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cînteia

de artă
Marți Ia amiază s-a deschis, în 

sala Dalles, „Expoziția de artă 
plastică cehoslovacă secolele XIX 
și XX”, organizată de Ministerul 
învățămîntului și Culturii și Ga
leria Națională din Praga, în co
laborare cu Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Muzeul 
de Arte din București.

Expoziția cuprinde o colecție 
de lucrări, a circa 100 de artiști
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Muncit

Miercuri 5 septembrie 1962

Controlorul de calitate Boronyoi Alexandru de la secția lăcătușerie a I.I.S. „Encel Mauriciu" din Tg. 
Mureș controlînd piesele tînărului Chirilă Ștefan, constată că sînt de bună calitate.

Foto : N. STELORIAN

Peste sarcinile
BAIA MARE (de la corespondentul nostru). Muncitorii tehnicienii și inginerii de la întreprinderea forestieră Si- ghet obțin lună de lună importante realizări în întrecerea socialistă. Obiectivul principal al întrecerii socialiste este de a da patriei cît mai multă masă lemnoasă la un preț de cost redus. Astfel, de la începutul anului și pînă acum s-au dat peste plan la această întreprindere aproape 3 500 mc bușteni rășinoase, 1 300 mc lemn de mină și alte cantități însemnate de lemn în diferite sortimente. Datorită a- cestor depășiri s-a creat posibilitatea ca planul la producția marfă să fie realizat de la începutul anului și pînă acum în proporție de 107,4 la sută. Totodată a fost mărit indicele de utilizare a masei lemnoase cu 1,2 la sută față de plan. Cele mai importante realizări au obținut brigăzile conduse de Ștefan Dogar, Nicolae Boiciuc, Dumitru Stan Oncu și altele.

Tînăra Avrămuț Maria de la 
Filatura „Teba''-Timișoara dă o 
atenție deosebită calității pro
duselor. Pentru aceasta ea se 
numără printre fruntașii filaturii.

Foto : IONESCU V.

Un exemplu
însuflețitor

□:

Pagina tineretului 
de la sate

Orașul nostru
casa noastră

rașul Galați a devenit în anii puterii populare, de nerecunoscut. I- maginea vechiului oraș cu ruinele celor peste 6 000 lăsate de furia în zilele fierbințide imobile hitleriștilor ale lui august 1944, a dispărut treptat.în Galațiul de astăzi nu departe de maestoasa rostogolire a valurilor Dunării, s-au clădit peste 3 000 de apartamente, s-au construit întreprinderi noi, iar altele au fost modernizate și dezvoltate.Importante fonduri au fost alocate în acești ani pentru gospodărirea și înfrumusețarea orașului — în special pentru amenajarea străzilor, a magazinelor și spațiilor verzi etc. Partidul a chemat tineretul, în frunte cu utemiștii, ca alături de comuniști și sub conducerea lor să participe cu

entuziasm la nii de mare gospodărirea rea orașului care trăiesc și muncesc.Organizațiile U.T.M. rașul Galați desfășoară ținută și complexă politică de educare nească și de mobilizare activă a tineretului la opera măreață de a face din orașul Galați o adevărată grădină de flori. Pînă în prezent s-au obținut rezultate frumoase. Bunăoară, în primele șase luni ale acestui an s-au 51 000 ore de tică pentru și curățenia orașului, a întreprinderilor, instituțiilor și școlilor.Cu forțele tineretului s-au plantat 12 000 puieți în jurul stadionului „Dunărea", s-au amenajat 15 000 metri pătrați spații verzi în jurul stadionului și blocurilor din centrul

realiz.area sarci- răspundere — și înfrumuseța- Galați, oraș îndin o- o sus- muncă cetățe-

efectuat peste muncă patrio- înfrumusețarea

orașului, s-au amenajat 18 baze sportive simple și asigurat efectuarea unoi- crări de muncă necalificată la Grădina publică și Parcul pionierilor, la depavarea străzii Traian, precum și la acțiuni de demolări.Acțiunile acestea puteau fi însă mai mari și mai numeroase, și mai bogate în rezultate.Uneori însă, din lipsa noastră, a comitetului orășenesc U.T.M. și din vina sfatului popular orășenesc, organizarea concretă a. muncii patriotice a tineretului a lăsat de dorit.Au fost zile cînd 150—200 tineri veniți la muncă pe diferite șantiere, au desfășurat o activitate foarte redusă, ceasta din cauza lipsei organizare a muncii, lipsă ne aparține atît nouă cît organelor tehnice care erau desemnate să îndrume munca tinerilor pe aceste șantiere.

s-a lu-

A- de ce Și

tinerii au ieșit la a'Deseori,ceste acțiuni, dar s-au întors fără să facă nimic fiindcă tovarășii tehnicieni de la sfatul popular orășenesc lipseau de pe șantier. Așa s-au petrecut lucrurile cînd au ieșit tinerii de la I.T.G., de la Școala medie nr. 3, de la I.C.O.R. și din alte întreprinderi. în ziua de 24 iunie de pildă, au fost solicitați de către sfatul popular orășenesc 300 de tineri la încărcarea molozului rezultat din demolarea imobilelor de pe strada 13 Iunie și de pe strada 1 Mai. Lipsa unui ajutor mai concret din partea sfatului popular orășenesc a făcut ca și această acțiune să nu reușească în întregime. în str. Dr. Russell, spre exemplu,
STOICA COSTICÄ 

prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Galați

(Continuare în pag. a 3-a)

L a sfîrșitul anului școlar 1951, 
pe. poarta școlii profesio
nale de ucenici I.P.R.O.F.I.L. 

— Arad pășea o nouă generație 
de muncitori calificați ca tîm- 
plari de mobilă. Ei au fost repar
tizați la diferite unități productive 
din regiune și din țară. Majorita
tea au devenit fruntași în produc
ție, făcind cinste școlii în car,e au 
învățat meseria. Printre absolvenți 
se afla și tînărul Traian Lucuța. 
lată însă că lui i-a fost dat să se 
reîntoarcă la școală, după o lipsă 
de aproape 10 ani.

De data aceasta se înapoia însă, 
ca inginer, ca unul din profesorii 
școlii, care — de la catedră — 
urma să împărtășească elevilor 
bogata sa experiență practică, 
multiplele sale cunoștințe teore
tice. Viața profesorului, a fostului 
ucenic, era totodată un exemplu 
viu pentru cei din jur în ceea ce 
privește marile posibilități pe care 
le au astăzi oamenii muncii în 
patria noastră socialistă. Și exem
plul său i-a însuflețit pe mulți din
tre ucenici.

SERGIU IONESCU
corespondent voluntar

Șl CREAȚIE
T7 alțurile gateru- 
J/ lui înghit cu 

lăcomie lem
nul. Tînărul Vasile 
Martiniuc apasă pe 
un buton și gaterul 
se liniștește. Valțuri- 
le se ridică, apoi co
boară din nou, strîn- 
gînd cu putere buș
teanul gros. Pinzele 
metalice îl despică cu 
înverșunare.

Observ în mișcări
le acestui tînăr în
demânare și siguran
ță. Pînă nu de mult, 
pentru Vasile Marti
niuc gaterul ascun
dea multe taine. în 
deslușirea lor însă el 
a fost ajutat de gate- 
riști cu mai multă 
experiență, de maiș
tri. Așa a început 
Martiniuc să iubeas
că fabrica, oamenii, 
munca, să îngrijească 
gaterul ca pe bunul 
său cel mai de preț. 
Acum lucrează in bri
gada comunistului 
Vasile Bîrsan, briga
dă fruntașă în între
cerea socialistă. El 
consideră acest lucru 
drept n mare cinste, 
încrederii ce i s-a a-

cordat de a lucra în 
această brigadă, Va- 
sile Martiniuc îi răs
punde prin fapte. 
Despre produsele pe 
care el le realizează, 
maistrul secției spu
ne :

— Sînt de cea mai 
bună calitate. Marți-

Din carnetul

corespondentului

voluntar

niuc stabilește cele 
mai bune modele de 
tăiere, iar pinzele ga
terului său sînt întot
deauna bine ascuțite 
și bine fixate.

Ridicarea califică
rii profesionale a de
venit pentru el o a- 
devărată pasiune. 
Lectura pe care o 
face este deosebit de 
diversă. Citește mul
te cărți tehnice lega
te de specificul mese
riei, dar și cărți de 
literatură beletristică.

Vasile Martiniuc

de
a 

pictu- 
la

este pasionat și 
pictură. De copil 
iubit desenul, 
ra. Cînd a venit 
I. F. Vișeul de Sus a 
început să frecvente
ze cercul de pictură 
de pe lingă Casa ra
ională de cultură. în 
scurt timp el a deve
nit cel 
m embru, 
pentru 
sale. Cunoaște istoria 
artelor plastice. A în
vățat, printre altele, 
să vorbească și să ci
tească în limba rusă.

Unora dintre mun
citorii din hala gate
relor, „pictorul" — 
așa l-au supranumit 
ei pe Vasile Marti
niuc — le-a făcut 
portretele. Deși nu 
sînt pe deplin reuși
te, ele dovedesc simt 
artistic. Muncitorii îl 
privesc cu admirație 
pe Vasile Martiniuc 
și-l ascultă cu interes 
atunci cînd, în timpul 
liber, le vorbește 
despre viața marilor 
pictori, ca: Grigo- 
reșcu, Băncilă, Aman, 
Surikov etc.

mai activ 
apreciat 

aptitudinile

ION FAICIUC

Noi materiale didactice
In afara manualelor școlare, 

Editura didactică gi pedagogi
că a pregătit pentru noul an 
școlar 85 de titluri de mate
riale didactice pentru elevi și 
studenți, care însumează a- 
proximativ 300 000 de exem
plare. Printre acestea se nu
mără harta fizică și admini
strativă a R.P. Romîne, har
ta Africii și a țărilor din cen
trul și estul Asiei, un mare 
număr de atlase, tablouri în- 
fățișînd construcții noi ale pa
triei — hidrocentrala „V. I. 
Lenin" din Bicaz, Uzinele de

produse sodice Govora etc. O 
mare atenție a fost acordată 
creării unor noi planșe de a- 
natomie și zoologie.

Au fost expediate, de ase
menea, școlilor și facultăților 
numeroase materiale didactice 
noi, cum sînt instrumente și 
aparate termice și optice, o- 
biecte din sticlă pentru labo
ratoare, aparate pentru în
zestrarea laboratoarelor de fi
zică și chimie, aparate și tru
se pentru diferite experiențe 
etc.

EXCURSIE
(Agerpres)

Casa agronomului 
din regiunea BrașovLa Hălchiu a avut loc inaugurarea Casei agronomului din regiunea Brașov. Ea cuprinde trei pavilioane cu săli de. cursuri, bibliotecă, laborator, club etc. încă în acest an se prevede ca aici să fie instruiți peste 500 de specia-

liști din agricultură, în vederea ridicării cunoștințelor lor profesionale. Tot aici vor avea loc schimburi de experiență, consfătuiri, conferințe la care vor fi invitați să participe oameni ai muncii de pe ogoarele regiunii.

n uzina noastră
muncesc aproape
o mie patru sute de 
fineri. Despre fie
care în parte se pot 
spune cuvinte de 
laudă : și despre fe-

lul cum muncesc, și cum învață, 
și cum își petrec orele libere. Aș 
vrea să mă opresc însă numai la 
una din trăsăturile înaintate care 
caracterizează întregul tineret din 
uzina noastră : dragostea pentru 
comoara închisă între coperțile 
cărților.

Prietenia cu cartea s-a stator
nicit mai ales cu ajutorul con
cursului „Iubiți cartea“, lată nu
mai două cifre : toți cei aproape 
1 400 de tineri din uzină sînt și 
participanți la concursul „Iubiți 
cartea“. Peste 1 000 dintre ei au 
obținut de-acum insigna „Prieten 
al cărții“.

Cum s-a ajuns la aceste rezul
tate ? Ne-am dat seama de la 
început că pentru tineri concursul 
este o minunată școală de edu
cație comunistă iar fiecare carte 
citită este un bun profesor. 
Sînt zeci și sute de exem
ple pe care le-aș putea cita pen

tru argumentare. Am să iau unul 
la întîmplare : Constantin Pasăre 
de la subansamble. Intr-o vreme, 
cu luni în urmă nu mai știam ce 
metode să mai folosim ca să-l fa
cem să înțeleagă că-i în folosul 
lui să nu-și irosească orele 
bere. De altfel, 
în muncă n-avea 
tocmai 
nat, 
nici

bună, 
absenta 

nu admitea

li-
atunci nici 
comportare 

indiscipli- 
I Și 
mun-

pe 
o 

era 
nemotivat 
sfaturile r

Un grup de 40 de 
elevi, fii ai colecti
viștilor din comuna 
Valea Nucarilor, ra
ionul Tulcea, au ple
cat înfr-o excursie de 
4 zile la Constanța. Ei 

vizitat cu acest

prilej Muzeul arheo
logic și Acvariul din 
orașul Consfanța după 
care s-au deplasat pe 
litoral la Mamaia, E- 
forie nord, Eforie sud 
și Techirghiol. Pe li- 

au admirat

frumoasele 
fii ridicate 
ani, care au 
complet fafa orașelor.

consfruc- 
în ultimii 

schimbat

SERGHEI IOSIF 
corespondent 

voluntar

unei expoziții 
plastică
plastici cehoslovaci, care ilustrea
ză aspecte ale evoluției picturii și 
sculpturii cehe și slovace de la 
începutul secolului XIX 
prezent.

