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In Editura politică
a apărut: 
Victoria 

socialismului 
în agricultura

Sesiunea 
extraordinară 

a Marii Adunări 
Naționale 

27—30 aprilie 1962 
Volumul cuprina's : Raportul 

cu privire la încheierea colec
tivizării și reorgenizarea con
ducerii agriculturii prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej ; cuvîntăriie deputa- 
jilor și invitajilor la sesiune ; 
cuvîntarea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la înche
ierea discuției genercle ; ho- 
tărîrea de aprobare a Rapor
tului cu privire la încheierea 
colectivizării și reorganizarea 
conducerii agriculturii prezen
tei de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; raportul co
misiilor permanente pentru a- 
gricultură și silvicultură, juri
dică și administrativă referi
tor la proiectul de leqe cu 
privire la înființarea Consiliu
lui Superior al Agriculturii și 
a consiliilor agricole regionale 
și raionale, prezentat de tova
rășul Mihai Dalea, președintele 
Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură a Marii Adunări 
Najionale ; cuvîntul de înche
iere a lucrărilor sesiunii rostit 
de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale.

Volumul cuprinde, de ase
menea, „Legea cu privire la 
înființarea Consiliului Superior 
al Agriculturii și a consiliilor 
agricole regionale și raiona- 
nale“, „Ho'ărîrea C.C. cl 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. cu privire la re
distribuirea cadrelor de spe
cialiști din agricultură“, „Ho- 
fărîrea C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri al R.P.R. 
privind dezvoltarea și îmbună
tățirea învăjămînfului agricol“.

Pajiștile o bogată
rezervă de furaje

n 'general, sectoarele preponderente ale G.A.C. din raionul Orăștie sînt cele zootehnice. Rolul lor ho- tărîtor în creșterea bunăstării colectiviștilor se simte tot mai mult cu fiecare an. La 1 ianuarie 1962 în proprietatea obștească a gospodăriilor agricole colective din acest raion se aflau 3 701 bovine, din care 1 332 de vaci cu lapte, 9 456 ovine, 2 048 porcine etc. Iar pînă la sfîrșitul acestui an se va a- junge la 6 692 bovine din care 2192 vaci cu lapte, 17 084 ovine și 3104 porcine. Acest spor s-a realizat în cursul lunii iulie în proporție de peste 85 la sută, fie prin cumpărarea animalelor din fonduri proprii sau credite de la stat, fie prin reținerea lor din pră- silă proprie.Unui asemenea efectiv de animale, în permanentă creștere, trebuie să i se asigure pe timpul verii o pășune corespunzătoare atît din punct de vedere al calității nutritive cît și al cantității de masă verde la ha. în raionul Orăștie pajiștile naturale cuprind o suprafață de peste 35 000 de hectare.Cum au muncit organele și organizațiile U.T.M. din raionul Orăștie pentru mobilizarea tineretului la acțiunile de muncă patriotică în ve

derea întreținerii și refacerii pajiștilor naturale ? încă în iarnă, cu prilejul unei instruiri a activelor comitetelor U.T.M., a fost invitat tovarășul secretar al comitetului raional de partid cu probleme agrare să vorbească tinerilor prezenți aici despre sarcinile ce stau în fața tuturor colectiviștilor din raionul Orăștie în ce privește creșterea șep- telului și munca de întreținere a pășunilor. Cu altă ocazie, la una din zilele secretarilor comitetelor comunale U.T.M., vicepreședintele consiliului a- gricol raional a vorbit despre contribuția pe care o pot aduce tinerii prin muncă patriotică la creșterea producției de masă verde pe toate pajiștile raionului.în urma acestor discuții s-au întocmit și ținut în majoritatea organizațiilor U.T.M. de la sate expuneri ca : „Pajiștile și fînețele naturale ale raionului nostru — importantă sursă pentru dezvoltarea șeptelului de animale" și altele. Din aceste expuneri re- ieșeau clar sarcinile fiecărei organizații U.TJM. Ele și-au întocmit apoi, în urma consultării cu sfaturile populare comunale și cu inginerii agronomi ai G.A.C., planuri de acțiune la îndeplinirea cărora ieșeau îndeosebi în zilele de duminică sau alte sărbători, care erau declarate zile ale muncii patriotice pe pajiști.

Este un început bun. în urma acțiunilor despre care am vorbit mai sus a crescut producția de masă verde la ha. Posibilitățile de sporire a producției de iarbă n-au epuizate. Consiliul fost agricol raional a întocmit, la indicația biroului comitetului raional de partid, ■un studiu asupra situației pajiștilor din raion, dînd prețioase indicații asupra măsurilor ce vor trebui întreprinse în scopul sporirii producției de masă verde. Acest studiu extins asupra situației din fiecare parte a raionului trebuie difuzat la toate sfaturile populare comunale și la toate gospodăriile colective. Este necesar însă ca aici să se în-
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tocmească planuri de acțiune concrete, la îndeplinirea cărora să fie mobilizați toți tinerii din satele raionului.Prin aplicarea întregului complex de măsuri prevăzute în studiul efectuat de consiliul agricol raional s-ar putea obține un spor mediu de 3 000 kg masă verde la ha, ceea ce ar însemna că pe întregul raion se va obține un spor de peste 75 000 tone de masă verde anual, cantitate ce ar fi suficientă pentru hrăni- rea a 10 000 de vaci sau 50 000 de oi pe toată perioada pășunatului.
LAL ROMULUS 

corespondentul „Scînteii 
tineretului“ pentru 
regiunea Hunedoara

Muncitor
Vineri 3 august 1962

al 1000-lea apartament
La Livezeni — noul cartier 

al centrului minier Petroșeni 
— a (ost dat de curînd în fo
losință al 1.000-lea aparta
ment. Evenimentul a consti
tuit pentru constructorii șan
tierului nr. 9 care lucrează 
aici un prilej de a-și reînoi 
angajamentele luate în între
cerea pentru scurtarea terme
nelor de dare în folosință a

noilor blocuri și executarea 
unor lucrări de bună calitate.

Au fost înălțate pînă acum 
64 de blocuri, o școală cu 16 
săli de clasă, o clădire pentru 
poștă, unități comerciale etc.

Lucrările de construcție
continuă. Pînă la sfîrșitul anu
lui în curs vor fi
încă 15 blocuri cu un 
aproximativ 400 de 
mente și o centrală 
pentru încălzirea locuințelor.

ridicate 
total de 
aparta- 
termicăpoezie

să respecte munca

A’ intrat în tradiția Casei de cultură din Sinaia ca, pe lingă celelalte manifestări artistice oameniloraflați la odihnă, să organizeze în fiecare săptămînă c'îte
cultural- destinate muncii

o „Seară a prietenilor poeziei“.Zilele trecute, în sala de festivități a Casei de cultură a avut loc o manifestare de acest fel organizată cu concursul tinerilor po-

Ion Cocora și Geabău care au din versurileeți Ion citit lor. Seara s-a bucurat de multă apreciere din partea publicului spectator.
V. BÄDESCU

Centre de învățarea
în București, cele șase 

de învățarea înotnlui 
copii activează cu succes, 
aceste centre, unde există ba
zine și ștranduri special amena
jate, profesori cu o bogată ex
periență, cum sînt antrenorii 
Ștefan Zablău, Elena Gornescu, 
Minodora Florian, Dan Chiriș 
și alții, copiii învață cu ușurin
ță să stăpînească 
lui. îutr-un timp 
5 000 do copii 
înoate. Față

centre 
pentru

La

tehnica înotu- 
«curt, peste 

au învățat să 
anul trecut,

înotului
acum, cursuri de înot funcțio
nează la un număr mai mare 
centre.

în prezent, zilnic, copiii 
pot înscrie Ia centre de înot 
la Ștrandul tineretului, Palatul 
pionierilor, Ștrandul „Dinamo“- 
Lacul Tei, Ștrandul „Sirena“-La* 
cui Tei, Ștrandul Izvor (fost 
Brajțadiru) și Ștrandul „Unirea" 
din șoseaua Iancului.

de

«e 
de

viitoare
Pentru recolta

Ca și în celelalte regiuni ale țării, gospodăriile agricole de stat și gospodăriile colective au dat o mare atenție anul acesta asigurării semințelor de cereale din cele mai productive soiuri. în acest scop au fost organizate loturi semincere în toate gospodăriile. Recolta de pe aceste terenuri a fost strînsă și depozitată separat. G.A.S. și G.A.C. continuă acum condiționarea semințelor.în această toamnă, în regiunea Banat întreaga suprafață destinată culturii griului va fi însămînțată numai cu sămîn- ță din soiurile cele mai regiune.

Miercuri, f august, în întreaga 
fără a început difuzarea ma
nualelor școlare pentru clase
le VIII—XI. în fotografie : 
înfr-una din librăriile Capitalei 
care difuzează manuale școlare.

care au bune producții dat din
—e.

Librării cu autoservireîn comunele Uișești și Vama din regiunea Suceava s-au deschis de curînd librării cu autoservire. Acestea se adaugă celor 33 de librării sătești și 380 de raioane specializate din magazinele mixte și universale, care pun la dispoziția sătenilor cele mai noi cărți apărute. De la începutul anului s-au vîndut în satele regiunii peste 500 000 de cărți politice, beletristice, agrozootehnice, de știință popularizată.
Citiți
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Tineri 
în întrecerea 

socialista

pe un adevărat pedagog decît 
să descopere chiar Ia unul din 
elevii săi această trăsătură a 
cărei urîțenie n-ai cu ce s-o 
mai compari ? Profesoara He- 
raclea Gheorghiu însă a închis 
ochii, 
trebuie 
tocmai i 
mediul 
mijlocit

o mamă orbită înflînd că 
dragostea ei pentru uni
cul fiu îi tolerează a- 

cestuia pornirile egoiste, nete- 
zindu-i calea 6pro o existență 
parazitară ești, desigur, întris
tat. Dar să afli că mama care 
îndrumă în acest mod greșit 
pașii copilului ei in viață este 
un pedagog a cărui sarcină 
este să sădească în conștiința 
a nenumărați e- 
levi normele mo
ralei comunisto — 
iată un caz îngri
jorător.

Articolul „Cel 
puțin mamă” apă
rut în „Scînteia 
tineretului” a stîr- 
nit discuții aprin
se și în colectivul 
pedagogio de la 
școala noastră. A- 
supra unui lucru 
am fost cu toții 
de acord. Noi socotim că vina 
pedagogului Heraclea Gheor
ghiu pentru faptul că a con
tribuit la dezvoltarea egois
mului, superficialității și lip
sei de respect față de 
muncă la elevul Eugen Gheor
ghiu este cel puțin egală 
cu a mamei. Un adevărat peda
gog n-ar fi închis ochii dacă 
ar fi aflat că în timpul prac
ticii în producție unul din ele
vii săi evită să sa „murdăreas
că“ punînd mîna pe piese sau 
pe mașini. Un adevărat peda
gog ar fi înțele» că acest
elev evită în fond munca. Și ce 
poate să alarmezo mai mult

Tabere și excursii
în taberele de la Gîrdanl, Baia Sprle, Sighet și Izvoru, își petrea în aceste zile o parte din vacanța de vară a- proape 1000 de pionieri și școlari din diferite orașe și 

sate ale regiunii Maramureș, Odihna lor se îmbină plăcut 
cu o bogată activitate recrea- tiv-educativă. Sînt organizate concursuri culturale și întreceri sportive, spectacole artistice, seri de basme, focuri 
de tabără și alte manifestări care contribuie la
rea copiilor și la îmbogățirea cunoștințelor lor.în același fel își petrec vacanța șl ceilalți elevi din regiune. Peste 15 000 de copii merg în această vară în tabere sau iau parte la nume-

reconforta-

Glasul viguros al tinereții
iubitoare de pace

■
 elsinki trăiește mo
mente emoționante.

Sub privirile pline 
de căldură și m- 
patie ale populației 
finlandeze, în toate 
coifurile orașului — 

in săli, parcuri, stadioane, pe 
străzi, în autobuze se consumă 
într-un ritm trepidant sute de în- 
tîlniri, seminarii, convorbiri, între
ceri. Pretutindeni, ori unde se în. 
tîlnesc tinerii, se fac noi cunoș
tințe, se discută cu aprindere ma- 
rile probleme ce frămîntă tînăra 
generafie a lumii.

