
pentru dezarmare generală și pace

COPENHAGA 17 (Ager
pres). — Reprezentanții a 
aproape tuturor țărilor lumii, 
scrie ziarul „Lang og Folk“, 
au ajuns la aceeași părere in 
cadrul congresului de la 
Moscova, ceea ce reprezintă o 
nouă etapă importantă în 
lupta pentru pace. Congresul 
reprezintă o victorie a ideilor 
păcii și înțelegerii între po
poare.

★
HELSINKI 17 (Agerpres), — 

„Omenirea poate și trebuie să 
uite diferențele de opinie atunci 
cînd este vorba despre existen
ța sa, despre viitorul său”. A- 
cest adevăr, scrie ziarul „Kan- 
san Untiset”, l-a confirmat 
Congresul pentru dezarmare ge
nerală și pace. Congresul de la 
Moscova s-a încheiat cu succes. 
El a fost locul unde s-au adu
nat toate forțele care năzuiesc 
spre pace. Congresul cel mai 
reprezentativ din istorie și-a de-

monstrat posibilitatea de a de
veni locul de unde să se ini
țieze o mișcare pentru pace și 
mai puternică.

★
PARIS 17 (Agerpres). —• 

Niciodată încă pînă acum nici 
un alt Congres pentru pace și 
dezarmare nu a fost atît de re
prezentativ ca cel de la Mos
cova, niciodată încă pînă acum 
nu s-au adunat la un loc un 
număr atît de mare de dele
gați din atîtea țări, delegați a- 
parținînd unor grupuri sociale 
atît de diferite, dar animați de 
aceeași dorință de pace, scrie la 
16 iulie ziarul ,,l’Humanité” în
tr-un 
telor 
mare

In 
lupta 
pundere revine populației Fran
ței.

Ziarul „Libération” scrie că 
Mesajul este străbătut de încre-

derea în rațiunea oamenilor 
în forța popoarelor, precum 
în posibilitatea de a se ajunge 
la o înțelegere între guvernele 
diferitelor țări în problemele 
care au o importanță vitală pen
tru soarta omenirii.

fi

friotice, Antoine Gizenga, în timp 
ce față de separatistul Kalonji a 
manifestat îngăduinjă.

în același timp, o serie de 
deputaji au subliniat că în loc 
de a promova pe plan extern o 
politică de neutralitate, așa cum 
s-a angajat, guvernul a orientat 
politica (arii spre țările occiden
tale, țn special spre S.U.A.

în ce privește remanierea,
meroși deputaji au arătat că ea 
a fost efectuată în urma unor 
mașinajiuni de culise, iar gu
vernul care a rezultat se compu
ne în special din reprezentanți 
ai unor partide reacționare.

După anunțarea rezultatului vo
tului, opozijia condusă după cum 
subliniază agenjia France Presse, 
de Chrisfophe Gbenye, președin
tele Partidului Mișcarea Națională 
congoleză — (partidul lui Lu- 
mumba), a declarat că potrivit 
legii fundamentale guvernul poa
te considera că a obținut încre
derea numai dacă a întrunit ma
joritatea absolută de voturi (adi
că 69 de voturi). în consecință, 
opozijia consideră guvernul 
Adoula demis.

După ce în tot cursul după- 
amiezii a domnit o confuzie ge
nerală, primul ministru a anunjat 
că el nu a cerut de fapt învesti
tura, adică un vot de încredere, 
ci numai aprobarea remanierii, 
în care caz majoritatea relativă 
obfinută de guvern ar putea fi 
potrivit spuselor sale, suficientă, 
Adoula a recunoscut că opoziția 
este mai bine organizată și nu 
și-a ascuns îngrijorarea 
sifuajia care s-ar putea 
cazul că opoziția nu se 
satisfăcută de explicația

fafä de 
crea în 
va arăta
sa,

PESTE 10 ZILE
O declarație

SPE SCURT
MOSCOVA 17 (Agerpres).— 

TASS transmite: Ivan Spiri
donov, președintele Sovietului 
Uniunii, și Ian Peive, pre
ședintele Sovietului Naționali
tăților ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., au trimis pre. 
ședintelui Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, 
Țoi Von Thiak, răspunsul la 
mesajul Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene 
adresat parlamentelor tuturor 
țărilor lumii.