Cu prilejul deschiderii 
ției. secretarul Uniunii 
plastici din R. P. Romînă, 
Irimescu și ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București, Jaroslav 
Sykora, au rostit scurte cuvintări.

pînă în

expozi- 
artiștilor 

Ion

Institutul de mine
din

■ nstitutul ds mine din Petrsfșehi este o creație. a regimului democrat- popular. Este un institut încă tînăr. Totuși, pringrija permanentă a partidului și. guvernului, a ajuns la o . dezvoltare care permite desfășurarea în bune condițiuni a tuturor activităților proprii unui institut tehnic de învățămînt superior.în institut se pregătesc ingineri mineri, chemați să pună în valoare bogățiile subsolului țării noastre. Facultățile și secțiile Institutului îmbrățișează toate specialitățile ' legate de lucrările miniere. Astfel, Facultatea de mine are secțiile de exploatări miniere, prepararea cărbunilor, și minereurilor și topografie minieră, iar Facultatea de electromecanică minieră o singură secție cu același nume.Absolvenții institutului sesc largi posibilități de vitate la întreprinderileniere, la uzinele de prepararea minereurilor și a cărbunelui, la uzinele ce fabrică mașini și utilaj minier sau la institutele de cercetări științi-
gă- acti- mi-

Petroșeni
conf. I. Constantinescu prorector al Institutului de 

mine
conf. Gh. Mascafice. Ei pot, de asemenea, deveni cadre didactice în învă- țămîntul superior.

Baza materială a institutului asigură desfășurarea procesului de învățămînt în cele mai bune condiții, clădirile institutului, toate noi, sînt grupate într-un complex formînd o adevărată cetate universitară. Aici, studenții găsesc

săli confortabile de cursuri și seminarii, laboratoare, săli de desen și de proiecție, săli de lectură, de cinema etc. Laboratoarele se îmbogățesc an de an cu noi utilaje și aparate, care permit efectuarea lucrărilor practice necesare verificării celor învățate la cursuri.în laboratorul-muzeu de exploatări miniere se găsesc machete care ilustrează diferitele metode de exploatare a zăcămintelor de cărbuni, minereuri și sare. în laboratorul de mașini miniere se poate studia funcționarea mașinilor moderne, care, pe lîngă că fac munca minerului mai u- șoară, îi asigură și un înalt nivel de productivitate. Cele două laboratoare de electrotehnică permit efectuarea lucrărilor legate de toate disciplinele electrotehnice ce sepredau în institut, de la bazele electrotehnicii pînă laprobleme de automatizări. Laboratorul de fizică generală dispune de peste 700 apărate demonstrative și de măsură iar cele două laboratoare de chimie (generală și analitică) sînt dotate cu aparatura și substanțele necesare lucrărilor respective. Am citat numai cîteva din cele 12 ratoare de care dispune tutui în prezent, toate fiind la fel de bine utilate. în a- fară de acestea, într-un pavilion nou, sînt în curs de a- menajare și alte laboratoare.Biblioteca institutului cuprinde peste 85.000 volume de literatură ideologică, tehnico- științifică și beletristică, peste 5 000 colecții de reviste de specialitate și se îmbogățește continuu cu noi lucrări din toate domeniile. Cele peste 300 titluri de reviste de specialitate din țară și străinătate, pe care le primește biblioteca institutului în mod curent, permit un contact permanent cu știința și tehnica mondială. în ultimul timp, biblioteca se îmbogățește și cu cursuri de specialitate avînd ca autori cadrele didactice ale institutului.Două cămine și cantină studențească asigură studenților aceleași condiții de trai ca și în celelalte centre universitare din țară.Un mare număr de studenți sînt bursieri. Cei cu rezultate

labo- insti-

(Continuare în pag. a 3-a)

în a-

Pe lacul de acumulare de la Bicaz.

CARIII
universală. Au acționat împreună, 
și Constantin a înfeles pînă la 
urmă cît de mult pierdea petre- 
cîndu-și timpul fără rost. Munci
torul fruntaș de azi Constantin 
Pasăre este și un cititor fruntaș, 
cu o vorbire aleasă pe care-l 
auzi recomandînd adesea una din 
cărțile lui Șolohov sau Sadoveanu.

Infelegînd bine rostul concursu
lui, ne-am dat seama că rezultate

ten al cărții“). Utemiștii ne-au a- 
rătat însă că acțiunile întreprinse 
erau încă puține, că mulfi tineri 
citeau nesistematic, în răstimpuri 
și fără să tragă maximum de în
vățăminte din fiecare lectură. 
Ineficiența pornea de la existența 
unei singure comisii care, oricît 
de buni membri ar fi avut, nu 
putea da sprijinul și îndrumarea 
la vreme fiecărui colectiv, în ul
tima instanță fiecărui tînăr. Ufe-

O bogată experiență obținută de organizația U. T. M. de la 
Uzinele „Semănătoarea“ în îndrumarea lecturii tinerilor

citorilor, pe care adesea îi jig
nea. S-au încercat multiple forme 
de într-ajuforare colectivă — de la 
înțepătura versului satiric pînă la 
asprimea judecății colectivului. 
Dar nu greșesc dacă spun că pe 
lingă acestea un bun prieten i-a 
fost și cartea, pusă în mînă la 
timp și cea care trebuia. Exem
plului colectivului i s-a alăturat 
și exemplul tinerilor eroi înaintați 
din literatura noastră, sovietică,

bune vom avea numai ducînd o 
muncă infensă, diferențiată, de la 
om la om. Pînă la conferința de 
dare de seamă și alegeri U.T.M. 
de anul trecut, de activitatea din 
cadrul concursului se ocupa un 
singur colectiv — comisia pe uzi
nă. E drept, era formată din oa
meni compefenți; cu inițiativă și 
entuziaști. Obținuse și rezultate 
(peste jumătate din numărul ti
nerilor obținuseră insigna „Prie-

miștii au criticat atunci și auto- 
mulțumirea comisiei care socotea 
că față de perioade trecute, cînd 
se citea mai puțin, se făcuse un 
pas înainte în densul că mai bine 
de jumătate din numărul tinerilor 
deveniseră cititori activi. Ei au 
hotărî! ca nu numai majoritatea 
tinerilor ci realmente nici un tînăr 
să nu rămînă în afara concursului 
,,Iubiți cartea“, ca fiecare să de- 

’ vină în scurt timp purtător ăl in-

signei „Prieten al cărții“. Pentru 
îndeplinirea acestei hotărîri ute
miștii au cerut în conferință, 
ființarea comisiilor concursului 
fiecare secție.

Munca celor 14 comisii 
fiecare organizație U.T.M. 
secție trebuia bine îndrumată 
la început.-Sarcina a revenit 
misiei pe uzină care a arătat 
prin exemple concrete cum se 
organizează o seară literară, o 
recenzie, un medalion, un simpo
zion literar etc. Un accent deo
sebit s-a pus de la început pe 
forța mobilizatoare a agitației vi
zuale, concepută interesant, atrac
tiv. De exemplu la secția cardane 
deși se ' 
concurs, 
o carte 
cursului 
lozinci cu un astfel de cuprins : 
„Știți că tovarășul X a citit în 
această lună atîtea cărți Efec-

înscriseseră toți tinerii la 
se citea puțin, unii doar 
pe lună. Comisia con- 
pe secfie a afișat atunci

GRIGORE ȘTEFANESCU
secretar al Comitetului U.T.M.

Uzinele „Semănătoarea“- 
București

(Continuare in pag. a 3-a)

întreprinderea ,,Electrotehnica“ 
din Capitală, unitatea nr. 2. In 
fotografie : șeful echipei mon
taj, Miron Ion și montorul 
Popescu Constantin — efectu- 
înd un ultim control la un lot 
de transformatori electrici — 
înainte de a fi exnediați be

neficiarilor.
Foto : AGERI'T.ES'



agrozootehnic

O

de cu- 
ale co- 

acestui 
insist in

pentru învățămmtul

Gospodăria agricolă colectivă „Viața nouă“ din comuna Domne ști, regiunea București. Am tăcut 
bine că am plantat fasole între rîndurile cu porumb“ — spune brigadierul Nicolae Preda, ingine

rului agronom al colectivei, Paul Postolache. p0f0 , AGERPRES

Stațiunile de mașini și trac
toare din regiunea Hunedoara 
au realizat planul lucrărilor 
agricole de vară în proporție 
de 119,7 la sută.

Mecanizatorii continuă acum 
arăturile și celelalte lucrări în 
vederea însămințărilor de 
toamnă. Pină în prezent ei au 
făcut arături adinei pe mai 
mult de 30 la sută din supra
fețele eliberate de culturi din 
vară și au executat lucrări de 
întreținere a arăturilor, pre
gătind astfel terenurile pen
tru a fi semănate cu grîui de 
toamnă. O atenție deosebită 
acordă calității lucrărilor, de 
care depinde în mare măsură 
sporirea producției la hectar.

Paralel cu lucrările în cîmp 
mecanizatorii au reparat și re
vizuit toate tractoarele, semă- 
nătorile de cereale și celelalte 
mașini care vor fi folosite în
apropiata campanie de însă- 
mînțări.

TÂȚI
T

Făcăeni este numele unei comune mari, frumoase și bogate din raionul Fetești. Aici se află două gospodării colective : una la centrul de comună și cealaltă în satul Progresul. Amîndouă sînt gospodării puternice, multilateral dezvoltate și cu frumoase perspective. Pămînturile a- mîndorura sînt bune, mănoase și nu se deosebesc cu nimic unele de altele. Localnicii se mîndresc chiar cu aceste calități ale pământurilor de pe aici. Dar este suficient oare să te mîndrești cu un lucru bun fără să te străduiești să-i folosești din plin toate calitățile ? S-ar trage concluzia, și pe drept, că producțiile celor două G.A.C. sînt, dacă nu e- gale, măcar apropiate. In acest an, gospodăria colectivă „Progresul“ a cultivat cu grîu suprafața de 1-150 de hectare. Și-a planificat să obțină o producție medie de 1750 de kg. la hectar. Gospodăria colectivă din Făcăeni a cultivat, cu a- ceastă plantă, suprafața de 1 748 de hectare și a prevăzut să obțină o producție medie ceva mai mică — 1 720 de kg la hectar. Acum grîui se află în magazii. S-au făcut socotelile, s-au încheiat bilanțurile. Care sînt rezultatele? Gospodăria colectivă „Progresul“ a obținut o producție medie de 1 716 kg la hectar și gospodăria colectivă „Prietenia ro- mîno-coreeană“ o producție medie de 1872 de kg la hectar,

diferență de 156 kg la hectar, Care să fie oare cauza ?Discutam, deunăzi, cu tovarășii de aici tocmai acest fapt. La „Progresul“ mi s-a spus :— Nu ne-am realizat planul cu 34 kg la hectar. Nu e mare lucru.— In total ce cantitate nu ați realizat ?— 47 de tone.— Asta față de planificarea dumneavoastră ; dar în com

borceag. Au arat din toamnă. Au folosit sămînță din soiuri de înaltă productivitate. Să- mînța au tratat-o- Au folosit și îngrășăminte.— Ce trebuia ca să obținem mare ?Tovarășii din neau :— Nu ne mulțumim cu producția obținută. Faptul că de pe o tarla de 373 hectare am obținut 2120 kg la hectar, ne arată că, oricît ar bîntui seceta,

să mai facem producție maiFăcăeni spun-

Cîteva comparații pe marginea recoltei 
de grîu a celor două G.A.C. din comuna 

Făcăeni

parație cu vecinii de la Făcăeni ?- 147,8De ani diferențe cele două gospodării colective. Cei de Ja Făcăeni au avut mereu sporuri de recoltă. Din discuțiile pe care le»am purtat a reieșit că oamenii s-au „obișnuit“ cu diferențele acestea, considerîndu-le firești, cut arătură Dar cît de nefirești sînt ele ! Cît de nejustificate sînt I Să vedem care sînt cauzele diferenței la grîu, din acest an. Cum au lucrat cei de la „Progresul“ ? Au pus griul după premergătoare recomandate de agrotehnică : porumb, mazăre,

tone.de zile există aceste de producții între
posibilitățile obținerii unor producții mari sînt inepuizabile. Cum am procedat noi, totuși, de am zmuls pămîntu- kli 234 656 kg de grîu mai mult decît prevăzusem inițial ?Iată cum au lucrat ei. Au în- sămînțat grîu după borceag, fasole, mazăre, porumb. Au folosit aceleași soiuri ca și vecinii de la „Progresul“. Au fă- adîncă de vară, cu scormonitorul, la peste 30 cm adîncime, imediat după stringerea păioaselor. Asta a permis ca în sol să fie menținută o mare cantitate de apă și a stimulat procesele microorganismelor din sol. Odată cu arătura, ei au administrat, pe

o parte din teren, cîte 200-250 kilograme îngrășăminte chimice la hectar iar pe restul îngrășăminte naturale. Arătura a fost întreținută, afînată și curățată de buruieni, pină la însămînțări. Au însămînțat la 6-7 cm. adîncime. In primăvară au grăpat.Aparent, diferențele de lucrări sînt minime. Colectiviștii din Făcăeni, spre deosebire de vecinii lor, au avut o arătură de vară bine mărunțită și au îngrășat, cu ocazia aceasta, pă. mîntul. Cei de la „Progresul“ au făcut arătura cu puțin înainte de semănat, aceasta a fost bolovănoasă, neafînată și semințele nu au putut avea un bun pat germinativ. Mai mult, colectiviștii de la Progresul“ nu au folosit decît în mică măsură îngrășămintele, Ce a însemnat spre exemplu mranița împrăștiată, în primăvară, pe cele 200 hectare ? A însemnat o producție de 2 400 kg la hectar. Vasăzică, mai mult chiar decît media la vecini 1 Făcînd o socoteală simplă rezultă că dacă întregii suprafețe i s-ar fi acordat aceeași atenție, gospodăria colectivă „Progresul“ ar fi putut obține peste 790 tone de grîu în plus. Iată deci că diferențele de producție Care au existat de-a lungul a- nilor, în aceste două gospodării colective, pot fi înlăturate. E cert că producțiile mari pot deveni, și în comuna Făcăeni, producții obișnuite.
C. SLAVIC

întărind graficul 
i/.mducțiilor obți
nute de colecti
viștii din Mizil, ai 
să observi din 
prima clipă că a- 
■îestea sînt în con

tinuă creștere de la an la an. 
In ceea ce privește producția 
vegetală, această creștere este 
rodul folosirii unor semințe 
de mare productivitate, al ex
tinderii mecanizării lucrărilor, 
al aplicării unei agrotehnici 
înaintate. în zootehnie ea se 
datorește procesului de selec
ție a animalelor și îngrijirii 
lor raționale. în ambele ca
zuri însă, un cuvînt hotărîtor 
l-a avut și îl are continua îm
bogățire a bagajului 
noștințe profesionale 
leotiviștilor. Asupra 
capitol intenționez să 
rîndurile care urmează.