Pe agenda manifestărilor Festi
valului am notat la loc de frunte 
colocviul conducătorilor organiza
țiilor de tineret în legătură cu pro
blemele păcii și independentei 
naționale. Tema a suscitat un in
teres deosebit. Dovadă este fap
tul că in sala în care a avut loc 
această dezbatere s-au întîlnit re
prezentanți ai 400 de organizații 
din .104 țări ale lumii. La tribună

au urcat 80 de oratori. Cifrele a. 
cestea vorbesc limpede despre 
faptul că generajia tînără a lumii 
încearcă să găsească, dincolo de 
convingerile politice, filozofice și 
religioase o platformă comună de

Corespondență 
telefonică 

din Helsinki

luptă pentru a contribui la men
ținerea păcii.

Am notat pe bloc-nofesurile 
noastre cuvintul unuia din repre
zentanții tineretului american care, 
dind dovadă de un remarcabil 
spirit realist, de luciditate, a con
damnat politica obstrucționistă a 
puterilor occidentale în tratative, 
le privind dezarmarea. Tînărul a- 
merican a cerut să fie desființate 
bazele militare de pe teritoriul

statelor străine și s-a pronunțat 
pentru o largă colaborare interna. 
țională a tuturor statelor, pentru 
desființarea barierelor ridicate de 
anii războiului rece. Printra vor
bitorii ce au urcat la tribună s-au 
aflat reprezentanți ai Consiliului 
tineretului din Tunisia, ai tineretu. 
lui partidului Congresului național 
din India, ai tineretului comunist 
francez, ai tineretului algerian, ai 
Ligii tineretului din Ceylon, ai U- 
niunii na|ionale a tineretului din 
Senegal, ai Uniunii studenfi/or din 
Republica Arabă Unită, ai mișcării 
pentru dezarmarea nucleară din 
Danemarca etc. A vorbit de ase. 
menea, în numele delegației ti. 
neretului din Republica Populară

ANGHEL PARASCHIV 
EUGENIU OBREA 
CAROL ROMAN

Helsinki, 2 august 1962

(Continuare în pag. a IV-a)

Profesoara Gheorghiu 
să-și dea seama 

această apropiere 
fabricii, contactul 

muncitorii l-ar fi 
ajutat pe Gino 
să-și privească cu 
mai multă seriozi
tate propria lui 
activitate, pro
priul Iui drum în 
viață.

Ne vom re
feri la experiența 
noastră, la exem
plele pe care le 
cunoaștem. înce- 
pînd din anul 
trecut, la școala 
noastră a fost in

trodus sistemul de instru
ire practică în producție — 
o zi pe săptămînă. în anul de 
învățămînt 1961—1962 
clasei a IX-a A, de pildă, 
efectuat această practică 
secția țesătorie a fabricii de 
postav din localitate, iar elevii 
clasei a IX-a B la secția de fi
latură. Noi, cadrele didactice, 
am urmărit cu atenție compor
tarea elevilor noștri acolo, 
printre muncitori. La orelo de 
dirigenție ca și în adunările 
generale U.T.M. s-a discutat 
deseori în timpul anului des
pre însemnătatea acestor acti
vități practice în procesul in- 
atructiv-educativ. Elevii au în- 
drăgit repede fabrica și aștep
tau nerăbdători ziua de prac
tică. Cu timpul am observat că 
disciplina la clasele respective 
s-a îmbunătățit. Se făcea sim
țită în atitudinea elevilor o 
notă de seriozitate matură, se 
manifesta mai multă exigență

In numele corpului didactia 
al Școlii medii din Buhuși 
prof. OCTAV POPESCU 

prof. ION CRĂCIUN 
prof. CONSTANTIN SENTEA'

ca
de 

ne-
cu

TINEREȚE 
EDUCANE 
RĂSPUNDERI

roase excursii cil prilejul rora cunosc frumusețile

elevii
an 
la

Că- , . naturii, construcțiile industriale și obiectivele șocial-culturale din regiune.
(Continuar» in pag. a ÏII-a)(Agërpres)

Două imagini din cadrul Festivalului. Membri ai delega|iei tinere
tului din R. P. Romînă pe străzile Helsinki-ului

Fotografii 1 de la trimisul nostru special I. CUCU



n toate întreprinderile din (ară, alături de muncitorii vîrstnici, mii 
și mii de tineri mobilizați de organizațiile U.T.M., participă la între
cerea socialistă organizată de sindicate, îșl aduc contribuția la înde
plinirea cu succes a obiectivelor stabilite de partid privind îmbunătă
țirea calității produselor, reducerea prețului de cost, îndeplinirea șl 
depășirea sarcinilor de plan la toți indicii.

• Ce activitate desfășoară organizațiile U.T.M. în ve
derea mobilizării și îndrumării tinerilor în întrecerea so
cialistă ?

• Cunosc tinerii obiectivele și criteriile principale ale 
întrecerii socialiste la locul lor de muncă ? Sînt studiate și 
respectate întru totul aceste obiective și criterii ?

• Cum contribuie munca politică a organizațiilor

U.T.M. la dezvoltarea în rîndul tinerilor a spiritului de răs
pundere pentru îndeplinirea angajamentelor luate în în
trecere ?,

• Cum sprijină și cum controlează ele pe tinerii aflați 
în întrecere ?

• Este răspîndită experiența pozitivă, sînt popularizați 
fruntașii în întrecere și metodele folosite de ei ?
In legătură cu aceste probleme, redacția ziarului nostru a organizat un raid 

la cinci întreprinderi din orașul Ploiești (UZINELE „1 MAI“, ÎNTREPRINDE
REA „FEROEMAIL”, RAFINĂRIA PLOIEȘTI, ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ 
„DOROBANȚUL“ și RAFINĂRIA „TELEAJEN").

Prezentăm în această pagină cîteva aspecte și învățăminte desprinse din 
raidul nostru.

V

A fi fruntaș în producție, a fi fruntaș în

fotografiile de mai sus pe

41
52
6A

unele deficiențe în aprovizio-Dumitru a amintit că trebuie multe chernere, că unele cher- de calitate proastă ; trebuie

VASILE MĂRAȘESCU 
rafinor,

Rafinăria „Teleajen“

STELIAN ENACHE 
lăcătuș,

Rafinăria „Teleajen“

MARIA MENINGOTE 
țesătoare,

Întreprinderea 
textilă „Dorobanțul’

NAE ALEXANDRINA 
țesătoare, 

Întreprinderea 
textilă „Dorobanțul“

GHEORGHE RISTEA 
turnător,

Întreprinderea „Feroemaii“

CONSTANTIN ODICÄ 
turnător, 

Întreprinderea „Feroemaii“

A ti fruntaș în producție, a fi fruntaș în întrecere — înseamnă 
să lucrezi cu pasiune, cu atenție, să înveți permanent, să-ți organi
zezi bine locul de muncă. Sute de tineri muncitori din întreprinderile 
ploieștene muncesc în acest fel. Iată-i în 
cîfiva dintre aceștia :

afinăria „Ploiești — secția încărcare. Produsele petroliere sosite din secțiile prelucrătoare în cisternele-o'e- pozite intră aici, prin labirintul de conducte, în ultima lor fază de preparație : dinamestecul lor, conform legilor stricte ale chimiei, rezultă produse cu însușiri și calități noi.Chiar la intrarea în birourile secției, facem cunoștință cu cîteva panouri sugestiv alcătuite, în care sînt consemnate succesele obținute de muncitorii secției în întrecerea socialistă. în loc de 300 de tone, cît era angajamentul, pierderile la manipularea produselor petroliere au fost reduse, în primele șase luni ale anului cu 2 000 de tone ; toate produsele au primit calificativul „foarte bine“ ; în loc de 300 000 de lei — s-au economisit peste 1 000 000 lei; planul a fost îndeplinit la toate sortimentele.— O întrebare : cu ce a fost începută acțiunea de mobilizare a tinerilor la întrecerea socialistă ? Care a fost, cum se spune, primul pas ?— Primul pas ? Să ne gîndim o clipă, Intervine Virgil Panait, secretarul comitetului U.T.M. înainte de începerea lunii, noi ne sfătuim întotdeauna cu comitetul sindicatului, stabilim cum să desfășurăm mai bine munca politică în rîndul tinerilor pentru a face mai eficace participarea lor la întrecere. Facem toate acestea, sub îndrumarea organizației de partid. „Mergeți la tovarășii de la sindicat, ni s-a spus, discutați, cereți să cunoașteți sarcinile care fiecare lună, fiecărui Rugați-i pe membrii precizeze cu Ce anume ția U.T.M. să ajute la
revin secției în sector în parte, comitetului să poate organiza- , . _ organizarea șidesfășurarea întrecerii. Faceți aceasta în mod periodic și Sistematic".Așa am și făcut. Ne-am dus la tovarășul Totorici, președintele comitetului sindicatului. Pentru că în secție lucrează mulți tineri, contribuția noastră era a- șteptată. Așa am cunoscut angajamentele și problemele celor 8 brigăzi, aflate în întrecere.Cu ce a înpeput biroul U.T.M. din secția încărcare munca politică pentru mobilizarea tinerilor la întrecerea socialistă ? Cu studierea atentă și popularizarea Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, cu munca de explicare a necesității de a îndeplini, la timp și în bune condiții, sarcinile colectivului din care fac parte. O mare atenție s-a dat în organizația U.T.M. de la secția încărcare discuțiilor cu fiecare tînăr.
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Veciniirezultate diferite
unea politică desfășurată de 
noi — ne spunea cu ocazia 
raidului tovarășul Teodor 
Popescu, secretarul organiza
ției U.T.M. de la secția tra-I tamente termice a Uzinelor 
„1 Mai" — a cuprins, pe

lingă convorbirile individuale cu tinerii, 
și alte forme ca: discuțiile în adunările 
generale U.T.M., popularizarea obiective
lor întrecerii prin panouri și lozinci, fo
losirea gazetei de perete, antrenarea în 
această acțiune a postului utemist de 
control, folosirea stației de radioamplifi
care etc. Scopul a fost ca angajamentele 
luate în consfătuirile de producție să fie 
cunoscute de toți tinerii, din toate 
schimburile. In secție, munca e organi
zată pe brigăzi și pe echipe (pe lingă 
cuptoare). In dreptul fiecărui loc de 
muncă, chiar din prima zi a întrecerii, 
apar panouri pe care stă scris de exem
plu : tinerii din brigada condusă de co
munistul Ștefan Mirică se angajează ca

în această lună să depășească sarcina de 
plan cu 5 tone, să reducă rebutul de la 
0,1 la sută la 0,05 la sută, să realizeze 
economii în valoare de 11 000 lei etc.

Popularizarea vizuală a angajamente
lor are rezultate bune : în primul rînd, 
pentru că brigada care și-a propus 
obiectivele le are permanent în față, lu
crează conform acestor obiective. Se 
dezvoltă astfel la tineri răspunderea 
pentru respectarea cuvîntului dat. Apoi, 
popularizarea angajamentelor contribuie 
la crearea atmosferei entuziaste, caracte
ristice întrecerii socialiste dintre munci
tori. In secția tratamente termice toate 
angajamentele se îndeplinesc lună de 
lună.

Interesant ar fi să facem o vizită și 
într-o secție vecină unde lucrurile nu 
stau tot așa de bine. Iată, de pildă, sec
ția sape-foraj a aceleiași uzine. Printre 
mașini, îl întîlnim pe tovarășul Dumitru 
Iordache, președintele comitetului sin
dicatului.

— Am vrea să scriem ceva despre 
ajutorul pe care îl primiți din partea 
biroului organizației U.T.M. din secție 
în antrenarea tinerilor la întrecere.

— Puteți să nu mai scrieți...
— De ce?
— Fiindcă nu ne ajută. Tovarășii din 

biroul organizației U.T.M. consideră că 
munca politică constă numai în a critica 
la începutul lunii pe unul sau doi tineri, 
sau de a lăuda pe alții. In secție lucrea
ză mulți tineri, mulți sînt fruntași. Sînt 
însă unii care, după consfătuirea de 
producție, uită de angajamente. Ion 
Șerban, Ștefan Ștefan, Dumitru Avra- 
mescu sînt cîteva exemple. Organizația 
U.T.M. trebuie să urmărească în perma
nență felul în care participă tinerii la 
întrecere, să cunoască rezultatele muncii, 
să-i ajute.

Tînărul Ion Șerban este unul dintre 
cei ce nu-și îndeplinesc angajamentele 
in întrecere. De ce ?

L-am căutat la mașina sa. Nu era. S-a 
întors după zece minute.

— Unde al fost ?
— Prin atelier...
— Dar mașina î Iți îndeplinești azi 

angajamentul ?
— Care angajament ?
Pe mașinile tuturor muncitorilor frun

tași (Ionescu Tudor, Anghel Constantin, 
Mânu Aurică etc.) se poate vedea fixat 
un mic grafic completat 
angajament — realizare, 
simplu, dar eficace.