In răspunsul sovietic se 
spune, printre altele, că Uni
unea Sovietică își alătură gla
sul său cererii ca trupele stră
ine să fie retrase din Coreea 
de sud. Sovietul 
U.R.S.S. cheamă 
lelalte state ale 
mai continuă să 
Coreea de sud, să-și retragă 
trupele de pe teritoriul Coreei 
dînd astfel posibilitate po
porului coreean să hotărască 
singur asupra treburilor sale 
interne.

Suprem al 
S.U.A. și ce- 
căror trupe 
ramina in

MOSCOVA. — Duminică 22 
iulie, în Palatul Congreselor 
din Kremlin, se va deschide 
cel de-al 8-lea Congres inter
național de oncologie. Prof. 
Leon Șabad (U.R.S.S.), secre
tar general al comitetului de 
organizare a congresului, a 
declarat că se așteaptă so
sirea a peste 5 000 de oameni 
de știință din 67 de țări.

BUDAPESTA. Agențiile 
TASS și M.T.I. informează că 
a fost dată în exploatare în
tr-un cadru solemn linia de

înaltă tensiune „Mir“ care u- 
neștenește sistemele energetice 
ale R. P. Ungare și Uniunii 
Sovietice.

YORK. — La 16 iulie, 
Jagan, primul minis- 
Guyanei britanice, a 
un memorandum Or-

NEW 
Cheddy 
tru al 
adresat 
ganizației Națiunilor Unite,
solicitând adoptarea unei re
zoluții prin care să se ceară 
guvernului britanic să organi
zeze fără întîrziere o confe
rință care să fixeze data in. 
dependenței Guyanei.

ACCRA. — După cum rela
tează agenția TASS, expozi
ția industrială și comercială 
sovietică, care este deschisă în 
capitala Ghanei de 
mină, a fost vizitată 
100 000 de ghanezi.

o săptă. 
de peste

La Mon-MONTEVIDEO.
tevideo a luat ființă „Frontul 
politic al forțelor de stînga", 
care a hotărît să acționeze în 
bloc comun în alegerile gene
rale din noiembrie și să pună 
bazele Frontului de Eliberare 
Națională. Din el fac parte 
Partidul Comunist din Uru
guay, „Comitetul universitar", 
„Comitetul reprezentanților 
intelectualității și artei“, „Miș
carea 26 octombrie“ și o serie 
de alte organizații progresiste 
ale țării.

BONN. Alarmați de valul 
de indignare pe care l-a stîr- 
nit în numeroase țări cazul 
procurorului general al R. F. 
Germane, Fränkel, înlăturat

articol consacrat rezulta- 
Congresului pentru dezar- 
generală ți pace.
articol se subliniază că în 
pentru pace o mare răs-

recent din cauza crimelor pe 
care le-a săvirșit în timpul 
războiului, autoritățile din 
Germania occidentală sînt ne
voite sub presiunea opiniei 
publice să înceapă urmărirea 
judiciară a fostului general 
SS Bach-Selewski.

a primului ministru finlandez

Sper că cel de-al 8-lea 
Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pen
tru pace și prietenie, or
ganizat în Finlanda, va 
contribui la cauza păcii 
și a înțelegerii între po-

poare, a declarat primul 
ministru al Finlandei, A. 
Karialainen, într-un in
terviu acordat ziarului 
„FESTIVAL“.

— Totodată aș dori ca 
tineretul care vine în Fin
landa din diierite țări ale 
lumii să-și iacă o imagi
ne bună despre poporul 
nostru, despre aspirațiile 
și condițiile Iui de trai — 
a subliniat A. Karialai
nen.