De mai mulți ani, în gos
podăria noastră colectivă se 
desfășoară cu regularitate, în 
fiecare iarnă, învățămîntul a- 
grozootehnie. Este o școală ale 
cărei cursuri sînt frecventate, 
prin grija organizației de 
partid, a consiliului de con
ducere și prin contribuția or
ganizației de bază U.T.M., de 
tot mai mulți colectiviști ti
neri și vîrstniei. Rezultatele se 
văd atît în lucrările de cali
tate din ce în ce mai bune pe 
care le efectuează colectiviștii, 
cît mai ales în competența cu 
care brigadierii și șefii de e- 
chipe rezolvă o serie întreagă 
de probleme de ordin tehnic, 
fără să mai fie nevoie de in
tervenția directă a mea, a in
ginerului agronom. Faptul a- 
cesta pentru mine este, fi
rește, de un mare folos. Nu 
mai sînt nevoită să-mi „fări- 
mițez” munca ; am posibilita
tea să mă ocup mai înde
aproape de obiectivele mai 
mari și mai grele ale produc
ției.

Iată de ce atît eu cît și co
lectiviștii am primit cu deose
bii interes Hotărîrea C.C. 
al P. M. R. și a Consiliu
lui de Miniștri privind dez
voltarea și îmbunătățirea în- 
vățămîntului agricol. Noi 
am înțeles că organizarea 
învățământului agrozootehnic 
de trei ani, înseamnă, în fond, 
crearea în fiecare unitate a- 
gricolă socialistă a unei ade
vărate școli profesionale. De 
aceea am considerat că activi
tatea pentru pregătirea des
chiderii acestor cursuri tre
buie s-o începem încă de pe 
acum. Pentru că în Hotărîre 
se spune : „în predarea cursu
rilor, lectorii vor adapta con
ținutul manualului la condi
țiile concrete ale localității 
respective (natura solului, cli
ma și altele) și îl vor completa 
cu numeroase exemple cunos
cute de țărani din propria lor 
experiență de producție”.

Firește' că această adaptare, 
această bogăție de material

faptic nu poate fi strînsă de
cît acum, adică mai precis în 
toată perioada muncilor agri
cole. Pe baza sarcinilor tra
sate de organizația de partid 
am pornit la lucru. Un sprijin 
prețios îl am din partea tine
rilor, care au luat o serie de 
măsuri în urma dezbaterii 
Hotărîrii într-o adunare ge
nerală deschisă a organizației 
de bază U.T.M. Am creat un 
larg activ de colaboratori. Unii 
(îndeosebi tineri) string se
mințe de diferite plante pe 
care Ie avem în cultură, string 
plante pentru ierbare, diverși 
dăunători pentru insectare. De 
multe ori, seara, după muncă, 
ne strîngem cu toții și clasăm 
materialul cules. în acest timp 
brigadierii și șefii de echipă, 
colectiviștii fruntași culeg date 
în legătură cu lucrările pe 
care le facem, cu stadiul de 
dezvoltare a plantelor, com
pară munca unor brigăzi cu a 
altora. Periodic, la cîmp, în 
pauzele dintre lucrări, orga
nizăm scurte consfătuiri în 
legătură cu activitatea ce se 
desfășoară Ia un moment dat 
și ceea ce trebuie făcut în 
continuare. înaintea fiecărei 
lucrări, țin conferințe Ia că
minul cultural despre lucră
rile mai importante din cîmp 
(în zootehnie este aceeași ac
tivitate. De pregătirea cursu
rilor zootehnice se preocupă 
un alt tovarăș).

în plus, aș vrea să mai sub
liniez faptul că mulți colec
tiviști au inceput să-și facă 
ierbare și insectare proprii, 
fapt care-i va ajuta Ia mai 
buna înțelegere a lecțiilor pe 
care le voi preda.

In continuare, pînă în 
toamnă, cu sprijinul consi
liului de conducere al gospo
dăriei, vom completa necesa
rul de materiale documentare 
și de analiză din casa labo
rator, vom revizui și vom îm
bogăți biblioteca cu noutățile 
din agricultură și zootehnie, 
vom discuta cu colectiviștii în 
vederea 
cursuri.

Astfel, 
cursurilor 
pregătirile terminate.

Pentru acest an, gospodăria agri colă de stat Vădeni, din raionul 
Brăila și-a planificat să crească aproape 8 000 de găini și 44 000 
de pui. Pînă în prezent s-au livrat statului 350 000 de ouă și 10 000 
tone de carne de pasăre. In același timp, gospodăria pune la dispo
ziția altor unități agricole, zeci da mii de pui. In foto : Dumitra 
Pabela — una dintre cele mai harnice crescătoare de păsări de aici,

A început recoltatul porumbului
și al florii-soarelui

înscrierii ior Ia

ziua deschiderii 
ne va găsi cu toate

SILVIA CANTARAGIU 
inginer agronom 

la G.A.C. „Unirea" -Mizil

CONSTANȚA 4 
(Coresp. Agerpres). 

în regiunea Do- 
brogea a început 
recoltarea porum
bului pentru boabe 
din soiurile timpu
rii și a florii-soa- 
relui. Pînă acum 
unitățile agricole 
socialiste au strîns 
floarea-soarelui și 
porumbul de pe mai 
mult de 8 000 de 
ha. Colectiviștii din 
raionul Istria, care

au recoltat floarea- 
soarelui de pe su
prafețe mai mari, 
au realizat produc
ții cu 200—300 kg 
la hectar mai mari 
față de cele plani
ficate. Gospodăriile 
agricole de stat din 
trustul Constanța 
au strîns în două 
zile porumbul de 
pe aproape 1000 
ha. De pe primele 
85 de ha recoltate, 
G.A.S. Topraisar,

de exemplu, a rea
lizat o producție 
de aproape 4 400 kg 
porumb știuleți la 
hectar. Pe terenu
rile eliberate de a- 
ceastă cultură, me
canizatorii au înce
put imediat execu
tarea arăturilor în 
vederea asigurării 
unor cit mai bune 
condiții pentru în- 
sămînțarea griului 
de toamnă.

„Cupa agriculturii“

Construcțiile zootehnice au fost terminate

Gospodăria agricolă de stat 
Becicherecul Mic, raionul Timi
șoara are 3 700 de vaci cu 
lapte. Pentru ușurarea și opera
tivitatea mulsului de curînd a 
fost dată în folosință o instalație 
electrică de muls cu două ștan

duri.

Gospodăria colec
tivă „Pămînt desțele
nit“ din Săpunari ra
ionul Lehliu, are 370 
taurine dintre care 150 
de vaci, 720 de por
cine, 1 300 de oi, 
7 000 de păsări. Pe 
timpul iernii, animalele 
trebuie bine adăpos
tite și întreținute, pen
tru a da producții 
mari. Paralel cu cele
lalte munci din timpul

verii, colectiviștii din 
Săpunari au acordat 
cea mai mare atenție 
și construcțiilor zoo
tehnice. Acum, ei au 
terminat construcția 
unei maternități de 
porcine pentru 500 ca
pete, a unui padoc 
pentru 5 000 păsări, a 
trei saivane pentru 
1 500 de oi și a unui 
grajd pentru 100 de 
vaci. Colectiviștii au

folosit în mare parte 
materiale locale, con- 
fecționîndu-și singuri 
cărămida și fasonînd 
lemnul de salcîm, re
zultat de la lizierele 
defrișate. Prin aceasta, 
ei au economisit, la 
construcțiile zooteh
nice, suma de aproape 
100 000 lei.

C. CONSTANTIN

Al treilea cămin cultural 
al comunei

In comuna Nucșoara, raio
nul Curtea de Argeș a fost 
inaugurat de curînd al treilea 
cămin cultural din comună. La 
construirea spațiosului cămin, 
dotat cu o sală de spectacole 
cu 300 de locuri, 2 săli de lec
tură, bibliotecă și sala de pro
iecții, tinerii din comună și-au 
adus din plin contribuția. Prin

munca voluntară și folosirea 
resurselor locale s-a realizat o 
economie de 120 000 lei.

In luna august 
date în folosință 
Argeș căminul 
comuna Găneasa,
tina, și cel din satul Gliganul 
de Jos, comuna Raciu, raionul 
Costești.

au mai fost 
în regiunea 
cultural din 
raionul Sla-

Asigură pentru iarnă 
hrana animalelor

îngrijitorii de animale de la 
G.A.S. Dragalina, raionul Slo
bozia, obțin zi de zi sporuri 
tot mai mari de lapte și carne. 
La porcine, de exemplu, sc ob
țin zilnic un spor de 0,200 kg 
carne pe cttp de purcel, față de 
plan.

Pentru menținerea și chiar 
sporirea acestor producții și în 
timpul iernii, colectivul G.A.S. 
Dragalina a luat din timp mă
surile necesare pentru asigu
rarea hranei necesare.

De curînd a fost terminată

însilozarea a 5125 de tone de 
porumb. De asemenea mazărea, 
de pe cele 7 000 de hectare, a 
fost balotată și transportată în 
apropierea saivanelor, iar lu
cerna a fost pregătită în șire.

Un mare volum de muncă 
la transportul, însilozarea și 
depozitarea acestor furaje, l-a 
depus șeful de brigadă B. Mi
hai, precum și tractoriștii Pe
tre Ioan, Vișan Mihai și alții.

GHIȚA ștefan
tractorist

O nouă
Copiii țăranilor muncitori 

din comuna Scheiu, raionul 
Găiești, regiunea Argeș, vor 
avea bucuria de a învăța in
tr-o școală nouă. Terminată de 
curînd, Școala de 4 ani — a 
doua construită în ultimii trei 
ani — cuprinde săli de clasă 
spațioase și luminoase, un la
borator și cancelaria.

Locuitorii comunei și-au a- 
dus din plin contribuția la

școală
înălțarea noului local de școală 
construit prin contribuție vo
luntară. Sutele de ore de 
muncă voluntară, prestate la 
transportul materialelor de 
construcții și la executarea 
unor lucrări ce nu necesită ca
lificare, folosirea unor mate
riale din resurse locale au fă
cut posibilă realizarea unei 
economii în valoare de 42 700 lei față de deviz.

Pentru tinerii din comunele 
și satele patriei noastre a de
venit o tradiție de a se întâlni 
în fiecare an la o mare com
petiție sportivă a. loj-, dotată 
cu trofeul „Cupă "agricultu
rii“. , Este un prilej minunat 
de a petrece timpul liber în 
mod plăcut, de a-și încerca 
măiestria la cele mai intere
sante discipline sportive.

Acum, masele de tineri să
teni participă la o nouă ediție 
a „Cupei agriculturii", 
astfel că bazele sportive 
mediul sătesc cunosc din 
atmosfera și entuziasmul 
rilor concursuri sportive, 
nou avem prilejul să urmărim 
pasionante concursuri de atle
tism, volei, tenis, oină, hand
bal, ciclism etc.

Peste 100.000 
de concurenfi 

în regiunea Oltenia
Din informațiile culese de 

pe teren aflăm că în comu
nele și satele regiunii Oltenia, 
actuala ediție a „Cupei agri
culturii" a fost primită cu un 
deosebit interes. In aceste zile 
de întrecere pe listele parti
cipanților se înscriu nume
roși tineri și tinere. Se pre
vede participarea unui număr 
de 109.000 concurenți.

Pentru o mai bună desfășu
rare a întrecerilor, s-au luat 
din timp o serie de măsuri cu 
privire la amenajarea bazelor 
sportive și asigurarea mate
rialului și echipamentului 
sportiv. Regulamentul compe
tiției a fost popularizat și 
prelucrat în 530 de asociații 
sportive sătești. Și iată că a- 
cum întrecerile din prima 
etapă se află în plină desfă
șurare.