Pe mașina lui Șerban 
Acum, el nici nu-și mai 
ce angajament își luase.

— Tovarășii din biroul U.T.M. discută 
cu dumneata ?

— M-au criticat acum o lună, într-un 
referat prezentat la ședință. De atunci...

Lucrurile sînt clare. Deși Toma 
Oprescu, secretarul U.T.M. spune că în 
organizația al cărui secretar este, toți 
ținerii sînt antrenați în întrecere, în rea
litate unii tineri participă formal 
aceasta.

zilnic. Plan — 
Un procedeu

graficul lipsea, 
aducea aminte

laDespre ce au vorbit tinerii• •în consfătuire

— Merg bine lucrurile la noi, a spus tînărul Petre Dumitru, dar ar putea să meargă și mai bine. Spun asta pentru că avem încă nare.Și Petre aduse mai nere sînt . aduse șuruburi pentru mînerele de la cutiile de format deoarece, fără acestea, produsele ies deplasate în planul de separație și, evident, nu mai pot întruni condițiile calității.S-au referit la aceleași deficiențe și tinerii Ion Stan și Gheorghe Iordache.Curățenia la locul de muncă are influență asupra calității produselor ? s-au întrebat tinerii. Și au răspuns tot ei: desigur. Un loc de muncă bine îngrijii asigură condiții pentru un lucru îngrijit, o producție ritmică, obținîndu.se astfel piese de bună calitate. Grigore Panait a amintit că și datorită neorganizării corecte a locului de muncă, Marin Mur.- teanu a depășit cu mult procentul admis de rebuturi. De aici, propunerea făcută în consfătuire ; să se dea mai multă a. tenție curățeniei și ordinei la locul da muncă. Trebuie ca organizația U.T.M. să urmărească mai sistematic cum se a- plică aici, în turnătorie, inițiativa tinerilor de la Uzinele ,,Tudor Vladimirescu' din București. E adevărat, în planul de muncă al biroului U.T.M. e trecut: „vom urmări aplicare^ inițiativei" etc. Dar a- ceasta nu e deajiins. Organizația U.T.M. este datoare să desfășoare permanent, zl de zi o muncă politică susținută pentru a educa pe tineri în spiritul dragostei pentru frumos, pentru o organizare perfectă a muncii, pentru ordine și curățenie.

nu angajează
I ntrecerea socialistă se desfă

șoară cu entuziasm și în 
secțiile Întreprinderii „Doro
banțul“. Calitatea produselor 
este în centrul atenției tine
rilor de la țesătorie. Organi
zația U.T.M. și-a orientat a-

„lini iau

adună apoi din toate cele trei schimburi 
și se pun intr-un sac. Cine a făcut mai 
multe, cine mai puține ? Nu se știe.

Secretarul își notează din nou : redu
cerea deșeurilor va trebui să fie un o- 
biectiv al fiecărui tînăr în întrecere.

Va trebui. Pentru că acum, asemenea 
puncte nu sînt prevăzute în angajamen
tele pe care și le iau tinerii în întrecere. 
Biroul organizației U.T.M., comitetul pe 
întreprindere au datoria ca mobilizarea 
tinerilor la întrecere să se facă pe o bază 
concretă, reală.

în Întrecerea socialistă se dezvoltă una dintre cele mai frumoase trăsături ale muncitorilor noștri ;
spiritul tovărășesc, de întrajutora re. Ecaferina lonijă și Ana NegOlfă, muncitoare filatoare la între
prinderea textilă „Dorobanțul" din Ploiești, participă la întrecerea al cărei țel eâte îndeplinire; în 
condiții pît mal bune a sarcinilor de producție. Tocmai de aceea Cele două tinere se sfătuiesc

adesea asupra celor mai bune metode care să fie folosite la locul de muncă.
Foto : O. PLECAN

ecretarul organizației U.T.M. de la secția turnătorie a întreprinderii „Feroemaii“ a mers în dimineața aceea pe la mulți tineri. S-a interesat de calitatea băilor și a eiemen- ților de calorifer, a cercetatstarea formelor de turnare. S-a oprit apoi la o echipă și a discutat cu băieții despre calitatea amestecurilor de formare, despre curățenia la locul de muncă. Tinerii n-au fost de loc mirați. Așa procedează secretarul U.T.M. deseori dar, mai ales, în preajma consfătuirilor de producție care se țin în grupele sindicale din secție la începutul fiecărei luni.— Este foarte important, ne declară el, ca la aceste consfătuiri să participe toți tinerii, să ia cuvîntul făcînd propuneri pentru mai buna desfășurare a procesului de producție, să-și ia angajamente concrete....Are dreptate secretarul U.T.M. Experiența din multe uzine dovedește că a mobiliza pe tineri, alături de ceilalți muncitori, la întrecerea socialistă, înseamnă a-i pregăti temeinic pentru aceste consfătuiri, a discuta amănunțit propunerile ce vor să le facă, înseamnă să le orientezi eforturile spre îndeplinirea sarcinilor luate de sectorul respectiv de muncă în lumina Directivelor C.C. al P.M.R. Aceasta pentru că în consfătuirile de producție tinerii află ce sarcini stau în fața sectorului lor, în ce stadiu se găsește îndeplinirea acestora, măsurile tehnico-organizatorice ce trebuie luate. în plus, consfătuirile de producție constituie o adevărată școală a experienței bune, o școală în care tinerii învață de la fruntași cum să-și organizeze locul de muncă, ce metode înaintate trebuie să aplice pentru ca produsele lor să fie realizate la un nivel calitativ înalt.Să asistăm la consfătuirea de producție din .grupa sindicală nr. 1,

an^jÄntul“

tenția în întrecere în special spre adu
cerea tuturor tinerilor la nivelul celor 
fruntași.

Sînt însă unele locuri de muncă din 
țesătorie unde întrecerea este formală. 
Am fost, de pildă, la preparația țesăto- 
riei. La o mașină de canetat lucrează 
Maria Stan.

— Ce angajament ai în întrecere ? —t 
am întrebat-o noi.

— Mă întrec cu Maria Georgescu să 
dăm produse mai multe și mai bune.

— Concret: cîte produse, cîte vor fi 
de calitatea 1 ?

— Să vedeți, asta nu mi-am propus, 
ne spune Maria Stan. Pentru că deși 
mașina are 10 fuse, eu lucrez numai 
la 8.

Ce se întîmplase ? Secretarul U.T.M., 
tovarășul Ion Păiș, explică: Viorica Ghi- 
nea, care lucrează în alt schimb, n-a 
supravegheat cu atenție mașina și două 
dintre fuse s-au gripat.

— Deci, în întrecere, aici la preparație, 
— încă un punct:

■
 iecare tînăr și-a luat apoi 

angajamente concrete, preci
se în întrecere.

Băieții din echipa lui Tra- 
ian Constantinescu și-au pro-

1I pus să mărească numărul de 
produse, să le asigure aces

tora o calitate corespunzătoare. Chiar așa 
este formulat angajamentul lor, în lumi, 
na Directivelor C.C. al P.M.R.:

® toate produsele să fie de calita
tea I;

ffl folosirea din plin a celor opt ore 
(amestecul de formare îl vom pregăti cu 
o zi înainte, de asemenea, miezul), cu
rățenie exemplară la locul de muncă ;

• în fiecare dimineață 
calitatea amestecurilor ;

• vom îndeplini ritmic 
ducție, pe ore și zile ;

• vom organiza pentru 
astfel îneît fiecare 
operațiile pe care 
bine ;

• vom participa 
care a calificării,
ori va fi nevoie problemele calității 
duselor în cadrul echipei.

Fiecare echipă din turnătorie își 
mulează un asemenea angajament, stabi
lește cîte produse va da peste plan în 
luna respectivă. Echipele, tinerii se iau 
Ia întrecere între ei: Stan Ion cu Dumi. 
tru Badiu, Petre Dumitru cu Iordache 
Gheorghe, Constantinescu Traian cu M. 
Silvestru.

Organizația U.T.M. de aici procedează 
bine. Prin biroul U.T.M. ea ajută pe ti. 
neri să aprofundeze, să înțeleagă nevoile 
producției și să vină cu propuneri judi
cioase pentru ca munca să se desfășoare 
în cele mai bune condiții. îi ajută să-și 
stabilească propriile angajamente în în
trecere.

se va controla

planul de pro-

aceasta munca 
muncitor să 
Ie cunoaște

execute 
cel mai

la cursurile 
discutînd ori

de
de

ridi
ci te 

pro-

for-

1

va trebui să fie trecut 
îngrijirea mașinilor.

Alături, tînăra Maria 
până repede pe deget o 
cu iuțeală un alt capăt__
îl înnoadă și firul lung 
aproape invizibil. T — ..
năra. Din grabă însă nu dă atenție fap
tului că la fiecare înnodare se pierde 
circa un metru de fir. „Deșeurile“ se

Georgescu dea- 
bucată de fir, ia 
de la o suveică, 
j se deapănă 

Lucrează repede tî-

Sugestii și

uccesul activității organizației U.T.M. în antrenarea tinerilor în întrecerea socialistă, ne spunea și tovarășul Gh. Păduroiu, secretarul comitetului U.T.M. de la Rafinăria „Teleajen", depinde de munca permanentă de urmărire a rezultatelor pe care tinerii le obțin, de ajutorul pe care ei îl primesc de la organizația U.T.M. în desfășurarea întrecerii.Iată cum se procedează în acest sens la secția Ulei 2. Aici lucrează 57 de tineri. Cu toții sînt antrenați în întrecere, fiecare făcînd parte din cîte o echipă ce are angajamente concrete. Munca de pregătire în vederea organizării întrecerii 6-a desfășurat bine dar parcă asta-i suficient? La punctul central de comandă al întregii instalații există un grafic pe zile și ore în care se înscriu, din 2 în 2 ore, rezultatele obținute, indicii și para- metrii de funcționare. Pe grafic se vede ciae lucrează bine și cine urmărește cu atenție operațiile, cine execută corect in- dicațiile și cine nu.în secția Ulei 2 există mulți tineri fruntași: Ion Ștefan, Nicolae Murgulescu, Gh. Mihalcea, Stelian Ghica și alții. Alături de ei lucrează însă și tînărul Ion Dumitru care nu prea dădea atenție lucrului. Mai întîi, membrii biroului U.T.M. au hotărît să discute mai des cu el, să-i atragă atenția ori de cîte ori uită de angajamentele luate. Totodată, au hotărît să-l ajute să învețe mai mult. Nicolae Ciuciuc, șeful de schimb, s-a angajat să-l ajute îndeosebi. Azi, rezultatele obținute de Ion Dumitru se apropie tot mai mult de cele ale fruntașilor în întrecere.Despre întrajutorare ne-a vorbit și tovarășa Costache, secretara organizației de partid a secției filatură pieptănată a întreprinderii „Dorobanțul".■— întrecerea socialistă, își începe tovarășa Costache povestirea, se desfășoară la noi între brigăzi dar și între membrii fiecărei brigăzi. Angajamentele individuale se adună ca într-un tot, reflec- tînd angajamentul întregii brigăzi.Dar s-ar părea că propunîndu-ți un angajament, iar brigada trecînd la îndeplinirea lui, lucrurile se vor desfășura apoi de la sine. întîlnești însă cazuri cînd colectivul are mult de muncit cu un membru al său. Așa a fost cu tînăra filatoare Stela Zold. în angajamentul brigăzii se scria : nici o abatere de la disciplina de producție I Stela avea însă uneori atitudini de indisciplină în muncă : părăsea mașina în timpul lucrului, nu participa la consfătuirile de producție. I s-a atras atenția.— Ce vă privește, a ton repezit Stela Zold. pe nimeni ce fac eu.Colectivul a avut însă altă părere. Pe el îl privea atitudinea tinerei filatoare. De aceea a ajutat-o prietenește să se îndrepte.Interesul față de tovărășii din jur se manifestă la noi în felurite chipuri. Organizația U.T.M., tinerii între ei se ajută foarte mult ca toți să-și îndeplinească angajamentele. Un alt caz. Aurelia Guțoiu, filatoare la noi, era în situația de a nu-și îndeplini planul. Ea lucra la un ring ale cărui caracteristici nu le cunoștea bine. Gabriel Pînzaru a ajutat-o, i-a arătat cum se lucrează, ce mînuiri, ce metode de muncă să întrebuințeze. Nu e nevoie să vă spun că pînă la sfîrșitul lunii, Aurelia Guțoiu a îndeplinit sarcina de plan, ba a și depășit-o.în întrecerea socialistă tinerii învață să fie buni tovarăși de muncă, să se ajute, să nu păstreze numai pentru ei ceea ce știu.

răspuns pe un Nu interesează

o invitație
Raidul organizat în întreprinderile din orașul Ploiești a arătat că principala 

sarcină care revine organizațiilor U.T.M. în vederea antrenării și mobilizării ti
nerilor la întrecerea socialistă este să desfășoare în rîndul tinerilor o susținută 
muncă politică, să dezvolte la țineri o înaltă răspundere pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate. în acest scop, este necesar ca organizațiile U.T.M. să folo
sească din plin cele mai variate forme pentru a face Cunoscute tinerilor sarcini
le de producție ale secției, întreprinderii în care lucrează, să le explice cît de 
importantă este contribuția lor la îndeplinirea acestor Sarcini. Incepind cu gaze
tele de perete, panouri și lozinci, stații de radioamplificare pînă la raidurile 
posturilor utemiste de control, toate formele de agitație trebuie folosite. O aten
ție deosebită trebuie s-o acorde organizațiile U.T.M. discutării în adunările ge
nerale U.T.M. a modului în care tinerii își îndeplinesc angajamentele luate.