In această ordine de 
idei, el a spus că Finlan
da promovează neabătut 
politica neutralității și 
prieteniei și caută să con
tribuie prin toate mijloa
cele la slăbirea încordă
rii internaționale.

hoslovaciei au dezvăluit adevăra
tele motive ale manevrelor de 
procedură la care recurg puterile 
occidentale. Este vorba de faptul 
că în timp ce după prima perioa
dă a lucrărilor sale Comitetul a 
început să discute amănunțit mă
surile prevăzute pentru prima 
etapă a dezarmării, urmărindu-se 
preînfîmpinarea primejdiei războ
iului nuclear, puterile occidentale 
care adoptă strategia „intimidă
rii nucleare“, încearcă împiedica
rea acestei discuții 
pretexte. La 17 iulie 
tul Angliei, Godber, 
după cum a făcut cu 
reprezentantul S.U.A.

sub diferife 
reprezenfan- 
a declarat, 
o zi înainte 
că așteaptă 

de la U.R.S.S. să „renunțe la mă
surile din primele două etape“. 
El a „motivat" aceasta invocînd 
că respectivele măsuri contravin 
punctului 5 al „principiilor stabili
ta de comun acord“ pentru trata
tive, aprobate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U.

Deși Godber a recunoscut în 
cuvîntarea sa „marea importantă 
pozitivă“ a faptului că U.R.S.S. 
este gata să țină seama de po
ziția puterilor occidentale și să 
aducă o serie de completări și 
modificări la proiectul său de tra-

tat, el a început însă imediat să 
împartă aceste modificări în ac
ceptabile și inacceptabile. Printre 
cele inacceptabile el a men)ionat 
propunerea sovietică ca pentru 
reducerea primejdiei izbucnirii 
unui război, încă de la începutul 
primei etape să se interzică ma
rile dislocări militare și manevre
le comune cu participarea a două 
sau a mai multe state. De ce nu 
este aceasta pe placul Angliei ? 
Godber a declarat direct : pentru 
că dacă se acceptă propunerile 
sovietice se vor dizolva alianfele 
militare.

Un loc important în discuțiile 
din 17 iulie l-a ocupat problema 
încetării experiențelor nucleare. 
Delegatul Indiei, A. Lall, arătînd 
ce răspundere le revine Statelor 
Unite și U.R.S.S. pentru rezolva
rea acestei sarcini, a criticat în
cercările S.U.A. de-a se eschiva 
de la discutarea acestei proble
me pe baza memorandumului ce
lor opt țări neutre participante la 
comitet deși, după afirmația dele
gatului indian, nu numai U.R.S.S., 
ci și S.U.A. au fost de acord 
ca acest memorandum să fie 
luat drept bază.

Intervenția reprezentantului
R. P. RomineSubliniind că voința nestrămutată a popoarelor de a se asigura pacea prin dezarmare generală și totală și-a găsit întruchiparea recent în lucrările multor conferința internaționale, George Macovescu a arătat că, în special, congresul mondial pentru dezarmare generală și pace care a avut loc la Moscova a demonstrat că problema dezarmării nu este de resortul unor cercuri restrînse diplomatice, ci este problema vitală a popoarelor din lumea întreagă.Este nevoie să asigurăm lucrărilor noastre un ritm mult mai viu, a remarcat G. Macovescu care a noastre pauzei.Cum putem urgenta mersul lucrărilor noastre ?.Din punct de vedere procedural, criteriul primordial după care trebuie să ne ghidăm este eficiența maximă a lucrărilor.Este necesar să discutăm măsurile de dezarmare, control și asigurarea securității, referitoare la etapa I, apoi să discutăm toate aceste probleme în ceea ce privește etapa a Il-a și, în cele din urmă, să facem același lucru pentru etapa a IlI-a.Sentimentul și conștiința marei responsabilități ce ne-a fost încredințată trebuie să prevaleze asupra spiritului cramponării de poziții care exclud acordul părților pentru că face abstracție de datele reale ale problemei.Din acest punct de vedere nu putem să nu constatăm o marcantă deosebire între felul în care s-au prezentat ieri delegațiile de la care emană cele două proiecte în jurul cărora se axează discuțiile noastre i— delegația sovietică și delegația americană.