In comunele din raionul 
Băilești s-au organizat cu a- 
cest prilej frumoase „duminici 
sportive", cuprinzînd cele mai 
atractive discipline sportive. 
De pildă, în comuna Rast, din 
acest raion, s-a organizat re-

Prima etapă
a concursului

cent o „ asemenea „duminică 
sportivă“, în cadrul căreia au 
avut loc concursuri de nata- 
ție, volei, atletism și fotbal.

Iată 
din 
nou 
ma- 
Din

O largă popularitate 
competițieiSi în comunele din regiunea 

Banat, întrecerile acestei com
petiții sportive de masă se 
bucură de o mare popularitate. 
Numai la concursurile de at
letism și-au anunțat partici
parea un număr de 18.000 de 
tineri. De asemenea, la între
cerile 
popice și volei, sînt prezenți 
zeci de mii de concurenți. 
Aici, comisia de organizare a 
competiției a luat o serie de 
măsuri eficiente pentru popu
larizarea competiției, confec- 
ționînd 3.000 de afișe și foto
montaje. în planul de măsuri, 
este prevăzut ca în această 
perioadă să se amenajeze noi 
baze sportive, cu terenuri de 
fotbal, piste de atletism, are
ne de popice, terenuri de 
volei.

Cu privire la întrecerile din 
prima etapă, putem vorbi des
pre frumoasele concursuri or
ganizate pînă în prezent în 
raioanele Timișoara, Arad și 
Sînnicolau Mare. în comu
nele din aceste raioane, cum 
sînt de pildă: Dorobanți, 
Macea, Orțișoara, Frumușeni, 
au loc acum pasionante între
ceri la handbal, volei, popice.

de handbal, ciclism,

Inițiative lăudabile 
în regiunea Crișana
Amănunte interesante am 

aflat și despre desfășurarea 
întrecerilor „Cupei agricultu-

DILEMA JOIANEI
Uite-așa vine cîteodată ne

cazul : din senin I Intr-una 
din zilele trecute, Joiana 

păștea în liniște iarbă grasă și 
gustoasă pe fînea/a gospodăriei 
agricole colective din comuna 
Bosanci, regiunea Suceava. Păștea 
și nu se gîndea la nimic. (Aici 
trebuie să precizăm că, atunci 
cînd vrea, Joiana poate gîndi 
foarte profund, așa cum de altfel 
se va vedea și din cele ce ur
mează). Păștea în liniște, cînd 
deodată, poc I s-a lovit de un 
ciot rămas acolo de cine știe 
cînd. Și uite așa a început calva
rul.

„Ce mă fac ? — și-a zis sărma
nul patruped. O să rămîn oloagă. 
N-o să mai pot ieși împreună cu 
celelalte surate la pășune 1“.

Dar, stînd și judecind lucrurile 
mai bine, tot ea și-a zis : „Tii, 
da proastă sînt I De ce mă vait 
eu de un fleac ca ăsta, nu înțe
leg I Doar avem aici în sat trei 
specialiști care mă pot doftoricii.

la să mă duc eu pînă la tabăra 
de vară, poate întîlnesc pe vre
unul să-mi oblojească piciorul".

Tîrîș-grăpiș, Joiana a ajuns la 
tabăra de vară.

— Pe medicul veterinar îl cauți? 
— s-a mirat un îngrijitor de ani
male de aici, care tocmai se căz
nea să-i facă o injecție unui ne
pot de-al Joianei, nițel cam bol
nav. Nu l-am văzut de loc astăzi.

— Și nici pe tehnician ?
— Nici.
— Nici pe agentul veterinar 1
— Nici pe agent.
— Bine, bine, dar nu-i dato

ria lor să treacă pe-aici în 
care zi, să se îngrijească de 
nătatea noastră ?

— O fi, dar ei 
ajuns să 
zile.
- Păi 

lac î
— Eu

piciorul cu niscaiva buruieni,

du-te la vreo babă să-fi clescin- 
te — a glumit îngrijitorul.

— Nu umblu eu la babe, dra
gul meu, a răspuns înțepată Jo
iana. Avem medic veterinar în 
sat, eu mă duc direct la el, 
circumscripție, să mă trateze I

Șontîc-șontîc, Joiana a ajuns 
la circumscripție.

Finis Igni

rii" în regiunea Crișana. Aicî, 
comisia de organizare a luat 
o serie de inițiative lăudabile 
în ceea ce privește populari- 

— zarea și. .instruirea concuram . '■"'•’fRor. 'Lfâtfel, au fost tipărite
20.000 de programe speciale, ‘ 
în care sînt redate spicuiri > 
din regulamentul competiției, 
rezultatele înregistrate la edi
țiile precedente, planuri și in
dicații cu privire la amenaja
rea bazelor 
de sportivi 
diul sătesc, 
fost tipărite 
care au fost 
cu regulamentul 
în toate comunele și satele 
din regiune. Se vor confecțio
na panouri, pe care sînt tre
cute programul și rezultatele 
întrecerilor actualei ediții a 
„Cupei agriculturii“.

35 de echipe sportive frun
tașe din orașe sînt programate 
să se deplaseze în diferite co
mune, unde vor face demons
trații de gimnastică, handbal, 
haltere și lupte. De asemenea, 
pe lingă fiecare centru de 
comună au fost desemnați 
profesori de educație fizică și 
antrenori care se ocupă 
instruirea 
panți.

S-au luat măsuri pentru dez
voltarea bazei material-spor- 
tive de la sate. Acum, nume
roși tineri participă la amena
jarea a 50 de terenuri de vo
lei, 30 terenuri de handbal, 
50 piste de atletism, 200 sec
toare cu gropi pentru sărituri.

Pe listele participanților la 
prima etapă întâlnim, 15.000 
de tineri la întrecerile de 
atletism, 7.000 
de haltere, 5.000 
4.000 la întrecerile 
și 3.000 la volei.

Iată numai cîteva 
ficatoare oare demonstrează 
interesul tot mai mare față 
de această populară competi
ție sportivă de masă.

sportive, portrete 
fruntași din me- 
De asemenea, au 
2.000 de afișe 

trimise, împreună 
competiției, 

Și

de
tinerilor partici-

întrecerile
la întrecerile 

la popice, 
de trîntă

cifre edi-

S. SPIREA

la

Și

freacă și
spun că 
din trei

e 
în

în cazul ăsta eu ce

fie- 
să-

de- 
trei

mă

știu î Oblojeșfe-ți și tu 
ori

Mai întîi, intrînd și văzînd o 
curte așa de părăginifă, i s-a pă
rut că a greșit. De aceea s-a în
tors, a citit încă o dată tăblifa 
de la poartă și, convingindu.se că 
dăduse exact peste ceea ce cău
ta, și-a luat inima în dinți și a 
intrat.

In jur, totul era cuprins de o 
liniște de mormînt. In pomi nu 
se mișca nici o frunză. „Am căl-

cat cu stîngul — și-a zis Joiana. 
Acum, la ora 2 și jumate ziua, 
cine mai e la 
Doctorii or fi poate 
Iaca, simt că 
O să mor III"
- Să trăiești I 

mulți ani I s-au 
niște urări.

— Cine el a 
Să știi că e doctorul lliescu. M-a 
văzut pe fereastră și-mi urează 
de bine. Care va să zică tot 
mai am ceva noroc. Dau fuga 
pînă la el să-i spun ce mă doare.

S-a repezit la ușă, dar ușa 
încuiată. Atunci s-a dus la 
reastră. Și i-a săltat inima 
bucurie : înăuntru erau toți cei 
specialiști veterinari : doctorul 
lliescu, agentul veterinar Teodor 
Carp, tehnicianul Mihai Niculică 
și cîfiva prieteni de-ai lor.

Stăteau în jurul unei mese și 
discutau aprins. Gesticulau și pă
reau foarte preocupați.

circumscripție ? 
pe teren, 

o să mor aici I

Să trăiești I La 
auzit de o dată

tresărit pacienta.

era 
fe
de 

trei 
Ion

„Să știi că fac o operație grea 
— și-a zis Joiana, la uite ce 
mai de sticle și flacoane au în 
jurul lor. Fel de fel de doctorii. 
Pe una scrie „Riesling italian“, 
pe alta „Fefească-albă“, pe alfa 
„Pinot gris“... Bune doctorii tre
buie să fie astea. Da' nu știu de 
ce îmi vine mie prin minte că 
sticle de-astea am mai văzut și 
în altă parte. Oare n-am 
rit cumva 
slănină, și 
aceea, un 
mai lăutari

Pusă la 
na a plecat înapoi spre cîmp, cu 
rana neoblojită, bombănind me
reu.

Cu toată deșfepfăciunea ei, pe 
Joiana dilema n-o slăbește nici 
acum. Circumscripție sanitară să 
fi '

Asigura belșugul 
anului viitor

o

la M.A.T.l Uite, 
ceapă verde, 

bufet pe cinste, 
nu au".
mare încurcătură,

nime- 
au și 
vorba

Nu-

Joia-

fost? M.A.T.l
Cineva trebuie totuși să-i dea 
lămurire...

Mecanizatorii de la S.M.T. Orbească, raionul Alexandria, muncesc cu însuflețire pentru a asigura obținerea unor recolte bogate în anul viitor. Astfel, ei au arat pînă acum a- proape 800 de hectare la adîn- cimea de 28-30 cm. Pe această suprafață s-au administrat, tot cu ajutorul lor, importante cantități de îngrășăminte chimice. Păstrînd același ritm intens de muncă ei au mai pregătit și 150 de hectare pentru însămînțarea griului de toamnă. în această întrecere, Ute- miștii Iulian Georgescu, Ștefan Voicu și Ilie Stancu, dețin mereu locul de frunte.
PETRE GHELMEZ

CONSTANTIN ST. SOARE
colectivist

convingindu.se


PE URMELE MATERIALELOR

PUBLICATE

„EXIGENȚELE
1

UNEI PROFESIUNI“
Raidul cu acest titlu publi

cat în ziarul „Soînteia tinere
tului“ nr. 4096, relata modul 
cum tinerii lucrători din co
merț asigură buna servire a 
cumpărătorilor. Făcînd un bi
lanț scurt al realizărilor ob
ținute în muncă de unii tineri 
din cîteva unități comerciale 
din Capitală și provincie, rai
dul critica totodată unele ne
glijențe în aprovizionarea cu 
mărfuri mult solicitate de 
cumpărători, unele deficiențe 
de ordin gospodăresc, precum 
și atitudinea neatentă față de 
cetățeni a unor tineri lucră
tori din comerț.

Răspunzând criticilor făcute 
de ziar, Sfatul popular al Ca
pitalei — Direcția comercială 
ne-a comunicat: „Raidul in
titulat „Exigențele unei pro
fesiuni“ a fost prelucrat cu 
personalul din unitățile co
merciale în cauză.

Totodată s-au luat o serie 
de măsuri pentru remedierea

lipsurilor semnalate, 
s-a dispus renovarea 
torului patiseriei din 
Unirii nr. 1 șl dotarea acestei 
unități cu dulapuri moderne 
de păstrarea preparatelor în 
condiții igienice. S-au luat 
măsuri pentru aprovizionarea 
ritmică a magazinelor alimen
tare cu mărfuri solicitate de 
cumpărători și s-a dispus re
pararea instalațiilor sanitare 
la bufetul „Lacto“ 
Griviței nr. 229. 
de asemenea măsuri 
aplicarea eu strictețe 
Iilor igienico-sanitare 
unitățile din Capitală 
de ziar. Pentru 
modului de funcționare a a- 
cestor unități s-a întărit mun
ca de îndrumare și control. 
Pentru neglijență în muncă, 
responsabila magazinului de 
mezeluri din calea Griviței 
nr. 286 a fost sancționată.

MARICA DUMITRU 
director

Astfel 
labora- 
Splaiul

din calea 
S-au luat 

pentru 
a regu
la toate 
criticate 

urmărirea

„G4RTE4 TEHNICĂ ÎN MÎNA
TÎNĂRULUI MUNCITOR“

în ziărul „Soînteia tinere
tului“ nr. 4093 s-a publicat 
articolul „Cartea tehnică în 
mina tînărului muncitor“, ar
ticol care analiza modul cum 
se face popularizarea cărții 
tehnice în rîndul tinerilor 
muncitori de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara.

Răsnunzînd la referirile cri
tice ale articolului, comitetul 
U.T.M. al Combinatului side
rurgic Hunedoara ne-a comu
nicat : „Articolul publicat de 
„Soînteia tineretului“ semnala 
în mod just faptul că în com
binatul nostru popularizarea 
cărții în rîndul tineretului nu 
se face la nivelul posibilități
lor. Pentru remedierea acestei 
situații comitetul U.T.M. și 
comitetul sindicatului, in co
laborare cu biblioteca tehnică 
au luat următoarele măsuri:

— S-au organizat pe secții 
consfătuiri cu cititorii cărții 
tehnice, consfătuiri unde s-au 
făcut propuneri interesante 
privind îmbogățirea bibliote
cii tehnice cu noi volume de 
specialitate precum și aplica
rea a diverse metode de popu
larizarea cărții tehnice ;

— In fiecare secție, pe 
schimburi, au fost mobilizați 
pn număr de tineri difuzări 
voluntari ai cărții tehnice ;

— Biblioteca a întocmit 
pentru fiecare profesie liste 
bibliografice cu cărțile exis
tente în biblioteca tehnică ;

— Sau organizat în secțiile

uzinei vitrine cu coperțile căr
ților tehnice noi ;

— S-au inițiat, pe profesii, 
o serie de concursuri gen : 
„Cine a citit literatură tehni
că, câștigă“.