Succesul muncii organizației U.T.M, în această direcție este determinat și de 
modul în care birourile U.T.M. colaborează cu conducerile organizațiilor sindi
catului, de modul în care ii ajută pe tineri în stabilirea angajamentelor și mai 
ales, de modul în care îi ajută să-și îndeplinească aceste angajamente. Așa chm 
rezultă și din experiența relatată în această pagină, controlul permanent al în
deplinirii angajamentelor, organizarea întrajutorării, popularizarea fruntașilor și 
a metodelor folosite de ei sînt, de asemenea, condiții hotărîtoare pentru succe
sul muncii desfășurate de organizațiile U.T.M. în sprijinul organizării întrecerii 
socialiste.

Publicînd cele de mai sus, redacția se adresează în același timp organizațiilor 
U.T.M. din întreaga țară invitîndu-le să-și spună părerea despre metodele 
folosite de tinerii din întreprinderile ploieștene vizitate și, mai ales, să-i 
scrie despre propria experiența în antrenarea tinerilor la întrecerea socialistă. 
Cele mai interesante corespondențe vor fi publicate în ziar.

I. RODEA
FLORESCUE.
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utemiștilor

e aflăm în Comuna Be- 
clean, raionul Dej, regiu
nea Cluj. E sfîrșit de 

săptămină și pe ulițele satelor 
se întorc de pe cîmp grupuri- 
grupuri, colectiviștii. Cei mai în 
vîrstă se îndreaptă spre casele 
lor. Tinerii însă au altă țintă : 
căminul cultural. Aici urmează 
să aibă loc adunarea generală 
U.T.M. care va discuta contri
buția tineretului la dezvoltarea 
sectorului zootehnic. Cei înscriși 
la cuvint nu se întind la vorbă, 
ci analizează concis și cu simț 
de răspundere sarcinile ce le 
stau în față, mijloacele prin care 
pot cotitribui ei, tinerii, la dez
voltarea sectorului zootehnic.

— Eu aș zice să începem 
prin a recomanda consiliului de 
conducere cîțiva flăcăi care să 
lucreze în sectorul zootehnic.

Propunerea a făcut-o Ștefan 
Molnar, secretarul organizației 
U.T.M. de brigadă din satul Col- 
dări, organizație fruntașă pe co
mună.

— No, eu am hotărît să mun
cesc în sectorul zootehnic. Mă 
recomandați tovarăși ?

Cel care s-a ridicat așa pe 
neașteptate din mijlocul sălii 
este E. Mihai, unul din fruntașii 
brigăzii a III-a. Toți tinerii 
și-au îndreptat privirile spre el. 
II știau ca pe un tînăr căruia îi 
plăcea să lucreze pe cîmp și a- 
cum...

— No, bine, atunci și eu voi 
munci la grajduri. Un alt tînăr 
se ridică în picioare. Mihai mi-e 
prieten — continuă el — amîn- 
doi om face bună treabă...

Au fost amîndoi recomandați 
acolo, pe loc, cu aprobarea în
tregii adunări. în aceeași 
nare alți 5 tineri 
creze în sectorul

Apoi discuțiile 
alte probleme la 
tante.

— Am vrea o vorbă de lămu
rire — spune careva din fundul 
sălii. Cum îi cu-nscrierea 
cursurile agrozootehnice ? 
vor face și la noi cursuri 
durata de 3 ani ? Dacă-i 
apoi mă-nscriu și eu că tare bine 
mi-au prins în vara asta 
vățate astă iarnă.

S-au înscris chiar în 
adunare mai bine de o 
tineri și în primul rînd cei care 
lucrează în sectorul zootehnic.

— Eu aș mai avea o vorbă — 
spuse ulemistul Baciu Gheorghe. 
Noi construim acum ca să avem 
unde adăposti vitele. Trebuie să 
facem lucru ieftin, bun și re
pede. De aceea, eu zic ca fie
care din noi să lucreze la con
strucții după ce ne terminăm 
treburile pe cîmp sau la graj
duri, să dăm o mînă de ajutor 
echipei de constructori. E musai, 
tovarăși...

Atît a vOrbit și s-a așezat li
niștit la locul său. S-a votat și 
propunerea asta. A fost trecută 
în proiectul de hotărîri. Se pă
rea că totul fusese încheiat. Ba
ciu Gheorghe și-a adus însă a- 
minte că mai avea ceva de spus:

— Trebuie, tovarăși, să lucrăm 
și la întreținerea pășunilor. Aci 
e treaba noastră, a tineretului... 
O putem face voluntar... E 
musai I Cine-i pentru ?

Au
Baciu Gheorghe 
țumit în bancă.

a<lu- 
au cerut să lu- 
zootehnic.
au trecut la 
fel de impor-

la
Se
cu 

da,

La indicațiile Comi
tetului regional U.T.M. 
Galați, organizațiile 
U.T.M. din regiune și 
safe s-au preocupat 
din vreme de selec
ționarea celor mai 
bun; propagandiști. A 
început totodată mun
ca de recrutare a 
Cufsantilor. Comitetul 
regional U.T.M. a 
luat în același timp 
măsurile necesare 
pentru ca la sfîrșitul 
acestei luni să se poa
tă organiza în bune 
condiții cursul de pre
gătire a propagandiș
tilor. Cei 900 de pro
pagandiști recrutați 
din rîndul celor mai 
buni muncitori, ingi
neri și tehnicieni, în 
majoritate membri și 
candidafi de partid, 

fi pregătiți

două serii timp de 10 
zile. In timpul cursului 
li se vor lace expu
neri despre roiul con. 
ducător a,| partidului 
în opera de desăvîr- 
șire a construcfiei so
cialismului, sarcina or. 
ganizației U.T.M. în for
marea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a 
tineretului, expuneri 
privind industrializa, 
rea socialistă a tării, 
consolidarea economî- 
co-organizaforică a 
gospodăriilor colecti
ve și altele.

în programul des
fășurării cursurilor de 
pregătire a propagau, 
diștilor sînt prevăzute, 
de asemenea, consul, 
tații, activități metodi
ce și cultural educati
ve. Jn cadrul activită- 

culfural-educative

s-a stabilit vizionarea 
unor filme strîns le
gate de tema expune
rilor audiate. S-a luat 
de pe acum legătura 
cu direcția refelei ci. 
nematografice Galaji 
pentru procurarea u- 
nor filme ca „Rafiu. 
nea împotriva demen
ței", „Valurile 
rii", „Cetățile 
triei socialiste", 
Iul cu lucrările 
nii

Dună- 
induj. 
l’urna. 
sesiu. 

extraordinäre a 
Mari) Adunări Națio, 
naie, filmele Creșterea 
animalelor, Mecaniza
rea grajdurilor și al
tele. De asemenea, 
timp de 4 zile au fost 
pregatiti 
care vor 
minariile 
cursului 
re a propagandiștilor,

tovarășii 
conduce se

in cadrul 
de pregăti-

T. OANCEA

sediul
comitetului U. T. M.
In ziua aceea, Maria Chi- rilă a venit prima de la cîmp acasă. Și-a căutat repede în dulap hainele de sărbătoare și a plecat grăbită spre sediul U.T.M. Din cînd în cînd, încerca să-și aducă a- minte cele citite în Statutul U.T.M. Ce se spune la capitolul I, la capitolul II...Și iat-o acum la comitetul U.T.M. A pus în fața secretarului statutul și i-a spus :— L-am citit. Vrei să discutăm ?Secretarul a zîmbit și a deschis statutul.— Se spune la capitolul „Drepturi și îndatoriri“ că un utemist trebuie să fie...— Fruntaș în muncă.— Ce înțelegi prin asta ?Fata avea un număr însemnat de zile muncă. Pe listele de evidențiați aflate la președintele G.A.C.-Berechiu, ra-

ionul Ineu, numele ei se afla la loc de cinste. Secretarul U.T.M. știa toate acestea. A întrebat-o însă pentru că o discuție asemănătoare mai avusese cu Maria. Atunci insă fata considerase că este suficient să înveți statutul pe dinafară, ca pe o poezie. Acum, privindu-1 pe secretar drept în ochi, a răspuns răspicat.— Să fiu întotdeauna prezentă acolo unde gospodăria are mai i mine.Asemeneaavut loc la comitetul U. T. M. cu încă 22 de tineri. Și pe âceștia, ca și pe Maria Chi- rilă, utemiștii i-au primit cu multă dragoste și încredere în rîndurile lor.

multă nevoie dediscuții au mai

TEODOR NEGREA 
instructor al Comitetului

Folcloriștii romîni și străini, 
participanți la Festivalul de fol
clor al țărilor balcanice și din 
zona Mării Adriatice, au asistat 
joi după-amiază în sala Teatrului 
C.C.S. la o gală de filme docu
mentare rominești. Au fost pre
zentate filmele „Nuntă In 
Oașului", „Tinere talente", „ 
ral 1959" și „Relon".

★

Comitetul na/ional rómlh pentru 
Consiliul internațional de muzică 
populară C.I.M.P. a oierii joi 
seara la restaurantul „Pescăruș" o 
recepție In cinstea participanților 
la Festivalul de tolclor al țărilor 
balcanice și din zona Mării Adria
tice.

*
Ambasadbtul Greciei In R. P. 

Romînă, Alexandre Cimon Argy- 
ropoulo, a oferit joi seara o re
cepție în cinstea participanților 
greci la Festivalul de folclor al 
țărilor balcanice și din zona Mă
rii Adriaticé.

A apăruți La culesul fructelor de pădure.
Foto : A. BERGMAN 

corespondent voluntar

Nu abandonăm!../7

Îndrumătorul pentru adml. 
terea în învățămîntul profe
sional. îndrumătorul cuprinde 
condițiile de admitere în șco
lile profesionale și școlile de 
meserii, obiectele de examen, 
data ținerii examenului etc. 
De asemenea, îndrumătorul 
conține rețeaua școlilor de 
meserii, pe orașe și regiuni.

îndrumătorul se poate con
sulta la orice școală de 7 (8), 
ani, școală profesională sau 
școală de meserii.

Noul magazin universal din Rușchija, regiunea Btnaf. 
Fotoi AGERPREI

ridicat cu

această 
Sută de

toții mîinile. Și 
s-a așezat mul-

cele în-

C. STELIAN

pe elevii
și copiii noștri să respecte munca

(Urmare din pag. I) mers cîte o zi pe săptămînă 
ei în fa-

Primirea de către vicepreședintele Consiliului
de Miniștri ai R. P. Romîne, Alexandru Mogiioroș,

Joi, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Alexandru Moghioroș, a primit în audiență pe trimisul extraordinar și ministru plenipoten-
țiar al Austriei la București, dr. Paul Wetzler, însoțit de a- tașatul comercial al legației, dr. Hermann Commenda.(Agerpres)

cunoscut la 
Constanța, pe bor
dul vasului de 
transport „Efo
rie", un grup de 
tineri marinari.

Vasul părea că 
doarme, sprijinindu-și borda
jul de chei. Doar macaralele 
încărcau continuu.

— Ne pregătim din nou de 
drum — mi-a precizat Vasile 
Bodea, ungător la mașini.

Cristea Dumitru, un alt ma
rinar, radio-telegrafistul și un 
mecanic mi-au povestit pe scurt 
ultima lor cursă.