— decît a fost ritmul caracterizat lucrările de dinainte de luarea

Călăuzit de dorința de a face tot posibilul pentru soluționarea cît mai rapidă a problemei dezarmării generale și totale și în acest scop, de a ușura realizarea unui acord, guvernul sovietic a făcut o serie de propuneri noi, care vin în întîmpinarea poziției puterilor occidentale.Noile propuneri sovietice, asupra cărora ne rezervăm dreptul să revenim la momentul potrivit, sînt de natură să asigure mersul rapid înainte al lucrărilor noastre și acest lucru trebuie subliniat.Dar am ascultat ieri, a continuat George Macovescu, cu deosebită atenție cuvîntarea- program rostită sul reprezentant al Statelor Unite, ambasadorul Dean, și n-am putut desprinde nici-o propunere concretă nouă care să deschidă noi perspective, n-am putut întrezări nici o mișcare în direcția întîmpină- rii poziției statelor socialiste.Astfel, nu poate fi considerată „satisfăcătoare“ propunerea de a se reduce armele nucleare cu 30 la sută. Aici trebuie luată o măsură radicală: războiul nuclear trebuie să devină imposibil — și aceasta într-un timp cît mai scurt. Nerealist este, prin urmare, cel ce stăruie în propuneri de reduceri parțiale a armelor nucleare și nu cei ce propun de a se distruge toate vehiculele armelor nucleare și în continuare toate armele nucleare.Dl. Dean a afirmat ieri că obligațiile asumate de Statele Unite față de o serie de state prietene și aliate ale acestora nu ar permite guvernului american să renunțe la arma nucleară, la de a o transporta la bazele militare pe teritoriile altorDar unde se află
FESTIVALS

Intense pregătiri

de distin-

mijloacele la țintă și organizate țări, bazele mi-
I
*

în țările Americii Latine

BRAZILIA

7 ineretul din Brazilia se pre
gătește intens în vederea 
Festivalului Mondial al Ti

neretului și Studenților de la Hel
sinki. Astfel a fost pregătită pen
tru a fi prezentată la Festival o 
expozifie care va oglindi aspecte 
din. .viața tineretului brazilian.

Solii tinerel generații a Braziliei 
vor aduce, de asemenea, la Hel
sinki un număr de șase filme cu 
subiecte din viața tineretului. De- 
legația braziliană va 
printre alte formațiuni 
un ansamblu de dansuri 
populară.

cuprinde 
artistice, 

și muzică

PËRU

Vedere Hin Helsinki — orașul Festivalului

/n tntimpinarea Festivalului 
de la Helsinki, Federația 
Națională a studenților pe- 

ruvieni a organizat o „săpfămînă 
dedicată Păcii și Prieteniei“

Manifestările care au 
cu acest prilej au culminat 
ganizarea unui Festival 
și sportiv la Universitatea 
trală din San Marcos.

BOLIVIA

Pregătirile delegației bolivi- 
ene se apropie de sfîrșit. 
La Helsinki va sosi un an

samblu de balet, unul de cîntece 
și instrumente muzicale tipic na
ționale, o trupă de artiști efc.

Printre tinerii artiști care își vor 
da concursul pe scenele sălilor 
de spectacole din capitala Fin
landei se află și tînărul Ovidio 
Gutierrez în vîrsfă' de 15 ani, 
laureat al unor concursuri, poetul 
național Oscar Alfaro, autorul mai

ineretul colum
bian trimite la 
Festival o de

legate alcătuită din 
reprezentanții a 9 or
ganizații. de tineret.

f

avut loc 
cu or- 
artistic 

cen-

multor plachete de versuri 
copii și tineret, un ansamblu de 
cîntece naționale boliviene „Las 
Imillas" care va interpreta melo
dii din comoara folclorului.

în momentul de fa(ă se încheie 
festivalul najional în cadrul căruia 
au avut loc numeroase manifestări 
artistice și sportive la care și-au 
dat concursul toate categoriile de 
tineri. S-au desfășurat, de aseme
nea, numeroase adunări în cadrul 
cărora au fost popularizate ideile 
Festivalului.

COLUMBIA

Delegafii vor prezen
ta cu acest prilej 
spectacole teatrale, 
printre care mențio
năm una din creațiile 
lui Jorge Zalamea. InREDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scìnteli“, TeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scìnteli“,

pentru

capitala Finlandei ei 
vor prezenta, de ase
menea, o expozifie de 
fotografii.