Acestea sînt numai cîteva 
din măsurile luate în urma 
publicării articolului critic 
„Cartea tehnică în mîna tână
rului muncitor“. Toate acestea 
au făcut ca în scurt timp să 
crească numărul cititorilor 
bibliotecii noastre tehnice. Re
zultatele obținute ne arată pe 
deplin justețea criticilor fă
cute de „Scintela tineretului“ 
care prin articolul respectiv 
ne-a dat un ajutor prețios în 
munca de dezvoltare la tinerii 
muncitori siderurgiști a dra
gostei pentru cartea tehnică.COMITETUL U.T.M.AL COMBINATULUI SIDERURGIC HUNEDOARA

© Continuîndu-șl turneul In R. P. Polonă, echipa de box C.S.O. 
Craiova a lntllnit In orașul Vesole, echipa Gornik. Pugillștll romtnl 
au terminat Învingători cu scorul do 14—6. La cat. cocoș Constantin 
Dumitru a obținut victoria Înainte de llmitil făclndu-1 K.O. în repriza 
a ill-a pe Filek. O frumoasă comportare a avut Goan/ă (pană) Învin
gător în meciul cu Jegojeski. Celelalte victorii ale echipei craiovene 
au lost obținute de Marin Ion, Pătrașcu, Buzatu, Deca șl Netea. La 
cat. semigrea, In echipa poloneză a evoluat din nou fostul campion 
european Pietrzikowski care a cîștigat in iafa lui Bilă.

• Atlefii englezi Își continuă pregătirile în vederea campionatelor 
europene. In cadrul unui concurs de verificare, echipa masculină de 
ștafetă a parcurs distanta de 4x400 m în 3'06" (cea mai bună perfor
mantă europeană a sezonului). Ștafeta a fost alcătuită din Cock, Mot- 
calfe, Brighiwell și Overhead. Petru Hlidreth, cel mai vlrstnic mem
bru al lotului, a parcurs 110 yarzi garduri în 14"4/10. Echipa feminină 
de ștafetă a realizat la 4x100 m timpul de 45"9/10.

® în capitala U.R.S.S. a sosit echipa de box a Japoniei pentru a 
susține 3 meciuri amicale cu selecționata U.R.S.S. întîlnirile dintre 
pugiliștii Japonezi și cei sovietici se desfășoară în cadrul pregătirilor 
pentru Jocurile Olimpice de Ia Tokio. împreună cu echipa de box 
a sosit la Moscova și selecționata de lupte clasice a Japoniei. Luptă
torii Japonezi au profitat de șederea la Moscova pentru a face cîteva 
antrenamente cu sportivii sovietici, antrenamente foarte utile înaintea 
meciurilor pe care le vor susține în R. P. Romînă.

© Tlnărul jucător sovietic Alexandru Metreveli continuă să pro
ducă surprize In turneul de la Fotest Hills (S.U.A.). După ce l-a eli
minat pe americanul Brown, în turul doi Metreveli a reușit să-l în
vingă cu 4—6 ; 2—6 ; 6—4 _• 9—7; 8—6 pe renumitul jucător danez 
Urlich. Alte rezultate din proba de simplu bărbați: Laver (Austra
lia)— Zulueta (Equador) 6—3; 6—3; 6—1; Osuna (Mexic)—Schmidt 
(Suedia) 8—10; 6—3; 4—6; 6—3; 6—3; Renavand (Franfa)—Roberts 
(S.U.A.) 6—3; 6—2; 5—7; 6—1; Palafox (Mexic)—Leyus (U.R.S.S.) 
6—3; 6—3; 3—6; 6—3.

• Atleții romîni se pregătesc intens în vederea celei de-a 7-a edi
ții a campionatelor europene de la Belgrad. în fruntea echipei, care 
va pleca la începutul săptămînii viitoare la Belgrad, se află record
mana mondială la săritura în înălțime Iolanda Balaș, care participă 
pentru a treia oară la aceste campionate. în anul 1954 la Berna, Io- 
landa Balaș a ocupat locul doi cu un rezultat de 1,65 m.

Foto : O. PLECAN

casa noastră

Brigada artistică 
Uzinelor

(Urmare din pag. I)ieșit la mujică patriotică

de agitație Bunuri de larg consum1
„Metrom“ din Brașov în timpul unei repetiții.Toți tinerii uzinei

® Aseară, în sala sporturilor de la Floreasca s-a disputat meciul 
international feminin de baschet dintre echipele orașelor București 
și IDev. Baschetbalistele bucureștene au obținut victoria cu scorul 
de 5(1—52 (33—25). Din echipa noastră s-au remarcat Dorina Marian 
și Anca Racavilă. De la oaspete s-a evidențiat Berejnaia.

Delegația de senatori 
și deputati belgieni a părăsit 

Capitala
Mărfi dimineața a părăsit Capi

tala delegația de senatori și de- 
putaji, membri ai grupului parla
mentar belgiano-romîn, în frunte 
cu dl. Edmond Machtens, care a 
făcut o vizită în țara noastră, la 
invitația grupului parlamentar ro- 
mîn pentru relații de prietenie 
Romînia—Belgia.

La plecare, pe aeroportul BS- 
neasa, oaspeții au fost conduși 
de Șt. S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Ion 
Cozma, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, Ștefan Milcu, președin
tele grupului, Alexandru Boabă,

secretarul grupului, deputafi ai 
M.A.N., Gh. Pele, secretar gene
ral in Ministerul Afacerilor Exter
ne, funcționari superiori ai Marii 
Adunări Naționale și ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Au fost de față Honore Cam- 
bier, ministru! Belgiei la Bucu
rești și membri ai legației.

Deputatul Ștefan Milcu a ural 
oaspeților drum bun.

A mulțumit conducătorul dele
gației dl. Edmond Machtens.

Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației buchete de

INSTITUTULDE MINE DINPETROȘENI ,
(Urmare din pag. I)foarte bune primesc și burse de merit iar cei care se dențlaZă în mod deosebit mese burse republicane.Studenții institutului mese uniforme, în mod tuit, pe toată durata studiilor.In complexul de clădiri al institutului se găsește și o sală de sporturi împreună cu un teren de sport.Timpul liber studenții pot să-l petreacă în mod plăcut la clubul studențesc, în cadrul căruia se organizează conferințe, audiții muzicale și alte programe cultural-educative, se pot citi reviste și se pot practica diferite jocuri distractive.Noul pavilion de învățămînt în curs de finisare, îmbogățește institutul cu o sală de lectură confortabilă, cu o frumoasă sală de festivități și cu noi săli de cursuri și semi- narii.Dispunînd de aceste condiții favorabile, activitatea din institut se îmbunătățește cu fiecare an. In institut predau cadre didactice valoroase, care ținînd pas cu dezvoltarea științei și tehnicii, ridică continuu nivelul procesului de învățămînt, asigurînd viitorilor ingineri o pregătire corespunzătoare cu sarcinile ce le revin pe linia dezvoltării industriei noastre miniere.Pentru desăvîrșirea pregătirii profesionale, studenții activează în cadrul cercurilor științifice studențești, care sînt organizate pe lingă fiecare catedră. Rezultatele acestei activități șe expun cu ocazia sesiunilor științifice studențești ce se organizează la institut sau pe întreaga țară, unde lucrările valoroase se premiază. Studenții Institutului de mine din Petroșeni au obținut pînă în prezent și pe această linie succese remarcabile.Tot la desăvîrșirea pregătirii profesionale contribuie și practica în producție ce se e- fectuează la întreprinderile miniere, precum și excursiile de studii, cu care ocazie studenții vizitează întreprinderi miniere, de construcții de utilaj minier sau alte obiective industriale. Excursiile sînt în același timp și un prilej de cunoaștere a frumuseților patriei.Remarcabilă este și activitatea cuitural-sportivă a studenților? institutului. Două formații studențești (rugby și handbal) activează în cadrul competițiilor de categoria A. Se practică însă și alte sporturi.Petroșeniului de favorabile

evi- pri-pri- gra-

Hprieteni ai cărțiiau109 de tineri, dar a'i stat de la 7 pînă la 10 fără să facă nimic, deoarece nu au sosit mașinile care trebuiau trimise de sfatul popular orășenesc.Situații similare s-au mai îhtîmplat și cu alte ocazii.în primul rînd, aici e vorba de lipsa de colaborare mai strînsă a comitetului orășenesc, U.T.M. cu sfatul popular orășenesc în organizarea concretă a acestor acțiuni deosebit de utile.La aceasta se adaugă și lipsa de răspundere a unor organizații U.T.M. cum ar fi cele de la I.T.G., S.N.G., Uzina de tablă subțire și altele, organizații care cuprind o parte însemnată a tineretului din orașul Galați, dar care au antrenat la aceste acțiuni un număr extrem de mic de tineri.Orașul Galați are un tineret minunat. Dar energia de care dispune tineretul și care îl caracterizează trebuie canalizată judicios și atunci dă roade. Dovadă, una din recentele acțiuni organizate în timpul campaniei de recoltare cînd peste muncitori, funcționari tuziasm la strînge cîmp.săptămână au ieșit la această acțiune peste 6 000 de tineri care au recuperat o însemnată cantitate de grîu care altfel s-ar fi pierdut.Atunci cînd tineretul este mobilizat, sprijinit și îndrumat se obțin lucruri frumoase. Așa stă situația și cu gospodărirea și înfrumusețarea orașului. Fiecare tînăr este dator să-și considere orașul ca pe propria lui casă, iar comitetul nostru orășenesc U.T.M. să organizeze aceste acțiuni cu mai multă grijă, mai bine.

(Urmare din pag. I)

a tosi mobilizator. Tinerii au

s>.

la control tehnic îi ajută pe strun
garii Viorel Velicu și Costică Ono- 
sie. Așa cum discută și se spri
jină în muncă, ca 
teni, așa fac și în 
cărei cărți citite.
— pe secții sau 
ar fi, medalioane 
întîlniri cu scriitorii) și-au propus 
să răspundă la întrebări majore 
ale tinerilor în legătură cu lectu
ra : ce trăsături domină chipul 
eroilor ? Care-s faptele și caracte
rul lor ? Care-i semnificația căr
ții ? Ce mesaj transmite ea ?

Și dacă pe fișele de la biblio
tecă ale multor tineri sînt azi 
înscrise operele lui Voltaire, By- 
ron, Hemingway, Tolsfoi, Sado- 
veanu, Dickens, Șolohov, Beniuc, 
Hugo, Titus Popovici ori Marin 
Preda (de la începutul anului de 
exemplu, tînărul Stelian Marinescu 
are aproape 70 de cărți citite nu
mai de la biblioteca clubului) — 
aceasta este o dovadă că activi
tatea din cadrul concursului „Iu
biți cartea“ a stimulat dragostea 
pentru lectură.

Desigur, rezultatele de pînă 
acum ne îndreptățesc să spunem 
că nu există tînăr din uzina noa
stră care să nu citească; Nu tre
buie însă să rie mulțumim riumai 
cu afît. Am făcut încă prea 
puțin pentru dezvoltarea drago
stei față de poezie. E drept sînt 
mulți tineri cărora le plac versu
rile, citesc volume întregi, au 
poeți preferați. Dar sînt și tineri 
care ocolesc, la bibliotecă, volu
mul de versuri, Spre acțiuni care 
să stimuleze dragostea pentru 
poezie va trebui să ne orientăm 
în această perioadă. Dar nu nu
mai afît, In uzină vor veni me
reu tineri noi, Va trebui să-i a- 
jutăm și pe ei să-și 
prietenia cu cartea.

îndrumarea lecturii 
și pe mai departe și 
face conștienți de faptul că ea nu 
se poate desfășura la întîmplare. 
Odată cîștigată prietenia cu car
tea, ea trebuie cultivată în per
manență prin forme interesante 
și atractive care să ajute la edu
cația comunistă a tinerilor noștri.

tul 
început să se intereseze mai mult 
de bunul mers al concursului 
analizînd 
cum se 
culturală în secție 
concluzia 
cursul „I 
vită formal de 
cultural. Au ales 
un tînăr destoinic 
sile Dincă — care s-a ocupat 
și de biblioteca secției. Acesta a 
știut că nu-i ușor să cunoști pre
ferințele fiecăruia. Da aceea a 
format colective mai mici de ti
neri — din cei mai buni cititori 
ai bibliotecii — care să aibă gri
jă și de cei care frec mai rar 
pragul ei. Au început prin a asi
gura fondul de cărți în secție, 
au discutat de la om la om, au 
ținut recenzii încurajîndu-i în pri
mul rînd pe cei care erau înce
pători, și au ajuns ca din cei 57 
de tineri din secție înscriși la 
concurs, ultimii 17 să se prezinte 
în aceste zile la discuția finală, 
pentru a primi insigna.