Iată și o notație din 
naiul de bord 
despre această 
cursă. „Se na
vighează în de
rivă, voiul ru
lează și tan- 
ghează foarte 
puternic. Priza 
de la centrifugă 
condensatorul nu are vid. Va
sul guvernează foarte slab fi
ind derivat către insula Man. 
Vint forța 13 cu rafale. Vi
zibilitatea foarte redusă, 
ora 19,40 se cere asistență, va
sul fiind complet în imposi
bilitate de manevră; 
prins 
litate

Ce 
ceste 
în termeni specific 
rești? în cursul acelei 
vasul plecase dintr-un 
scoțian pe o mare agitată. S-a 
dezlănțuit apoi o furtună pu
ternică. Vîntul sufla cu peste 
200 km la oră, valurile mari 
cît catargul izbeau vasul cu 
furie, înclinîndu-l la 45 de

gpade. Ridicată din val în 
val, nava naviga tot mai greu; 
elicea pierdea contactul 
apa.

Abătut din drumul său, 
sul romînesc „Eforie“ 
împins de furtună spre

niiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiimiiii
prinde aer,

La

s-au a- 
luminile de imposibi- 

de manevră", 
însemnau de fapt
notații laconice făcute 

marină- 
zile 

port

a-

cu

va- 
era 

o 
insulă însemnată pe hărți cu 
o cruce — semn că nu se 
putea acosta acolo. Uneori, 
de pe puntea de comandă 
pata neagră a insulei se ză
rea, atît de aproape ajunse
seră de ea. Pe o asemenea 
furtună apropierea de un 
țărm stîncos gr fi însemnat o 
izbitură cumplită și apoi...

Pentru salvarea vasului, a 
încărcăturii sa
le, echipajul 
lupta cu dîrze. 
nie.

Către seară, 
vasul a cerut 
ajutor prin ra
dio pentru re- 
situația de de-morcare din

pendcnță. După un timp, în 
care furtuna a căpătat parcă 
noi puteri, s-a primit răspun
sul: „Putem salva doar oame
nii’’. „Ața ajutor, mulțumim... 
Noi n-am părăsit vasul ți nici 
n-o să-l părăsim!" Era hotă- 
rîrea întregului echipaj. A 
comuniștilor Lascu 
Putinei Apostol, Ghiță 
fan, Ion Ivan, a tuturor 
lor 39 de marinari de pe 
Și lupta a continuat cu 
măi multă dîrZenie, ore în șir.

După încetarea furtunii, va
sul și-a reluat apoi, victorios, 
drumul către patrie.

...Iar acum marinarii se 
pregăteau să înfrunte din nou 
valurile.

Nicolae,
Ște- 
ce- 

vas. 
și

V. CONSTANTINESCU

CANDIDA ȚII LA STUDENȚIE

SE PREGĂTESCn fiecare zi, cu cîteva minute înainte de ora 17, pe porțile celor două localuri — din str. Mihail Moxa și din bulevardul 1 Mai — ale Institutului politehnic din București pătrund sute de băieți și fete, de diferite vîrste și veniți din diferite colțuri de țară, dar a- nimați de aceeași dorință ; de a deveni studenți ai acestui institut.Și Iancu Silvia, din Ploiești, și Mărginescu Titus, din Constanța, și Lupașcu Ion din Craiova, ca și fiecare dintre cei care urmează la cursurile de pregătire se străduiesc să asimileze cît mai multe cunoștințe de fizică și chimie, de algebră și geometrie pentru a face față cu succes examenului de admitere în facultatea preferată.— De fapt pregătirea pentru falcultate — ne spune tînărul strungar Popa Petre, de la Uzinele „Republica* — am început-o din prima zi de curs la școala medie serală. M-am străduit de-a lungul a- nilor să aprofundez cît mai mult cunoștințele și problemele de fizică, chimie și matematici pentru care simt o â- devărată pasiune.

foarte bună, pedagogic damentată.
La ce facultate 

vă Înscrieți ?

furi Intîrzierl nemotivate

Vacanța internațională apicolă“

In timpul pauzelor, cursanții discută cu multă înflăcărare, despre facultatea la care vor să candideze. Mulți dintre ei își exprimă dorința (și speranța) de a deveni studenți la facultățile de metalurgie, de chimie industrială, electrotehnică sau electronică.— îmi place mult electronica — ne spune tînărul maistru electrician Iotiescu Ion din Constanța — și mă pregătesc cu multă atenție și perseverență pentru admiterea în facultatea respectivă.Din toamna acestui an, la Institutul politehnic din București va funcționa și o facultate nouă și anume : Facultatea de mecanică agricolă. Numeroși candidați și-au exprimat dorința de a deveni studenți ai acestei facultăți.

Am urmărit desfășurarea cursurilor de pregătire din localul de pe strada Mihail Moxa nr. 5. Cu ocazia aceasta ne-am convins că la Institutul politehnic din București cursurile de pregătire nu au fost din timp și bine... pregătite. Astfel, deși trecuseră mai bine de 10 zile de la începerea etapei a doua a cursurilor, înscrierile mai continuau. Lucrul acesta nu ar fi fost prea grav dacă nu s-ar fi făcut după ora 17, oră de la care începe să funcționeze secretariatul cursurilor. Pe măsură ce era înscris cîte un candidat, secretara respectivă îl îndruma către sala unde își desfășura activitatea grupa în care fusese repartizat. Și astfel, prima oră de pregătire era realmente compromisă prin desele întreruperi provocate de continua... creștere a grupelor.

După 30 de minute db la începerea primei ore de pregătire s-a prezentat la secretariat un grup de zece candidați pentru a informa că în sala în care fuseseră repartizați 32 de cursanți nu încap decît... 17 IFără îndoială că aceste neglijențe au efecte serioase a- supra bunei desfășurări a cursurilor. De aceea este necesar ca, în cel mai scurt timp posibil, să se definitiveze toate înscrierile (și aceasta nu în timpul desfășurării cursurilor, ci dimineața, sau cu o oră mai devreme de îheeperea cursurilor), să se asigure stabilirea grupelor iar programul de pregătire să nu se mai schimbe cu atîta ușurință ca pînă acum. Toate aceste măsuri vor contribui din plin la desfășurarea normală a cursurilor și, prin aceasta, la o cît mai bună pregătire a xamenul de candidaților la e- admitere.
ION N. CHIȚU

16) și Steaua (tineret)—Metalul
(ora 17,45).

in însușirea lecțiilor, în răs
punsurile date atunci cînd se 
făcea controlul cunoștințelor 
predate. Acest fapt a fost reia- 
tat deseori în consiliul peda- 
8°8*c-

Dar satisfacția nu era numai 
a noastră, a pedagogilor, ci și 
a părinților. Majoritatea părin
ților elevilor din școala noas
tră lucrează la fabrica de pos
tav. Ei ne-au dat un ajutor 
prețios în îndrumarea și supra
vegherea elevilor în fabrică, au 
fost colaboratorii noștri de 
nădejde, fon Sasu, Constantin 
Zaharia și mulți alți 
care 
timp ce fiii lor efectuau praC4 
tica, nu s-au gîndit nicidecum 
să le „făcă o plăcere“ copiilor 
îndepărtîndu-i de muncă. Dim
potrivă, se bucuratt că-i vedeau 
acolo în fabrică, însușindu-și 
pe lîngă cunoștințele meseriei 
de țesător sau filator o atitu
dine sănătoasă față de muncă. 
Avem în școală mulți e- 
levi cum sîilt Constantin Stan- 
ciu, Violeta Ionașcu, Constan
tin Grumei, Ștefania Cîrnu și 
Ion Prisecâtn care sînt de-acum 
în stare să lucreze la mașinile 
de răsucit, depănat și țesut.

Dar oare numai cu atît se 
aleg elevii din activitatea prac
tică din producție ? în loc de 
orice alt răspuns vom relata 
cazul elevei Georgeta Tîrdea, 
de la școala noastră. în clasa 
a VIII-a, această elevă lipsea de 
multe ori nemotivat, nu învăța 
lecțiile, nu asculta îndrumări
le profesorilor, desconsidera 
sfaturile colegilor. La aceasta 
se adăugau și necazurile pe 
care le făcea celor de acasă, 
care nu o data ne-au adus la 
cunoștință faptul că Georgeta 
nu-i ascultă. Eforturile noastre, 
ale cadrelor didactice, împreu
nă cu cele ale organizației 
U.T.M. și ale întregii clase au 
rămas însă timp de un an de 
zile fără rezultate. Eleva a 
trebuit să repete clasa. Anul 
acesta, fiind în clasa a IX-a, ea

părinți
lucrează în fabrică, în

a 
împreună cu colegii 
brică. Acolo a deprins mai re
pede decît alții cunoștințele 
practice, ceea ce i-a atras lau
dele muncitoarelor pe lingă 
care a fost repartizată. Trep
tat, eleva cîștiga încrederea în 
sine. SesiZînd procesul care a4 
vea loc în conștiința ei, orga
nizația U.T.M. a evidențiat-o 
într-o adunare generală pentru 
comportarea din orele de prac
tică. Răspunsurile pe care le 
dădea în clasă se îmbunătățise
ră, primea note din ce în ce 
mai bune. La sfîrșitul anului, 
eleva Tîrdea a promovat în 
bune condiții clasa a IX-a, 
iar Ia instruirea practică 6-a 
numărat printre fruntașii cla
sei.

De toate acestea ne-am a4 
mintit cînd am citit despre a- 
titudinba de desconsiderare a 
lui Gino față de colegii lui, 
față de viață, de realitatea din 
jur. Cum de nu și-a dat seama 
pedagogul Heraclea Gheorghiu 
de pericolul acestor trăsături, 
ba, mai mult, a făcut totul ca 
ele să se dezvolte ? Și, mai 
ales, cum de n-a înțeles că 
disprețul față de muncă gene
rează deprinderi dintre cele 
mai urîte, crescute din trupul 
hidos al egoismului ? Gino este 
încă foarte tînăr, deocamdată 
este elev, învață. El și colegii 
lui se pregătesc să fie folosi
tori societății. Gino și colegii 
lui aparțin practic viitorului. 
Iată de ce considerăm că sar
cina care ne revine nouă, pe
dagogilor, nu poate fi dusă la 
îndeplinire fără înțelegerea li
nei profunde răspunderi față 
de viitor.

Acest lucru trebuie să-l în
țeleagă pe deplin tov. Hera
clea Gheorghiu — ca mamă a 
lui Gino și ca profesoară — 
trebuie să-l înțeleagă toți pe
dagogii chemați să contribuie 
la făurirea profilului moral al 
celor ce vor duce mai departe 
cuceririle poporului nostru pe 
drumul desăvîrșirii construcției 
socialiste.

I,Joi a început în țara noastră „Vacanța internațională apicolă“, organizată de Asociația crescătorilor de albine și O.N.T. Carpați între 2 și 16 august. Printre partici- panții care au și sosit se află specialiști din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană și Italia, urmează să sosească specialiști din Franța, Grecia, U.R.S.S. și din alte țări.Oaspeții își petrec prima parte a yacăriței la Mamaia.

Aici, ca și cu prilejul vizitării stupinelor unor G.A.Ș. și G.A.C. din Dobrogea și Delta Dunării oaspeții vor face schimb de experiență în domeniul apiculturii și vor prezenta rezultatele obținute în țările respective. Discuțiile vor continua în partea a doua a vacanței pe care apicultorii o vor petrece în Poiana Brașov de unde vor vizita diferite localități și bazine melifere din împrejurimi.

1.400 de cursanțiAceasta este cifra tinerilor cuprinși la cursurile de pregătire de la Institutul politehnic din București. Sub îndrumarea unor cadre didactice cu experiență, toți acești tineri își desăvîrșesc pregătirea în vederea examenului de admitere. Un accent deosebit se pune pe aplicațiile practice, pe exercițiile și problemele de fizică, chimie și matematici, fără a se neglija însă aspectele teoretice.Cei 1 400 de Cursanți âu fost împărțiți pe categorii de școli (cursuri de zi, șl fără scoatere din producție), precum și în raport cu anul în care au terminat studiile medii. Măsura este

• Continuîndu-și turneul InR.D.
Germană, echipa de fotbal Știința 
Timișoara a întilnit în orașul 
Halle, formația locală S.K. Che- 
mie, din prima ligă a campionatu
lui R.D.G. Meciul s-a terminat la 
egalitate : 1—1 (0—1).
fotbaliștilor romînl a fost 
de Popa.