G. C.

litare organizate de S.U.A. ? Geografia ne-o arată : la mii, la zeci de mii de km depărtare de teritoriul Statelor Unite.Delegația romînă sprijină proiectul sovietic de tratat tocmai pentru că prin distrugerea tuturor vehiculelor armelor nucleare, simultan cu desființarea bazelor militare de pe teritorii străine, prin interzicerea și lichidarea tuturor armelor nucleare, el duce la eliminarea pericolului războiului nuclear și a unui atac prin surprindere. Totodată, delegația romînă înțelege să exami- neze cu cea mai mare atenție orice alte propuneri constructive, de natură să înlesnească încheierea tratatului de dezarmare generală și totală.George Macovescu a subliniat în continuare și importanța accelerării lucrărilor celorlalte organe ale Comitetului celor 18 state în vederea obținerii în cel mai scurt timp a unor rezultate concrete.în încheiere G. Macovescu a spus: Ca și în prima fază a negocierilor noastre, delegația romînă va studia cu atenție propunerile făcute și va susține pe cele constructive, acțio- nînd cu calm și cu hotărîre nestrămutată, pentru a se obține în cadrul lucrărilor acestui comitet rezultatele așteptate de către toate popoarele lumii: încheierea tratatului de dezarmare generală și totală.
LUNOMANIA■ ■■

Cît costă o vale în Lună ?
Aceasta nu e de loc o 

întrebare gratuită. In Sta
tele Unite s-au înmulțit în ulti
ma yreme numărul celor ce «e 
vor proprietari în Lună. E greu 
de spus ce anume îi îndeamnă 
la asta : visul trandafiriu de a 
avea o fermă în Lună pentru 
care să nu plătească un impozit 
gras, sau dorința de a părăsi 
cît mai curînd ambianța teres
tră viciată de exploziile atomice 
din Nevada. Probabil că o ase
menea stare de spirit a fost 
stimulată și de isprăvile înalte
lor oficialități americane care, 
ordonînd experiențe nucleare la 
mare altitudine, se comportă ca 
și cum Cosmosul ar fi proprie
tatea Statelor Unite.

Faptul rămîne fapt. Un cores
pondent al ziarului „New York 
Herald Tribune” anunță din 
Washington că avalanșa cereri
lor de terenuri în Lună crește. 
„Se pare — scrie coresponden
tul — că lunomania a cuprins 
multe zeci de mii de americani. 
Guvernul a fost asaltat în ulti
mele trei luni de o avalanșă de

însemnări
llllllllllllllllllllllilli!lllllllllllll

cereri ca să fie stabilită o regle
mentare a pretențiilor asupra 
unor teritorii din Lună”.

Ministerul de Interne al S.U.A. 
a primit sarcina să răspundă a- 
cestor maniaci. Merită să repro
ducem acest răspuns : „Acum, 
ca și mai înainte, nimeni nu 
poate formula pretenții sau ob
ține dreptul asupra unor par
cele în Lună sau în alte pla
nete prin intermediul guvernu
lui american. Statele Unite nu 
au formulat încă nici o preten
ție asupra vreunui teritoriu si
tuat în afara globului pămîn- 
tesc... Deocamdată nu există nici 
un temei juridic pentru a consi
dera asemenea teritorii proprie
tate de stat a S.U.A....”.

Cîtă modestie ! Trebuie să se 
aștepte numai pînă ce vor dis
pare aceste „deocamdată” și 
„încă” și va apare un „temei 
juridic”. Atunci se va putea 
vorbi și de prețul unui crater 
cu vedere spre marea selcnică.

Ministerul de Interne al Sta
telor Unite este liber să se 
amuze și să-și amuze clienții cu 
orice fantezii în legătură cu 
Luna. Aceasta nu va schimba ni- 
mio în Cosmos. Se pare însă că 
dincolo de ocean există persoa
ne care-și îndreaptă cu plăcere 
privirea spre spațiul interplane
tar, căci pe bătrînul nostru Pă- 
mînt, pretențiile formulate de 
husinessmenii americani asupra 
unor teritorii ce aparțin altor 
popoare eșuează una după alta. .

E. R. ’