La mafrițerie, la subansamble, 
la control tehnic de calitate, 
la strungărie și turnătorie, birou
rile organizațiilor U.T.M. șî comi
siile concursului au lucrat în 
același fel : cu fiecare om, citind 
în primul rînd ei ca îndrumători 
ai lecturii pentru a recomanda 
competent cartea tinerilor. Rezul
tatele ? Aproape pe pieptul tutu
ror tinerilor din aceste secții stră
lucește insigna, urmînd ca în cu- 
rînd să o primească cu toții.

Rolul comisiei pe uzină a fost 
de a generaliza experiența bună. 
S-au organizat schimburi de expe
riență între comisiile pe secții —■ 
începînd cu modul în care se face 
popularizarea cărții pînă la felul 
în care se desfășoară discuția fi* 
nală. La diversele acțiuni cu car
tea — seri literare, medalioane, 
recenzii etc. — dintr-o secție au 
fost invitați și membrii comisiilor 
ca și tinerii înscriși la concurs 
din alte secții (exemplul : cei de 
la matrițerie i-au invitat pe cei 
de la carcase); de asemenea 
pentru a întări caracterul educa
tiv al discuției finale am organi
zat schimburi de experiență între 
comisiile concursului.

In emisiunea „Tinerețea ne e 
dragă“ de la stația de radioam
plificare ca și în ziarul de uzină 
popularizarea rezultatelor obținute 
în concurs s-a făcut cu regulari
tate, aceasta contribuind la stimu
larea dragostei pentru lectură. 
Accentul l-am pus însă pe ajuto
rul individual. Tn îndrumarea lec
turii tinerilor i-am antrenat pe 
prietenii cărții fruntași. Comunistul 
llie Alexandru, responsabilul unei 
brigăzi de producție de la car
case, de pildă, s-a ocupat de ti
nerii Constantin Radu și Constan
tin Stănescu, Stelian Marinescu de

Și 
într-o adunare U.T.M. 
desfășoară activifatea 

au ajuns la 
că înscrierea la con- 

Jubiți cartea“ fusese pri- 
responsabilul 
în locul lui 
— pe Va-

tovarăși și prie- 
înfelegerea fie-
Acjiunile mari 

pe uzină (cum 
și seri literare,

&

2 000 de elevi, stuidenți au răspuns cu chemarea de spicele rămase Numai într-o singură
tineri,

Și 
en- 

a 
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budapestan, 
insiști nd a- 
actuale ale
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IN ACȚIUNE

INFORMAȚII
Reprezentanți ai Teatrului Națio

nal din Budapesta, care întreprin
de un turneu în tara noastră, s-au 
întîlnit mărfi la amiază, la hote
lul Athenee Palace cu actori și re
gizori de frunte ai teatrelor și 
ziariști din Capitală.

Au iost de fajă reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

Actorul Lazăr Vrabie, vicepre
ședinte al Consiliului teatrelor 
din Comitetul de stat pentru cul
tură și artă, a salutat pe artiștii 
oaspefi și le-a urat mult succes în 
munca lor.

★
Meruk Vilmos, directorul Tea

trului Național din Budapesta, 
după ce a mulțumit pentru posibi
litatea oferită de a întreprinde 
acest turneu în (ara noastră, a tre
cut în revistă etapele importante 
din istoria teatrului 
vechi de 125 de ani, 
supra unor probleme 
tea trului maghiar.

★
Mărfi a avut loc la Ambasada 

R. P. Bulgaria la București o con
ferință de presă cu prilejul săr
bătorii naționale — 9 septembrie. 
Ambasadorul Ivan Kinov a vorbit 
despre însemnătatea zilei de 9 
septembrie și despre realizările ob
ținute de poporul bulgar în cei 18 
ani care au trecut de la elibera
rea Bulgariei.

opoarele lumii nu vor 
să uite. Tînăra ge
nerație, în deosebi 
cei ce s-au născut 
după răpunerea fia
rei fasciste, trebuie
să afle, să cunoască, 

să învețe. Și iată că astăzi, la a- 
proape optsprezece ani după 
război, în noua conjunctură poli
tică creată în Europa, într-un mo
ment în care afît neofascismul cît 
și vechiul fascism hitlerist, își scot 
din nou colții într-o serie de țări 
ale lagărului imperialist, apare ca 
deosebit de actuală o nouă cule
gere de documente despre crime
le săvîrșite timp de peste trei de
cenii de către fiara fascistă. Carte-a 
„SS în acțiune" apărută recent în 
Editura politică constituie, prin măr
turiile incontestabile pe care le adu
ce, unul din cele mai cuprinzătoa
re documente acuzatoare împotri
va fascismului. Cartea aproape că 
e lipsită de comentarii. Marea cri
mă săvîrșite împotriva popoarelor 
e surprinsă în acțiune prinir-o se
rie de documente, fotografii, frag
mente de interogatoriu, mărturii, 
aranjate într-o suită care dau mai 
bine ca orice imaginea istoriei fas-

cismului german. întregul sistem 
de oprimare fascist, sistemul „SS" 
se autodemască etalîndu-și prin
tre paginile care au devenit isto
rie, chipul hidos de fiară ‘țintuită 
la stîlpul infamiei.

Nu, popoarele n-au uitat, și nu 
vor să uite. A existat o astfel de 
pagină neagră în istoria omenirii — 
care nu trebuie să se mai repete : 
fascismul, lat-o descrisă în cele 400 
de pagini ale culegerii de docu
mente. De la ordinele secrete pen
tru imediata arestare și întemnița
re a comuniștilor germani, la cup
toarele pentru arderea cadavrelor, 
produse de uzine care înainte de 
război fabricau sobe și reșouri de 
posmagi. Un cap de tînăr evreu, 
ales în acest scop pentru dantura 
lui superbă, tăiat, redus prin us
care și devenit tampon de sugati
vă pe biroul unui demnitar fas
cist... Un instrument special, pro
dus în serie de o fabrică germa
nă, pentru zdrobitul degetelor... 
lată o serie de prospecte comer
ciale ale unor firme care se con
curează în vînzarea de crematorii 
pentru Auschwitz. „Topf și fiii" din 
Erfurt își laudă „marfa" : Firma 
noastră a furnizat deja patru cup-

Întărească

se impune 
noi o vom

Noi construcții în orașul Cluj.

toare de crematoriu pentru Da
chau, cît și pentru alte lâgăre... 
Niciodată n-am primit reclamafii... 
Ne permitem să vă atragem aten
ția asupra inovajiei noastre : in
stalațiile firmei noastre dispun de 
sisteme automate pentru ridicarea 
și introducerea cadavrelor în cup
toare..." Semnat : „Heil Hitler — 
director — Topf și fiii. Erfurt".

în timpul proiecției din sala 
Tribunalului de la Nurenberg, e- 
cranul s-a umplut, la un moment 
dat, de cadavre. Un morman uriaș, 
un munte de cadavre. Și, deodată, 
moiții au început să miște, să se 
întoarcă, să se rostogolească, să 
se îmbulzească unul In altul ca și

cînd ar fi vrut să iasă de pe ecran. 
Consternare. Sala încremenise. Dar 
nu era decf un buldozer american 
care, pentru a curăji mormanele 
de cadavre din lagărul de concen
trare Dachau, recent eliberat, le 
împingea cu tamponul său de o- 
Jel, spre gropile comune. GSring, 
Ribbentrop, Keifel, Kaltenbrunner, 
Rosemberg și ceilalți criminali de 
război fasciști își plecaseră privi
rile în pămînt... In curtea închiso
rii din Nurenberg, li se legănau 
libere în aer, spînzurătorile...

Ce păcat că dintre ei lipseau 
celelalte căpetenii fasciste și 
ales paranoicul ffihrer 1

ULTIMELE ZILE

Dar ce se petrecuse cu Hitler și 
cu unii din cei mai apropiafi ciraci 
ai săi, căpeteniile camarile hitle- 
riste Himmler și Goebbels ? Toc
mai acestei întrebări îi răspunde 
excelenta carte a istoricului sovie
tic G. L. Rozanov „Ultimele zile 
ale lui Hitler“ apărută aproape si
multan cu culegerea de documen
te „SS în acțiune", în aceeași edi
tură. Jalnicul sfîrșit al falițiior hi- 
tleriști care este înfățișat în cartea

mai

lui Rozanov cu o plasticitate și o 
forță de sugestie capabile a re
constitui ca dintr-un film, tot ce 
s-a petrecut în ultimele zile ale 
Reichului de tristă memorie, atîf 
în subsolurile de beton armat ale 
Cancelariei lui Hitler, cît și pe 
fronturile de luptă sau în culisele 
diplomației occidentale. îmbinarea 
acestor trei planuri ajută cel mai 
bine la redarea atmosferei din ul
timele zile ol» reichului fascist

Cocteil oferit 
de ministrul Otandel 

la București
Marți după-amiază, minis

trul Olandei la București, dr. 
Johan H. Zeeman, a oferit un 
cocteil, în saloanele hotelului 
Athéneé Palace, în cinstea de
legației comerciale olandeze 
ce se află în țara noastră.

Au participat Mihail Petri, 
adjunct al ministrului Comer
țului Exterior, Ion Marinescu, 
șef al departamentului side
rurgiei din Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, Bucur Schiopu, vice
președinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, Mihai 
Ciobanu, președintele Camerei 
de Comerț a R.P. Romine, 
funcționari superiori ai Mini
sterului Afacerilor Externe și 
din ministere economice, di
rectori de întreprinderi de 
stat pentru comerțul exterior.

(Agerpres)

care sa încumetase să ridice mîna 
împotriva Uniunii Sovietice, primul 
siat socialist din lume. Parcă zidu
rile de beton armat între care își 
duceau viața ca niște cîrtițe Hitler 
și ciracii săi cei mai apropiafi au 
iost date înlături ca niște decoruri 
de carton. In fața noastră au apărut 
ca Intr-un joc de sinistre marione
te temuții călăi ai popoarelor în
dobitociți de frică, încolțiți ca niș
te fiare puse să se sfîșie una pe 
alfa pentru ca măcar cei mai abili, 
maj perfizi, cei mai cruzi, să-și 
scape pielea. Cartea lui Rozanov 
prezintă în același timp încercări
le zadarnice ale vîrfurilor fasciste 
de a scinda coaliția antihitleristă, 
de a pactiza cu vîrfurile armatei 
anglo-americane, cu scopul conti
nuării luptei împotriva Armatei 
Roșii, în speranța că astfel își vor 
scăpa ei înșiși pielea, cît și pe cea 
a stăpînilor lor — marii magnați 
ai industriei și ai finanțelor ger
mane, și a se strecura din fața răs
punderii pentru crimele săvîrșite 
împotriva umanității.

Dar cercul de foc cu care Arma
ta Roșie împresurase Berlinul se 
strînge tot mai mult în jurul bîr- 
logului de beton armat. Loviturile 
decisive ale armatelor sovietice 
dejoacă planurile potentaților fas
ciști. Ultima lor încercare de a-și 
face un tampon de rezistență din 
resturile armatei fasciste, din tine
rii de 14—16 ani, din femei, bă- 
trîni și copii, e zădărnicită. Exce
lentul documentar al istoricului și

publicistului sovietic Rozanov are 
și meritul de a arăta cu elocvență 
ridicarea Ja luptă dîrză a tuturor 
luptătorilor antifasciști din Germa
nia.

Ultimul tablou al dramei hitle- 
riste pare un fragment de tragico
medie. Potentații se lichidează în
tre ei, apar noi fuhreri cu viață de 
efemeride, iar paranoicul de sub 
stratul de beton, după ce își otră
vește cățeaua cu puii ei, după ce 
își asasinează metresa cu care abia 
își „sărbătorise" nunta, își trage 
un glonte în gură.

Ultimele rămășițe din garda sa, 
înfășoară cele două cadavre în co
vorul de pe jos, le scoate în curtea 
cancelariei și, sub oanonada arti
leriei sovietice care zguduia pă- 
mîntul, le stropește cu benzină și 
le dă foc.

Goebbles se sinucisese. Moar
tea lui e fascistă pîriă în măduva 
oaselor ; și-a încuiat copiii într-o 
încăpere din subsol și le-a injectat 
pe rînd o otravă puternică. Apoi 
și-a pus capăt zilelor Himmler, că
petenia SS-ului, care, deghizat, 
prins într-un grup de soldați, muș
că o fiolă de cianură...

Un sfîrșit rușinos.
Un avertisment categoric orică

ror pretendenți la dominația mon
dială care s-ar încumeta să ridice 
brațul împotriva Uniunii Sovietice 
sau a țărilor lagărului socialist.

IOAN GRIGORESCU

practica insă împrejurimile sînt deosebit pentru turism și sporturi de iarnă. Pe linia activității culturale, echipele studențești de muzică ușoară, dans, teatru și cor sînt cunoscute în înțreaga regiune.Oferind condiții optime de muncă și de: trai și fiind situat în cel mai, important bazin carbonifer al țarii,” fapt care îi familiarizează pe stu- denți cu problemele industriei »t miniere și cu preocupările și - aspirațiile bravilor noștri mineri, institutul așteaptă cu drag pe toti aceia care sînt hotărîți să-și însușească o pregătire înaltă de inginer nier și de a contribui cu votament la dezvoltarea dustriei noastre miniere.
mi- de- in-

Institutul pedagogic de 3 ani — Bacău
Admiterea în institut se face pe baza concursului de ad

mitere, care va avea loc ia 18 septembrie 1962.
Absolvenții școlii medii sau ai altor școli echivalente, fii 

de muncitori, de colectiviști și ai altor oameni ai muncii, 
care doresc să obțină burse acordate pe toată durata stu
diilor de către sfaturile populare regionale, se vor adresa 
secțiilor raionale de învățămînt pentru întocmirea dosarelor, 
conform regulamentului pentru acordarea burselor de stu
dii de către întreprinderile socialiste și comitetele executive 
ale sfaturilor populare.