• Duminică 5 august pe

Golul 
Înscria

• Duminică 5 august pe stadio
nul Dinamo din Capitală va avea 
loc un concurs de călărie cu ca
racter republican. La acest con
curs vor participa membrii iotu
lui R.P.R., in frunte cu valoroșii 
Călăreți V. Pinciu, Gh. Langa, N. 
Bărbuceanu, N. Costea, precum și 
cei mai buni călăreți, reprezentînd 
cluburile Dinamo, Steaua și Ști
ința.

(Agerpres)
• Competiția de fotbal „Cupa 

de vară” Loto-Pronosport continuă 
duminică. In Capitală, pe stadio
nul Glulești se vor desfășura în 
program cuplat următoarele 
ciuri: Rapid—Dinamo Obor

me
lon

• După 8 runde in turneul in
ternațional de șah de la Solia 
conduce maestrul iugoslav Da- 
mianovici cu 5,5 puncte. Bl este 
urmat în clasament de Pldevskl 
(R.P. Bulgaria), Mikenas (U.R.S.S.) 
cu cîte 5 puncte, Lilienthal 
(U.R.S.S.) și Tringov (R. P. Bul
garia) cu 4, 5 puncte, Ciociltea 
(R.P.R.) 4 puncte șl două partide 
Întrerupte, Bertok (Iugoslavia) și 
Kluger (R.P. Ungară} cîte 4 puncte 
fiecare. Ciociltea a Întrerupt în 
poziție egală cu Orev (R.P. Bul
garia) și lntr-o poziție complicată 
cu Lehman (R. P. Germană).

• Ieri pe terenurile Progresul din 
Capitală s-au desfășurat sferturile 
de iinală ale probelor de simplu 
din cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale tării noastre. 
Tiriac l-a Învins cu 7—5, 6—4, 
6—3 pe Bardan, iar Gasiorek 
(R.P.P.) a cîștigat cu 7—5, 6—3 
6—0 în fata lui Năstas».

T.R.C.L.B. 
întreprinderea nr. 7 Pro
ducție Industrială Timi
șoara, B-dnl Hajdeu nr. 1espre valoarea e- ducativă a rîsului sau despre forța demascatoare a satirei stau mărturie, din vremuri străvechi și pînă în zilele noastre, nenumăratele creații cuprinse în patrimoniul universal al comediei. Rîsul este o armă de temut, dar eficiența ei, măsura în care slujește fericirii oamenilor lovind în tot ce stăvilește ori stînjenește împlinirea acestui nobil țel, depinde de capacitatea de pătrundere în esența fenomenelor sociale sau etice și de priceperea de a le reliefa ale celui care o mînuiește. Conștient de toate acestea și hotărît să lupte, după posibilitățile sale, împotriva reînvierii fascismului, a spiritului militarist și revanșard, a tuturor elementelor care în Germania occidentală contribuie la reeditarea unor vremuri de sinistră a- mintire, regizorul vest-german Kurt Hoffmann și-a ales armele din arsenalul cuprinzător al comediei.Și.a dovedit curajul și dibăcia in folosirea lor, în cele

două excelente comedii cinematografice, adevărate pamflete, la adresa fascismului și militarismului vest-german „Copiii minune" și „Hanul din Spessart”. Vizînd aceeași țintă, Kurt Hoffmann a apelat pentru crearea noului său film (distins anul trecut cu medalia ..................  ' 'de argint pentru comedie

hitlerismului, care acționează nestingheriți în Germania Federală, punînd la cale noi crime și ticăloșii, îndreptate împotriva poporului german și a întregii omeniri.„Eliberînd“ spiritele tîlhari- lor zidiți cu peste un veac în urmă, în hanul din Spessart, scenaristul Günter Neu-
Carnet cinematografic

Festivalul cinematograficla internațional de la Moscova) tot la legendele brodate în jurul pădurii și hanului din Spessart. Nu numai pentru că îi ofereau un material bogat, capabil să-i stimuleze o nelimitată fantezie, bi fiindcă avea posibilitatea, pe _ lîngă combaterea unor realități actuale, să stabilească comparații edificatoare trecut și prezent.în primul rînd i-au „fantomele“ de care avea nevoie pentru Susținerea ideii centrale a filmului său: demascarea reînvierii strigoilor
unele întreoferit

mann și regizorul Kurt Hof- fmann le conduc, în chip de fantome, prin Germania occidentală, conferindu-le capacitatea de a pătrunde, dincolo de aparențe, esența unor realități și de a rosti adevărul „gol-goluț“ despre tot ceea ce, cu atîta grijă, ascund slujitorii contemporani ai crucii în- cîrligate.Acționează în această comedie tot felul de personaje, preluate din „nomenclatorul” operetei, vodevilului sau basmului : o contesă gingașă și nefericită din pricina seche-

strului care-i ameriință străvechiul castel, un bogătaș hapsîn, gata să profite de nefericirea ei, un fiu de bogătaș devenit peste noapte nobil și dezinteresat fiindcă l-au atins săgețile lui Cupidon.N-are nici o importanță ne- verosimilitatea „fantomelor din Spessart” atît timp cît creatorii filmului le folosesc pentru a biciui existența unor strigoi autentici care judecă de la o tribună avînd ascunsă, sub o fragilă pojghiță de tencuială, o zvastică nazistă.Personajele convenționale din comedia lui Kurt Hoffmann rostesc adevăruri crude, țintesc direct în dușmanii păcii și fericirii oamenilor, glumesc serios și grav. Creatorii lor, care-și pun talentul în slujba ideilor de pace și înțelegere între popoare se bucură de prețuirea tuturor celor ce luptă pentru înlăturarea războaielor din viața societății.
VOICHIȚA ARITON

angajează imediat :

— Tîtnplari pentru binale 
la Ateliere din Timi
șoara, cu plata în acord. 
Se asigură cazarea gra
tuită și masa la cantină 
contra cost.

— Mecanici pentru reparat 
utilaje Ateliere Timi
șoara.

—■ Mecanici 
nipulat 
tiere.

— Ingineri
pentru Poligonul de pre
fabricate Reșița.

— Gestionari principali 
pentru depozitele din 
Timișoara.

— Economist principal plan 
pentru Timișoara.

— Conducători auto pentru 
orașele Timișoara, Reși
ța, Lugoj și Arad.

Cinematografe
MONGOLII : Pàtria, E. PaVel, ÌS 

August : UN PUMN DE NÒTE : 
Republica, Gh. Doja, G. Coșbuc: 
ACADEMICIANUL DIN ASKA- 
NIA: 16 Februarie: SENTINȚA SE 
VA DA JOI: București, Magherò, 
FANTOMELE blN SPESSART : V. 
Alecsandri, Tineretului, Alex, Sa- 
hia, Volgi ( FIUL HAIDUCULUI : 
I. C. Frimu. Olga Bancic : PLĂ
CERILE ORAȘULUI : Victoria, în
frățirea între popoare, V. Roaită , 
TEROARE IN MUNȚI : Lumina, 
1 Mai, 30 Decembrie; URME TĂ
CUTE : Central, Unirea; Program 
pentru copii — dimineața, C1E- 
LITO LINbO — după amiază : 13 
Septembrie ; TUNĂ ȘI TRUȚUNĂ 
— DINCOLO DE LUMEA NOA
STRĂ — VREAU SA ȘTIU TOT 
nr. 20 — ACOLO UNDE FUGE 
RENUL — 1N CUIB STRĂIN — 
SECRETUL PANTOFIORILOR DE 
AUR : Timpuri Nói ; FOST-kES- 
TANT : Maxim Gorlti ; ÎNVIEREA 
(ambele serii) ; Cultural, Munca ; 
ALBĂ CA ZĂPADA : Alex, Po- 
poV ; AL NOUĂLEA CERC: 8 
Martie, Libertății ; CÎND VlNÉ 
DRAGOSTEA : Grivița ; DOUĂ 
REPRIZE IN IAD : rulează lâ C. 
David ; DUELUL N-A AVUT LOC: 
Flacăra; LUNGA NOAPTE A LUI 
’43 : Tudor Vladimirescu • DON 
GIOVANNI : Drumul Serii; M-AM 
SĂTURAT DE CĂSNICIE : Arta, 
Miorița, FlUreasca ; clND COME
DIA ERA REGE : Popular, Iile 
Pintilie, Luceafărul ; OMUL AM- 
FIBIE : Moșilpt ; UN OM TRECE 
PRIN ZID : ruléàzà la M. Emi- 
nescu ; NUMAI O GLUMĂ : 8
Mai, Donca Simo ; POMPIERUL 
ATOMIC : rulează la G. Bacoviai 
SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTĂ : B. Delavrancea : BÂ- 
TR1NUL ȘI MAREA : rulează 1* 
Aurel Vlaicu.

pentru ma- 
utilaje pe șan-

constructori

Solicitanțil pentru Timi
șoara se vor prezenta la 
centrala întreprinderii, ser
viciul cadre-personal, tele
fon 42—46, iar pentru cele
lalte sectoare la sediul sec
toarelor din orașele respec
tive.

I

* hniMfori.
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U Thant despre

Cuvîntarea tovarășului Virgil Trofia
la colocviul consacrat problemelor

păcii și independenței
în cadrul dezbaterilor colocviu

lui reprezenfz>n)ilor organizațiilor 
de tineret consacrat problemelor 
păcii și independenței naționale, 
a luat cuvîntul și tovarășul Virgil 
Trofin, prim-secrefar al C.C. al 
U.T.M., conducătorul delegației ti
neretului din R.P.R. la Festival.

Publicăm mei jos textul pre
scurtat al intervenției sale.

Ingăduiți-mi să-mi exprim con
vingerea că această dezbatere a 
noastră are un caracter deosebit 
de util deoarece ne permite o 
meii bună cunoaștere reciprocă, o 
înțelegere mai exactă a punctelor 
de vedere pe care diferitele or
ganizații de 
le au în ceea ce privește princi
palele probleme ale contempo
raneității.

Uniunea Tineretului Muncitor 
din Republica Populeră Romînă, 
tineretul patriei noastre, ca și în
tregul popor romîn, consideră că 
singura politică justă și realistă 
în relațiile dintre state cu sisteme 
sociale diferite este politica de 
coexistență pașnică. Numai a- 
ceestă politică corespunde con
dițiilor istorice ale secolului nos
tru și pe baza ei pacea poate fi 
menținută.

In epoca noastră, datorită schim
bării raportului de forțe pe arena 
mondială în favoarea uriașului 
front al apărătorilor păcii a deve
nit posibilă preîntîmpinarea unui 
nou război mondial. Drumul spre 
o pace trainică nu poate fi însă 
asemănat cu o șosea netedă, 
faltată, lipsită de obstacole. Din 
nefericire, pe acest drum se mai 
găsesc destule piedici ce 
create de adversarii destinderii 
internaționale, de profitorii bus- 
sinesului cursei înarmărilor, de cei 
ce vor să mențină omenirea tn 
condițiile războiului rece. Nu 
poate fi calificată decît drept o 
acțiune provocatoare, un act pri
mejdios de natură să submineze 
pacea mondială faptul că S-U.A. 
au efectuat experiențe nucleare 
la mare altitudine, în timp ce la 
Geneva au loc tratative de dezar
mare. Politica țărilor N.A.T.O. și în 
mod deosebit a S.U.A. este con
trară intereselor păcii. Aceasta o- 
bligă țările socialiste să ia măsurile 
de securitate cele mai eficiente. 
Hofărîreai guvernului sovietic de a 
efeefua experiențe cu cele mai 
noi tipuri de arme nucleare, so
vietice esfe dictată de împreju
rări și corespunde cerințelor ce
lor mai acute ale cauzei păcii.

Problema cardinală a zilelor 
noastre — dezarmarea generală și 
totală — nu a intrat încă pe fă
gașul reglementării ei przcfice. 
Pentru aceasta vina o poartă ace
leași cercuri din Occident care 
manifestă tendințe obstrucționiste 
în tratativele de la Geneve1. Pu
tem avea convingeri politice dife
rite, putem avea atitudini felurite 
în privința fenomenelor vieții inter
naționale, însă cu toții sîntem de 
acord că dezarmarea generală și 
totală, însoțită de controlul efi
cient, esfe calea cea mai sigură 
spre ferirea omenirii de ororile 
unui nou cataclism. Controlul a- 
supra dezarmării nu poete fi con
fundat în nici un caz cu spiona
jul, așa cum o doresc anumite 
cercuri conducătoare din Occident. 
Glasul nostru trebuie să răsune 
cu putere în sprijinul luptei pen
tru dezarmarea generală și totală 
însoțită de un control eficient.

Noi venim dintr-o țară a cărei 
politică externă se bazează în 
mod consecvent pe principiile co
existenței pzșnice. 
în această ordine de idei iniția
tivele și acțiunile promov 
către țara noastră la Org

tineret și studenti

as-

sînt

Putem aminti

tivele și acjiunile promovate de 
către tara noastră la Organizație1 
Națiunilor Unite, în comitetul ce
lor 18 state pentru dezarmare, ca 
și în cele mai felurite organisme 
internaționale. Trăim Jnfr-un colt 
al Europei care a fost frămîntat 
deseori de războaie și ciocniri.
Peninsula Balcanică a 
mită multă vreme
pulbere“ z>l Europei.
se știe, Încă din anul 1957 gu
vernul romîn a propus măsuri con
crete, eficiente, de natură să con
tribuie la stabilirea unor relații de

colaborare între țările balcanice 
pentru asigurarea păcii și prospe
rității popoarelor din această 
parte a Europei. Tineretul, ca și 
întregul nostru popor, năzuiește 
ca regiunea balcano-adriatică să 
devină o zonă si păcii.

în ședin}a de dimineață, dom
nul Pierre François, reprezentan
tul U.N.E.S.C.O., a vorbit pe larg 
despre importanta rezoluției adop
tată de O.N.U., din inițiativa gu
vernului R. P. Romîne, cu privire 
la promovarea în rîndurile tine
retului a ideilor păcii și înțelege
rii între popoare.

Recenta conferinfă a Comitete
lor nationale europene pentru 
U.N.E.S.C.O. a adoptat o reco
mandare cu privire la intensifica
rea activității acestei organizajii în 
domeniul educării tineretului 
spiritul păcii, al respectului 
proc și al înfelegerii între 
poare. în legătură cu această 
blemă, în 1963 va vea loc o 
ferinfă a conducătorilor organiza
țiilor de tineret și a experfilor în 
materie de educare a tinerilor, 
consacrată problemelor educării 
tineretului în spiritul ideilor păcii. 
Credem că această conferinfă 
trebuie să găsească sprijinul tu
turor organizațiilor generației ti
nere, indiferent de orientarea po. 
litică.

în continuare, tovarășul Virgil 
Trofin a dat o ripostă 
afirmațiilor calomnioase 
delegst elvețian.

De la această tribună 
pozifia clară a Uniunii Tineretului 
Muncitor : sînfem pentru contacte 
și pentru legături de colaborare cu 
toate organizațiile de tineret și stu- 
denfi, iubitoare de pace. Organi
zația noastră a întreprins și va 
întreprinde și pe viitor numeroase 
acțiuni menite să contribuie la 
apropierea între organizațiile de 
tineret, între tinerii din toate ta
rile lumii.

NEW YORK 2 (Agerpres).— La 1 august, U Thant, secretarul general provizoriu al O.N.U., a dat publicității un apel adresat tuturor statelor membre ale O.N.U., cerîndu-le „să facă uz de toată influența lor și să depună toate eforturile în favoarea unei reglementări rezonabile în Congo“. După niază U Thant în cauza principală a goleze rezidă în , încercărilor de secesiune din partea provinciei secesiune care „nu decît intereselor societăților miniere și anumitor vecini și care nu este justificată nici Istoricește, nici din punct de vedere etnic“.Secretarul general cere ca toate statele membre să gheze ca autoritățile din vincia Katanga să nu mească nici un fel de tență militară sau nemilitară. „sub indiferent ceU Thant atrage atenția că este important să se împiedice intrarea în Katanga a „aven-

Soli ai tineretului romîn discutînd cu tineri din alte țări, participant la Festival.

! și pașnice cum subli- apelul său, I crizei con- „persistențaKatanga", ar servi

ve. pro- pri- asis-formă*.

în 
reci- 
po- 
pro- 
con.

Acord 
între liderii 

algerieni

viguroasă 
ale unui

exprimăm

(Urmare din pag. I)

Din agenda Festivalului
• La invitația legației 

Helsinki și a conducerii 
lui nostru, joi a avut loc o întîlnire cu mem
brii Comitetului de stat pentru munca cu 
tineretul din Finlanda. La această întîlnire 
au participat din partea finlandeză P. 
Kuuossanien, președintele Comitetului de stat 
pentru munca cu tineretul din Finlanda, T. 
Karkkeinem, secretarul comitetului, și alți 
membri ai comitetului.

Din partea delegației R. P. Romîne au 
participat tovarășii Virgil Trofin, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.M., conducătorul delega
ției tineretului romîn, Ionel Crișan, însărci
natul cu afaceri al R. P. Romîne la Helsinki, 
scriitorii Demostene Botez, Titus Popovici și 
alți membri ai delegației.

Cu acest prilej tovarășul Virgil Trofin a 
vorbit despre condițiile de viață și de muncă 
create tineretului din țara noastră de regi
mul de democrație populară, despre educarea 
tinerilor noștri în spiritul păcii și prieteniei 
între popoare.

R. P. Romine din 
delegației tineretu-

• Tot joi au avut loc la Helsinki circa 30 
de spectacole internaționale. La unul din ele 
și-a dat concursul și ansamblul U.T.M. din 
R. P. Romînă. Tinerii noștri au fost răsplă
tiți prin aplauze puternice de miile de spec
tatori.

La spectacolul delegației ungare a asistat 
și președintele Finlandei, U. K. Kekkonen. 
Cu acest prilej, referindu-se Ia acțiunile 
huliganice împotriva festivalului, săvîrșite de 

. elemente în slujba oficinelor de propagandă 
și spionaj imperialiste, el a declarat: „Am 
dorit foarte mult să asist Ia acest spectacol, 
pentru a-mi exprima astfel regretul în legă
tură cu comportarea unor grupuri lipsite de 
răspundere ale tineretului din capitală, com
portare de care nouă, finlandezilor ne este 
rușine“.

• Ziua de joi a Festivalului mondial al 
tineretului și studenților a fost consacrată 
tineretului muncitor. Au avut loc întîlniri pe 
profesii ale tinerilor muncitori din fabrici și 
uzine, precum și ale tineretului sătesc.

sul viguros

Romînă, tovarășul Virgil Trofin, 
prim-secrefar al C.C. al U.T.M.

Distonînd cu tonul general al 
celor ce au luat cuvîntul la co
locviu, James Peters din S.U.A. a 
încercat să apere politica aflăto
rilor la război, să calomnieze ță
rile socialiste, lupta eroică a tine, 
rei generafii a lumii pentru men. 
ținerea și consolidarea păcii. Dar 
jalnicul avocat al războiului a pri
mit replica cuvenită. In sală au 
izbucnit aplauze și urale cînd un 
tînăr din America Latină i s-a a- 
dresat calm și politicos :

— Zadarnic calomniafi, domnule 
Peters. Dacă intr-adevăr doriți 
pacea, așa cum pretindefi, încetați 
cu calomniile. Tinerii nu pot fi 
înșelați. Numai cei ce vin cu so. 
Iuții constructive contribuie 
mente la asigurarea unui 
senin tinerei generații.

Colocviul conducătorilor 
nizafiilor de tineret in i 
cu problemele păcii și indepen
denței naționale a 
generația tînără a 
nunță cu fermitate 
păcii.

tost denu- 
„butoiul cu

După cum

real, 
viitor

orga- 
legătură

demonstrat că 
lumii se pro- 
in apărarea

de august laseară
Helsinki. Aleile par
cului „Kaisamieni" 
iluminate feeric sînt 
înțesate de lume. 
Privești de jur îm. 
prejur : negri, asia, 

tici, sud-americani, nord-americani, 
europeni, tineri din zeci de țări 
reuniți să.și exprima solidaritatea

cu țările coloniale și cu cele ce 
și-au căpătat recent independența.

Spre scena din centrul parcului, 
supusă tirului permanent al reflec
toarelor cinematografiei și al fle- 
șurilor fotoreporterilor era îndrep
tată atenția generală. Vorbeau re
prezentanți ai tineretului din Asia, 
Africa, America Latină, Europa. 
Vorbeau înflăcărat, cu pasiune. în 
glasul vorbitorilor răzbateau ac
cente de revoltă împotriva colo
nialismului, rușine a secolului nos- 
tru.

Cine erau tinerii din acest cor 
uriaș care, în plină înserare, sub 
o ploaie molcomă dar apoi de
venită torențială, au continuat să 
scandeze cu înflăcărare tot mai 
sporită, nici unul dintre ei nepără
sind parcul scăldat de revărsarea 
de ape?

îi deosebim mai întîi pe tinerii 
din Asia, Africa, America Latină, 
tineri care cunosc ce înseamnă 
cancerul colonialismului. Ei știu 
să definească în termenii cei mai 
exacți ce înseamnă colonialismul. 
Tînărul Mamadu, de pe o planta
ție din Nigeria, tînăr care pentru 
prima dată a trecut hotarele ță
rii lui și cu care ne-am întreținut 
în această seară de neuitat, ne-a 
relatat plin de indignare :

— Vreme de sute de ani colo
nialiștii au tăiat și au spînzurat în 
Africa instaurînd rinduieli sînge- 
roase, jefuind și exploatînd nemi
los, călcîhd în picioare cele mai 
elementare norme morale. Toate 
acestea nu pot fi uitate. Și totuși, 
astăzi se mai găsesc o seamă de 
colonialiști care la diferite înfîl- 
niri internaționale se apucă să 
prezinte fărădelegile comise de

nostru special I. CUCU
Un schimb de insigne — o amintire de neșters.

Fotografii de la trimisul

-iS

ft ' V:

ei drept... „binefacere". Dar noi 
știm ce înseamnă „binefacerea” 
lor : analfabetism, boli, mizerie, 
discriminări revoltătoare.

Chiar în timp ce în parc tine
rii cinstiți ai tuturor continentelor 
scandau „Viva Cuba", în întune. 
cimile dimprejurul parcului o haită 
de transfugi cubani pîndeau. Ar 
fi vrut să pună la cale o provocare 
criminală, dar se temeau de furia 
populației finlandeze, a 
tineri din zeci de țări 
parc. Capul bandei de 
cubani era Un oarecare 
nuel Salvat, specializat 
în diversiune și provocări împo
triva poporului cuban.

— Ticălosul a fugit de furia po
porului cuban după ce a fost 
condamnat pentru acte de vanda
lism săvîrșite la Havana, ne-a in
format studenta Maria del Car
men. Acest grup de ticăloși este 
turbat din pricina simpatiei cu 
care este înconjurat tineretul Cu
bei prezent la Festival. Furia îi 
orbește și le ia mințile. In prima 
zi a Festivalului au lovit doi ti
neri cubani pe stradă. Asta e lot 
ceea ce 
gani care 
pe dolari.
- Vă 

noastră, a 
este de partea revoluției cubane 
— a adăugat 
Viinikainen.

Ne-a făcut 
și cunoștința 
student la universitatea din Bru
xelles, originar din Anvers. Ne re
lata că este impresionat de spri
jinul fierbinte de care se bucură 
ia Festival lupta tinerilor din ță
rile coloniale sau care și-au căpă
tat recent independența. Era însă 
supărat de un lucru pe care ni 
l-a comunicat extrem de iritat :

— Chiar deunăzi am fost a- 
costat de un ziarist american. 
Vroia să mă determine să iau 
parte la acte provocatoare îndrep
tate împotriva Festivalului. Mi-a 
spus : „Dacă ne ajuți, devii erou 
al unui reportaj senzațional pu
blicat în toată America". Evident 
că nu m-am lăsat atras... Știu că 
și alți ziariști americani aflați la 
Helsinki se ocupă cu activități 
provocatoare. Cițiva dintre co
legii mei au fost acostați în ace
lași mod de acești așa-ziși ziariști...

Pînă tîrziu în noapte s-a desfă
șurat în parcul „Kaisamieni“ spec
tacolul internațional dedicat tine
rilor din țările coloniale și recent 
•liberate de sub colonialism.

I

miilor de 
aflați în 

transfugi 
Juan Ma
in S.U.A.

au izbutit acești huli- 
și-au vindut conștiința

asigurăm că simpatia 
tinerilor din Finlanda

la rîndul lui tînărul

o deosebită plăcere 
cu Marc van Loon,

ALGER 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: La Alger s-a anun
țat că în urma tratativelor care 
au avut loc în ultimele zile între 
Mohammed Kliider, reprezentan
tul vicepreședintelui G.P.R.A., 
Ben Bella și Krim Bellkassem ți 
Mohammed Boudiaf, vicepre
ședinți ai G.P.R.A., s-a ajuns la 
un acord.

După cum reiese din comuni
catul comun dat publicității la 
Alger, cei trei au căzut dc acord 
asupra următoarelor trei pro
bleme principale: crearea Birou
lui Politic al Frontului de Eli
berare Națională, alegerea în ju
rul datei de 27 august a unei 
adunări naționale constituante 
și convocarea Consiliului națio
nal al revoluției algeriene la o 
săptămînă după aceste alegeri.