CONDIȚII DE ADMITERE
La concursul de admitere se pot înscrie cei care au pro

movat examenul de maturitate al unei școli medii de cul
tură generală sau sânt absolvenți ai unei școli echivalente.

Declarația tip de înscriere va fi însoțită de următoarele 
acte originale:

a) Certificatul de naștere (copie legalizată);
b) Diploma de maturitate (sau o diplomă echivalentă 

acesteia);
e) Certificatul de sănătate, eliberat de policlinica studen

țească sau în localitățile unde nu există policlinici studen
țești, de spitalele unificate de adulți. Acest certificat trebuie 
să cuprindă obligatoriu rezultatele următoarelor examene 
medicale :

— microradiografia făcută în centrul universitar unde 
candidatul își susține concursul

— reacția Wasserman
— un examen clinic (boli interne, O.R.L., oftalmologie, 

chirurgie și neurologie)
d) Absolvenții seriei 1960-1961 și ai școlilor tehnice cu 

durata de 4 ani, care funcționează în condițiile Hotărârii 
1434/1956. care se înscriu pentru concursul de admitere la 
învățămîntul de zi, vor prezenta dovada de repartizare în 
învățământul superior.

Cei care au absolvit școlile menționate mal sus în anii 
precedenți, precum și absolvenții școlilor medii tehnice și ai 
școlilor pedagogice din seriile mai vechi, vor prezenta ade
verințe eliberate de întreprinderi sau de comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, din care să rezulte că au 
efectuat stagiul de 3 ani in producție, conform prevederilor 
Decretului nr. 180/1950.

e) 3 (trei) fotografii 6/9
Concursul de admitere constă din următoarele probe t
A) LA FACULTATEA
1. Aritmetica, algebra,

— scris și oral;
2. Geometrie plană, în
3. Fizică — oral.
B) LA FACULTATEA
1. Științe naturale (Bazele darwlnismulul, botanică și 

zoologie) — scris și oral.
2. Anatomia și fiziologia omului
3. Chimia — oral.
C) LA FACULTATEA DE FILOLOGIE :
1. Limba și literatura romînă — scris și oral.
2. Istoria R.P.R. — scris și oral.
Programa acestor discipline este publicată în broșura: 

„Admiterea în învățămîntul superior“ editată de Ministe
rul învățământului.

în timpul perioadei de pregătire șl a examenului, candi- 
daților din alte localități li se asigură, contra cost, cămin și 
cantină.

Absolvenții facultăților au dreptul să predea disciplinele 
în care se specializează, în școlile de cultură generală cla
sele iii-vin.

DE MATEMATICI :
trigonometria, calculul diferențial

spațiu și analitică — scris ;

DE ȘTIINȚE NATURALEI

scris.
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Pentru interzicerea
experiențelor nucleare

Cuvintarea reprezentantului R. P. Romine
OBS

tratativelela

Aspect de la un șantier de construc|ii navale din Budapesta.

(Agerpres). — în ședința

în toate mediile
pentru dezarmare de la Geneva

La masa

rotundă 1 ITALIENI
tinerii comuniști, socia-

GENEVA 4 Luînd cuvîntul plenară din după-amiaza zilei de 3 septembrie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, reprezentantulR. P. Romîne, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a precizat încă o dată poziția R. P. Romîne în problema încheierii unui tratat de interzicere a experiențelor cu arma nucleară.„Guvernul Republicii Populare Romîne — a spus vorbitorul cerea arma diile
— este pentru interzi- tuturor experiențelor cu nucleară, în toate me- și pentru totdeauna. Delegația romînă a urmărit cu cea mai mare atenție toate propunerile care au fost făcute în această privință și înțelege să-și dea sprijinul oricărei propuneri realmente îndreptată spre deschiderea unei căi, spre realizarea unui acord în această problemă".Referindu-se la „noile“ propuneri ale puterilor nucleare occidentale prezentate la 27 august, despre care reprezentanții S.U.A. și Angliei pretind că se inspiră din memorandumul celor opt state neutre pe care Uniunea Sovietică și celelalte delegații socialiste l-au acceptat ca bază de negocieri, M. Malița a subliniat că aceste propuneri nu se deosebesc cu aproape nimic de vechiul proiect de tratat americano-englez din 18 aprilie 1961. „Comparînd actualul proiect de tratat occidental pentru interzicerea experiențelor nucleare în toate mediile cu proiectul americano-englez din 18 aprilie 1961 — a spus M. Malița — constatăm că paragraf cu paragraf prevederile rămîn în esență neschimbate. Fie că este vorba de stațiunile de control încadrate într-un sistem internațional sau de conducerea și de supravegherea acestora, fie că este vorba de funcțiunile executivului etc., se desprinde concluzia că schimbările sînt doar formale, fără să afecteze fondul poziției occidentale anterioare".Cît privește al doilea proiect occidental de tratat „cu privire la interzicerea experiențelor cu arme nucleare în atmosferă, spațiu cosmic și sub

apă", reprezentantul R. P. Romîne a reamintit că acest proiect reia de fapt o serie de propuneri făcute încă din 1959 de fostul președinte al S.U.A., Eisenhower, iar mai tîrziu de președintele Kennedy și de primul ministru al Angliei, Macmillan. „în fapt — a declarat M. Malița — dacă analizăm supuse parăm rioare, izbiți de constanța încercărilor S.U.A. și Angliei de a-și asigura posibilitatea de a continua experiențele cu arme atomice în mediile care le interesează, și întotdeauna sub pămînt. La baza acestei preocupări neîncetate se găsește în mod vădit intenția guvernelor S.U.A. și Angliei de a permanentiza cursa înarmărilor nucleare și de a-și asigura avantaje militare. A interzice experiențele cu arma nucleară în trei medii, atunci cînd există patru medii în care ele pot fi efectuate, ar echivala cu a permite, tolera și legaliza în mod tacit și implicit experiențele în cel de-al patrulea mediu. Esența problemei — a spus în continuare reprezentantul romîn — constă în necesitatea ca pînă la găsirea unei soluții satisfăcătoare care să permită încheierea unui tratat interzicînd și experiențele subterane, statele să-și ia angajamentul de a nu continua experiențele sub pămînt.Delegația romînă, a spus în încheiere M. Malița, consideră că există posibilități obiective pentru a se ajunge la acord în ceea ce privește în- cheierea tratatului pentru terzicerea experiențelor arme nucleare în toate mediile. Există, de asemenea posibilitatea obiectivă de a se realiza, în așteptarea încheierii unui asemenea tratat, un acord pentru încetarea — pînă la data încheierii tratatului — a tuturor experiențelor .cu arme nucleare.Pentru aceasta este nevoie doar ca guvernele puterilor nucleare occidentale să asculte de glasul rațiunii, să asculte de dorința tuturor popoarelor de a termina cu un ceas mai devreme cu această primejdie mare pentru viața și sănătatea noastră și a generațiilor

conținutul propunerii la 27 august și o com- cu propunerile ante- nu putem să nu fim

viitoare. Delegația romînă își exprimă speranța că guvernele occidentale vor sfîrși prin a asculta de glasul rațiunii.
★GENEVA 4 (Agerpres).In după-amiaza zilei de 4 septembrie a avut loc o nouă ședință a subcomitetului celor trei puteri pentru încetarea experiențelor nucleare. La ședință au participat V. V. Kuz- nețov — din partea U.R.S.S., A. Dean — din partea S.U.A., și J. Godber — din partea Marii Britanii.Primirea delegației economice guvernamentale a R. P. R. de către primul ministru japonez

un
in-cu

TOKIO 4 (Agerpres). — De
legația economică guverna
mentală a Republicii Populare 
Romîne, condusă de Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, care a sosit la 
Tokio la 3 septembrie, a fost 
primită la 4 septembrie de că
tre primul ministru al Japo
niei, Ikeda, la reședința sa.

După cum anunță 
Kyodo, în convorbirea 
cu primul ministru 
membrii delegației au 
posibilitățile largi de 
a volumului schimburilor co
merciale între R-P. Romînă și 
Japonia.

agenția 
avută 

Ikeda, 
arătat 

sporire

la

O acțiune provocatoare a cercurilor agresiveamericane
Nota de protest a guvernului sovietic

adresată S. U. A

A început a 
a „Intilnirilor

17-a sesiune
internaționale“

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 4 septem
brie Gheorghi Pușkin, 
al 
al 
J.
cu 
la

locțiitor 
ministrului afacerilor externe 
U.R.S.S., a remis o notă lui 
M. McSiveeney, însărcinatul 
afaceri ad-interim, al S.U.A. 

Moscova. In notă se arată că, 
potrivit unor date controlate, la 
30 august ora 19,21 (ora Mosco
vei), un avion american de re
cunoaștere „U-2“ a pătruns în 
spațiul aerian al Uniunii Sovie
tice în Extremul Orient, la 65 
km est de orașul Iujno-Sahalinsk, 
și timp de 9 minute a evoluat 
deasupra teritoriului și apelor 
teritoriale ale U.R.S.S.

„Guvernul U.R.S.S. așteaptă 
ca guvernul american să sanc
ționeze aspru persoanele vino- 
vate de organizarea zborului a- 
vionului militar american și să 
ia măsuri urgente pentru a îm
piedica pe viitor încălcări ale 
spațiului aerian sovietic”. „Dacă 
aceasta nu se va face, ses spune 
în notă, guvernul sovietic va

Vazita Bui De Gaulle 
Eonii și scopurile sale
(Agerpres). — La 4 

a sosit la Bonn, în-

GENEVA 4 (Agerpres). La 4 
septembrie a început la Gene
va cea de-a 17-a sesiune a 
„Întâlnirilor internaționale", la 
care participă peste 90 de per
sonalități din 15 țări.

Țara noastră este reprezen
tată de academicianul Mihail 
Ralea și conferențiar universi
tar Valentin Lipati.

Participanții își propun 
discute, pe tema „Timpul
viața“, problema generațiilor 
și situația tineretului de azi. 
Ordinea de zi prevede cinci 
expuneri pe care le vor prezen
ta, dr. Paul Chauchard (Fran
ța), prof. Jan Piaget (Elveția), 
acad. Mihail Ralea (R. P. Ro
mînă), Claude Autant-Lara

(Franța) și Louis Armând 
(Franța). Expunerile vor fi ur
mate de discuții publice.

BONN 4 
septembrie 
tr-o vizită «oficială de cinci zile, 

. președintele Franței, generalul de 
Gaulle, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Couve de. Murville, 
La aeroport, de Gaulle a fost în- 
tîmpinaf de președintele R.F.G., 
Liibke, și de miniștri ai guver
nului de la Bonn, în frunte cu 
cancelarul Adenauer.

Agențiile de presă relatează că 
în scopul asigurării securității ge
neralului de Gaulle, autoritățile 
vest-germane au luat măsuri spe
ciale. Peste 20 000 de polițiști și 
sute de funcționari ai poliției se
crete vor veghea asupra secu
rității președintelui Franței. Au 
fost luate măsuri deosebit de se
vere la München, deoarece există 
indicii că în Bavaria se ascund 
numeroase căpetenii ale organiza-

fiei teroriste Ö.Ä.S. în capitala 
Bavariei vor fi trimiși-suplimSntâr 
aproape. 3 000 'da polifiști,

Tn afară de tratativele, politice 
cu Adenauer, programul vizitei 
lui de Gaulle în Germania occi
dentală prevede și o călătorie în 
orașele Köln, Hamburg, Stuttgart, 
München și Düsseldorf. Aceasta 
este partea oficială a vizitei,

Tratativele vor fi secrete, și, 
după cum relatează agenfiile de 
presă, președintele francez și 
cancelarul vesf-german vor abor-< 
da o serie de probleme printre 
care încercările de a asigura coa
liției Franfa—R.F.G. un rol mai 
însemnat în N.A.T.O., precum și 
problemele privind perspectivele 
aderării Angliei la Piaja comună 
și „unificării politice^ ă Europei 
occidentale.

lua măsurile pe care le Va con
sidera necesare pentru apărarea 
securității frontierelor sale în 
cazul unor noi încălcări*'.

Guvernul U.R.S.S. își rezervă 
dreptul de a ridica în Adunarea 
Generală a O.N.U. problema ac
țiunilor agresive ale S.U.A.

în notă se subliniază că această 
„încălcare grosolană a frontierei 
U.R.S.S. are un caracter vădit 
provocator“ și se amintește la ce 
complicații internaționale serioa
se a dus zborul de spionaj efec
tuat de Powers la bordul unui 
avion „U-2" în mai 1960.

hi legătură cu informațiile ce 
sosesc în ultimul timp cu pri
vire la intensificarea în apropie
rea frontierelor U.R.S.S. a acti
vității avioanelor americane de 
recunoaștere „U-2“, care au baza 
în alte țări, guvernul sovietic 
reafirmă avertismentul serios pe 
care l-a dat în trecut despre ur
mările cît se poate de grave pen
tru țările ale căror guverne își 
pun * teritoriul la dispoziția unor 
avioane militare americane pen
tru pregătirea și înfăptuirea in
cursiunilor. în spațiul aerian al 
U.R.S.S.