Mohammed Boudiaf a comuni
cat că este de acord să facă 
parte din Biroul Politic alcă
tuit din șapte persoane, așa 
cum s-a anunțat la Tlemcen, pe 
la jumătatea lunii iulie.

tinereții
| ădure de catarge. 

Vîntul rece răvășește 
valurile mării. Pe 
chei, uriașe maca
rale își întind bra
țele de metal spre a 
purta in înălțimi ba

loturi de mărfuri. Un vas ancorat 
în rada portului ne întîmpină cu 
ghirlande multicolore de slegu- 
lețe și cu petalele insignei Festi
valului. Pe treptele de lemn ale 
unei scări ce se leagănă folo
sind drept balustradă o frînghie, 
urcăm pe „Völkerfreundschaft“, 
cantonamentul maritim al delega
ției tinerilor din Republica De
mocrată Germană.

Intr-o elegantă sală de restau
rant a vasului asistăm la o inte
resantă conferință de presă. In 
jurul mesuțelor s-au adunat mulți 
ziariști. Unii dintre ei sînt cores
pondenți ai presei burgheze occi
dentale pe care am avut prilejul 

. să-i întîlnim mai des în zilele din 
urmă și să le aflăm năravurile. 
Prof. dr. Friederich Karl Kaul, un 
eminent jurist german, un om 
mai în vîrstă, cu o spontaneitate 
uluitoare a replicii, creionează în 
cîfeva fraze portretul unui perso
naj sinistru.

Cine este acest personaj ? Nu
mele îl scrim cu un sentiment da 
scîrbă ; Heinz Lippmann. Bio
grafia lui este cea a unui borfaș. 
In materie de hoție a fost lipsit 
de fantezie. Pur și simplu a băgat 
mina într-un buzunar străin. Nor
mal ar fi trebuit să ajungă în 
spatele gratiilor. La Bonn furtișa
gul a fost socotit însă drept o 
carte de vizită de prim rang și în 
loc de pușcărie Heinz a găsit 
sălaș în serviciile vest-germane 
de spionaj. Pungașul a devenit 
provocator de meserie. Acum in
dividul cu pricina se află la Hel
sinki. In buzunar are un carnet de 
ziarist deși niciodată n-a avut ni
mic comun cu această meserie. 
La Helsinki își îndeplinește misi
unea încredințată direct de sec
ția 1-1 a ministerului pentru 
problemele infergermane de la 
Bonn, denumire ce ascunde o 
vastă ramificație de spionaj. Re
prezentantul acestei secții, un a- 
nume Scheffler, împreună cu 
Lippmann, încearcă să realizeze 
la Helsinki planul de provocări.

Privim la ziariștii vest-germani. 
Par încurcați. își stăpînesc cu greu 
furia. Faptele sînt prea evidente 
pentru a putea fi contestate.

Un bărbat înalt, blond, încă 
destul de tînăr se ridică de la 
una din mesuțe și cere cuvîntul. 
Aflăm că se numește Hans Wal-

fer Calenius și pînă nu de mult a 
fost colaborator al provocatorilor 
vesf-berlinezi. Ziariștii occidentali 
notează cu repeziciune despre a- 
cest neașteptat interlocutor. Cale
nius îl cunoaște personal pe Lipp- 
mann pe care-l califică drept 
delicvent de drept comun și li
chea politică. Cîndva, Calenius a 
lucrat împreună cu Scheffler la o 
publicație a „Tinerelului federa
list european“. Cînd a înțeles a- 
devărul despre politica Bonnului, 
Calenius a rupt cu profesioniștii 
diversiunii. Persecuțiile autorități
lor l-au silit să se stabilească în 
Elveția unde scrie o carte ce pro
mite a fi interesantă.

Răsfoind ziarele finlandeze din 
aceste zile remarci cu ușurință o 
schimbare de fon chiar și în co
loanele ziarelor burgheze. Unele 
din ziarele ce nu s-au remarcat 
prin simpatie față de ideea Festi
valului iau de aslădată pozifie îm
potriva actelor de huliganism, le 
dezaprobă. Ziarul „Nya Pressen“, 
organ al cercurilor de dreapta, 
consideră drept intolerabile mani
festările elementelor provocatoare 
și sprijină eforturile poliției finlan
deze spre a le curma. Atitudini 
asemănătoare întîlnim și în coloa
nele altor ziare din Helsinki șl 
din provincie. Ele sînt fără îndo
ială o reflectare a atitudinii opi
niei publice finlandeze care se
sizează tot mai clar că haitele de 
provocatori sînt profesioniști ai 
huliganismului, indivizi fără scrupu
le ce nu merită decît disprețul. 
Omul simplu din Helsinki este 
dezgustat de evoluțiile lor zgomo
toase și nu pierde nici o ocazie 
de a lua atitudine, 
corecția meritată, 
stradă, derbedeii 
apostrofați de 
multe ori tinerii 
pus pe fugă. De 
vorba de fugă bat chiar recordul 
de viteză...

îndemnului la boicotarea mani
festărilor Festivalului, populația i-a 
răspuns printr-o participare ma
sivă la întîlnirile prilejuite de 
marea sărbătoare tinerească.

Băieții și fetele de pe toate 
continentele se cunosc mai bine, 
încearcă să găsească un limbaj 
comun în apărarea păcii. Tinerii 
purtînd inscripția „Romînia“ la 
reverul hainelor pot fi întîlniți la 
toate manifestările Festivalului, 
aducînd o contribuție activă, una
nim apreciată. Cantonamentul 
nostru este plin de animație. Pri
mim oaspeți din toate colțurile 
lumii. întîlnirile se prelungesc ore 
în șir și de fiecare dată ascultăm 
cuvinte pline de căldură la a- 
dresa tineretului Republicii Popu
lare Romîne.

aplicîndu-le 
Deseori, pe 

aceștia au fost 
cetățeni iar de 

finlandezi i-au 
altfel, cînd este

• Joi în cadrul Jocurilor Sportive Prie
tenești ale Festivalului Mondial de la 
Helsinki luptătorul romîn IOSIF MOCA a 
repurtat un frumos succes cucerind medalia 
de aur la cat. 78 kg. Aceasta a fost cea de-a 
6-a medalie de aur cîștigată de sportivii ro- 
mîni în cadrul Jocurilor sportive prietenești 
de Ia Helsinki. La categoria semigrea N.

MARTINESCU a dispus la puncte de Klinger 
(R.D. Germană) și a terminat la egalitate cu 
bulgarul Radev. Dintre luptătorii romîni 
care au mai rămas în cursă pentru primele 
locuri s-a remarcat îndeosebi DAVID (cat. 
63 kg) care a făcut meci egal cu finlandezul 
Erkiia și a obținut decizia în fața luptătoru
lui german Elmasri.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii“. Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“.

criza congolezăturierilor care își vînd serviciile autorităților provinciale katangheze și ale căror activități iresponsabile și lipsite de scrupule au contribuit în mare măsură la înrăutățirea situației“.Secretarul general precizează că în cazul cînd eforturile de convingere pe care le preconizează vor eșua, el va cere statelor membre „să examineze cu seriozitate măsurile ce vor trebui luate". „Mă gîn- desc, spune U Thant în apelul său, la presiuni economice asupra autorităților katangheze pentru a le face să înțeleagă că Katanga nu este un stat suveran“.în încheierea apelului său, U Thant exprimă convingerea că „numai un Congo unificat poate aduce pacea și prosperitatea în Africa centrală*.

„In rinduri unite 
spre teiul măreț“ 
Film despre vizita dele
gației de partid și guver
namentale sovietice in 

R. P. Romînă

MOSCOVA. — Studioul cen
tral de filme documentare a 
realizat filmul în culori „In 
rînduri unite spre țelul mă
reț", consacrat recentei vizite 
în R. P. Romînă a delegației 
de partid și guvernamentale 
sovietice în frunte cu N. S. 
Hrușciov.

Filmul înfățișează evenimen
tele principale legate de vizi
ta delegației în Romînia: 
primirea călduroasă făcută la 
București, călătoria oaspeților 
sovietici prin țară, mitingurile 
din diferite orașe și sate. Fil
mul conține, de asemenea, 
imagini de la convorbirile din
tre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale U.R.S.S. și 
R.P.R. și semnarea comunica
tului sovieto-romîn.

DE CE A FOST ARESTAT ÜN TÎNĂR AFRICAN
ÎN GERMANIA OCCIDENTALĂ

BONN 2 (Ager
pres). — După cum 
anunță agenția ADN, 
poliția orașului vest- 
german Bielefeld a 
arestat pe un tînăr 
african a cărui „vină" 
este că și-a manifestat

simpatia față de Re
publica Democrată
Germană. Aflîndu-se 
într-o cofetărie, tînă
rul african a declarat 
în cadrul unei discu
ții, că îi plac mai mult 
condițiile existente în

R.D.G. decît rînduie- 
lile din R.F.G. Acest 
lucru a fost suficient 
pentru ca tînărul afri
can să fie acuzat că 
este „agent comunist” 
și să fie arestat.

Recent, la Londra, poliția a intervenit pentru a împrăștia o de
monstrație antifascistă. Fotografia de mei sus zugrăvește grăitor 

. brutalitatea cu care poliția s-a răfuit cu manifestanjii

Conferința de presă 
a președintelui S. U* A*WASHINGTON 2 (Agerpres). — La conferința de presă care a avut loc la Washington în ziua de 1 august, președintele J. Kennedy a făcut o declarație în care a subliniat că Statele Unite insistă, ca și pînă acum, asupra inspecției la fața locului pentru controlul supravegherii acordului cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară.Noile concluzii tehnice, a declarat el, „nu influențează punctul de vedere al S.U.A. că orice sistem trebuie să includă principiul inspecției la fața locului asupra fenomenelor subterane neidentificate“.La întrebarea unui corespondent dacă guvernul S.U.A. a" hotărît amploarea și data unor experiențe nucleare suplimentare, Kennedy a răspuns că pe insula Johnston se remontează rampa pentru lansarea rachetelor care, după cum se știe, a fost distrusă de explozia unei rachete „Thor“ în timpul ultimei încercări a S.U.A. de a provoca

explozia unui dispozitiv, n. clear la mare înălțime.Cînd reparația ei se va termina, a spus președintele S.U.A. vor efectua încă trei experiențe cu arme nucleare pentru a desăvîrși această serie de experiențe.Referindu-se la problema dezarmării, președintele a subliniat că S.U.A. vor căuta ca și pînă acum să obțină o inspecție asupra „a ceea ce se produce" în ceea ce privește armamentul și pînă nu vor obține acest lucru „nu vor putea încheia un acord cu privire la dezarmarea generală și totală“.Cînd președintele a fost rugat să comenteze demisia generalului Norstad și să răspundă dacă această demisie înseamnă o schimbare a strategiei americane, el a decla. rat că generalul Lemnitzer va continua politica guvernului S.U.A. în același spirit ca șl generalul Norstad și că S.U.A. vor sprijini „apărarea Euro- pei", menținînd forțe nucleare în această regiune.

BUDAPESTA. — La 1 au
gust, Uniunea scriitorilor un
guri a oferit o recepție în 
cinstea delegației de scriitori 
romîni care se află în vizită 
în R, P. Ungară.

TOKIO. — La Conferința 
internațională de la Tokio, 
pentru interzicerea armei nu
cleare, pentru o lume fără 
arme, se desfășoară de două 
zile ședințe preliminare în 
principalele trei probleme ale 
ordinei de zi: cum se poate 
preîntîmpina războiul nuclear, 
cum se desfășoară pregătirile 
în vederea unui război nu
clear, cum trebuie să se dez
volte mișcarea pentru Interzi
cerea armei nucleare și pen

tru preîntîmpinarea izbucnirii 
unui război nuclear.

ACCRA. — In seara zilei de 
1 august a avut loc o tentati
vă de asasinare a președinte
lui Ghanei, Kwame Nkrumah, 
care se înapoia de la o între
vedere cu președintele Voltei 
Superioare. Potrivit agenției 
Reuter, s-a aruncat o bombă 
asupra automobilului preșe
dintelui, care se oprise în sa
tul Kulungulu (partea de nord 
a Ghanei) pentru a saluta un 
grup numeros de elevi. Pre
ședintele nu a avut nimic de 
suferit. A fost ucis un elev și 
au fost rănite 56 de persoane, 
printre care cîteva din antu
rajul președintelui.