Guvernul Uniunii Sovietice de
clară, de asemenea, că rămîne 
pe deplin în vigoare și avertis
mentul dat anterior cu privire 
la adoptarea unor contramăsuri 

(adecvate, „inclusiv pînă la dis
trugerea bazelor militare Jolo- 
site," împotriva U.R.S.S,"*

înd 15 tineri: se a- dună în jurul unei mese, discuția se înfiripă ușor. Tinerii aceștia sînt 1 italieni — muncitori, studenți, funcționari — care, răspunzînd invitației C.C. al U.T.M., au vizitat timp de 14 zile litoralul, stațiunile de odihnă de pe valea Prahovei, Brașovul și capitala țării noastre-București. „Masa rotundă“ improvizată pe terasa hotelului „Lido”, la care toți membrii grupului au ținut să fie prezenți, a fost de aceea extrem de animată.Timp de aproape două ore, oaspeții au înfățișat pe larg aspecte diferite ale situației tineretului din Italia, au vorbit despre acțiunile în sprijinul păcii și demonstrațiile cu caracter revendicativ ale, tinerilor italieni și, desigur, nu au lăsat să scape prilejul de a aminti despre bogatele impresii culese în timpul vizitei lor în R. P. Romînă.
„Tineretul italian — a început conducătorul grupului, CIRIO GIUSEPPE — se pro

nunță activ pentru pace și spri. 
jină cu înflăcărare toate acți
unile cu caracter antirăzboinic 
și antifascist. Acest fapt nu 
este întîmplător. Noi, tinerii, 
ne dăm seama perfect de bine 
ce ar însemna un nou război 
pentru viitorul tinerei genera
ții. Tocmai această apreciere 
lucidă a animat pe tinerii din 
Torino, Milano, Roma și din 
alte orașe italiene atunci cînd 
s-au situat în primele rînduri 
ale demonstrațiilor pentru 
dezarmare generală și pace or
ganizate în lunile mai și iunie. 
Un exemplu al solidarității ti
neretului italian a fost oferit 
și cu prilejul recentelor miș
cări greviste din Spania, cînd 
aproape toate organizațiile de 
tineret din țara noastră și-au 
chemat membrii să sprijine pe 
docherii și oamenii muncii din 
Genova, boicotînd navele 
merciale spaniole care au 
trat în acest port“.Cele spuse de Giuseppe rio sînt completate de EZIO ARDIZZI, muncitor la uzina mecanică, din Torino. „La. noi, 
în Italia de nord, de opt luni 
se desfășoară mari marșuri 
pentru, pace. Unele dintre ele 
capătă un caracter de-a drep
tul impresionant întrucît parti
cipă zeci de mii de oameni, 
printre care tinerii se numără 
cu miile. La unul din aceste 
marșuri, în lungime de 30 km., 
care a avut loc în urma ini
țiativei profesorului Aldo Ca- 
pitili din Perugia, au partici
pat aproape toți elevii și stu
denții din acest oraș. Dar lu
crul cel mai însemnat, după 
părerea mea, este că în lupta 
tineretului pentru pace și în 
apărarea revendicărilor sale 
s-a realizat o unitate strînsă

între 
liști și radicali“.

„Trebuie să spun — intervine în discuție FRANCO BA- RATTA, student la Facultatea de științe politice din Roma — 
că tineretul din țara noastră 
are de făcut față multor greu
tăți, ceea ce explică dealtfel 
intensificarea luptelor sale re
vendicative. Am să mă refer 
la studenți, pentru că le cu
nosc problemele mai bine. 
Principalul nostru obstacol 
este scumpirea permanentă a 
taxelor. La facultățile de ști
ințe sociale studenții plătesc 
taxă 80 000 lire pe an, cei ce 
intenționează să studieze arhi
tectura trebuie să plătească 
200 000 lire, iar cei de la me
dicină și mai mult. De cele 
mai multe ori se întîmplă ca 
studenții, care nu au posibili
tatea să plătească taxe atât de 
ridicate, să-și întrerupă stu
diile pentru a munci, a strîn-

• Crîmpeie din viața și 
lupta tineretului italian 
® Comparații grăitoa
re ® Impresii de neșters 
din Romînia 
stă e „Tinerii 
se bucură de o 
țe cu adevărat 

nată"

sociall- 
romini 
tînere- 
minu-

co- 
in-Ci-

ge ceva bani șl a plăti taxele 
anului următor. De altfel, pro
centul studenților care termină 
universitatea în patru ani re
prezintă o minoritate. Mulți 
învață cu întreruperi timp de 
8-10 ani la universitate și a- 
ceasta numai din cauza greu
tăților materiale“.Cuvintele tînărului student sînt pătrunse de amărăciune. După cum a arătat el, în Romînia, țară pe care o vizitează pentru prima oară,. a putut vedea că studenții beneficiază de burse, cămine, au profesori cu o înaltă calificare. „Am ră
mas uimit — spune Baratta —■ 
cînd am aflat că studenții ro- 
mîni participă aproape zilnic 
la seminarii. La noi semina- 
riile nu se țin aproape deloc, 
din lipsă de profesori și asis
tenți“.Pe scaunul alăturat se agită o fată înaltă. Este RENATA SALAMONI, croitoreasă din Milano, care a dorit să ne vorbească despre greutățile tinerelor muncitoare italiene. „Este 
un subiect pe care-l cunosc 
bine — arată ea — întrucît știu 
din propria mea experiență 
ce înseamnă exploatarea fe
meilor în fabrici. Am lucrat 
mai mulți ani în diferite fa
brici de confecții din Milano. 
Acolo ritmul de muncă e in
fernal. Lucrătoarele, în majo
ritate tinere fete, nu au voie 
să întîrzie peste timpul plani
ficat de lucru la banda rulantă

nici măcar o secundă. Fiecare 
secundă pierdută este înregis
trată, muncitoarele sînt ame
nințate și la sfârșitul lunii se 
trezesc cu rețineri din salariu 
între 5 000 și 10 000 de lire. A- 
ceasta înseamnă chiar o treime 
din ce cîștigă lunar. Și totuși, 
femeile, deși primesc salarii 
mai mici decît bărbații, sînt 
silite să accepte aceste condi
ții pentru că altfel ar ajunge 
muritoare de foame. Cită de
osebire față de cele ce am vă
zut și am aflat în zilele pe care 
le-am petrecut în minunata 
dv. țară“.Asupra acestui ultim punct toți interlocutorii noștri au fost unanimi: călătoria în Romînia și descoperirea realităților din această țară au întrecut toate așteptările. „La Mamaia— a declarat EZIO ARDIZZI
— am fost deosebit de impre
sionați nu numai de clădirile 
monumentale dar și de linia 
lor modernă, suplă. Cred că 
încă de pe acum această sta
țiune poate face concurență 
Coastei de Azur“.

„Și mai trebuie subliniat 
ceva, adaugă Giuseppe Cirio. 
Pretutindeni unde am fost am 
întâlnit sute de tineri muncind 
la mașini perfecționate, ceea 
ce este o dovadă că au o înaltă 
calificare, am întâlnit tineri in
gineri plecați la studii din co
lectivele de muncitori ale fa
bricilor, care se bucură acum 
de respectul și prețuirea tutu
ror tovarășilor de muncă, am 
făcut cunoștință cu zeci de ti
neri trimiși la odihnă de stat. 
Mi se părea că visez, atât de 
deosebit este de situația din 
țara noastră. Și totuși este o 
realitate“.

„Spiritul de 
care muncește 
abnegația cu 
toate forțele 
struire a socialismului ne-a lă
sat o impresie de neșters — a ținut să adauge, intervenind, Franco Baratta. Tinerii ro- 
mîni se bucură de o tinerețe 
cu adevărat minunată.

„Vreau să adaug și eu — spune GIUSEPPINA FILIPPI din Roma — că nicăieri nu am 
întâlnit oameni care se împrie
tenesc atât de ușor ca rominii. 
Toți sînt amabili și binevoitori, 
un popor care, după cum am 
văzut, este fericit și are în față 
un viitor demn de invidiat. 
Am să fac și o mărturisire. 
Mi-au plăcut extrem de mult 
copiii romîni, întâlniți la Ma
maia, Predeal sau la București. 
Mi-au plăcut prin gingășia lor, 
politețea lor. Ei sînt crescuți 
foarte bine, primesc o educație 
sănătoasă și acesta este un lu
cru important.

„La București — ne-au im
presionat foarte mult zonele 
verzi — declară Renata Sa- lamoni. In orașele italiene 
oamenii 
meargă

răspundere cu 
tineretul romîn, 
care-și dedică 
operei de con-

să
Și

SITUAȚIA DIN ALGERIA
ALGER 4 (Agerpres). — TASS- 

transmite : Intr-un comunicat dat 
publicității în noaptea de 3 
spre 4 septembrie de către statul 
major general al Armatei Popu
lare Nafionale (A.P.N.) — astfel 
sînt denumite de acum înainte 
unităfile armate de eliberare na
țională din Algeria care acțio
nează în sprijinul Biroului Politic 
al Frontului de Eliberare Națio
nală — se anunță că forțele ar
mate, „îndeplinind ordinele Bi-

roului Politic al F.L.N., singurul 
organ legal al puterii, înaintează 
tn direcția orașului Alger pentru 
a elibera acest oraș de sub sfă- 
pînirea unui grup de oameni lip
siți de răspundere și inconștienți“.

In comunicat se spune că multe 
orașe și localități au trecut sub 
controlul forțelor armate fidele 
Biroului Politic al F.L.N. printre 
care Bogari, Ain El-Hadjel, Sidi 
Aisa și o serie de alte orașe.

PE SCURT
KRASNODAR. — Zilele a- 

cestea Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a vizitat ți
nutul Krasnodar din Cuban. 
Printre altele, el s-a oprit în 
raionul Temriuk, undia s-a in
teresat de activitatea sovhozu
rilor și colhozurilor.

EREVAN. — Cunoscutul 
poet Gurghen Borian din 
R. S. S. Armeană a tradus în 
limba armeană 35 de poezii 
ale poeților Mihail1 Eminescu, 
Tudor Arghezi, Mihai Beniuc 
și alții. Poeziile au fost pu
blicate în ultimul număr al 
revistei „Sovetskaia Literatu
ra“, editată la Erevan.

cartierele muncitorești ale ca
pitalei, ci antifasciștii care 
prin acțiunile lor hotărîte au 
silit pe Mosley, căpetenia fas
ciștilor, și cei de teapa lui 
să bată în retragere.

NEW YORK. — La New 
York a fost dat publicității ra
portul anual al lui U Thant, 
secretar general provizoriu al 
O.N.U., cu privire la activita
tea Organizației Națiunilor 
Unite. Raportul cuprinde pe
rioada dintre 16 iunie 1961 și 
15 iulie 1962.

COPENHAGA. — La 3 sep
tembrie Iosif Beseadovschi, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R. P. Romîne la Copenhaga a 
oferit un cocteil in cinstea de
legației economice daneze care 
urmează să viziteze R. P. Ro- 
mînă. Din delegația daneză 
fac parte: Hilmar Baunsgaard, 
ministrul comerțului, Vissing 
Christensen, consilier în 
M.A.E. al Danemarcei, șefi de 
secție din ministerul comerțu
lui, Consiliul industriașilor și 
Camera de Comerț din Copen
haga, precum și oameni de 
afaceri.

COPENHAGA. — La 3 sep
tembrie, Jens Otto Krag, mi
nistru al afacerilor externe și 
prim-ministru ad-interim al 
Danemarcei, a făcut o vizită 
regelui Frederic al IX-lea și 
i-a remis petiția primului mi
nistru V, Kampmann cu privi
re la demisia guvernului.

Apoi s-a anunțat oficial că 
J. O. Krag este numit prim- 
ministru, iar P. Hăkkerup — 
ministru al afacerilor externe. 
Nu au avut loc alte schimbări 
în guvern.

MONTEVIDEO. — Ziarul 
uruguayan „El Popular“ rela
tează despre pregătirea unei 
noi agresiuni împotriva Cubei. 
In mîinile unor ziariști mexi
cani, scrie „El Popular“, a a- 
juns o „listă completă de baze 
militare de pe care se pro
iectează invadarea Cubei“. Pe 
listă figurează numeroase 
puncte: din Guatemala, Nica
ragua, Panama, Porto Rico.

In afară de acestea, subli
niază „El Popular“, au fost 
create „baze operative“ pe te
ritoriul statului Haiti, Repu
blicii Dominicane șl S.U.A.

Statul major al districtului mili
tar 6 ale cărui trupe participă la 
operațiunile împotriva districtului 
militar 4 rebel, a publicat, de a- 
semenea, un comunicat în care se 
spune că trupele acestui district 
cu un efectiv de cîfeva regimenie, 
sprijinite de mașini blindate și 
artilerie, se îndreaptă spre capi
tală în două direcții : Laguat-AI- 
ger și Bu-Saada Alger. In direcția 
Bu-Saada-Alger trupele au ajuns 
în regiunea localității Ornai, iar 
în direcția Saguat-Alger se apro
pie de orașul Berruaghia și se 
află la o distanță de aproximativ 
.100 km de orașul Alger.

Operațiunile împotriva unităților 
districtului militar 4 rebel sînt 
duse în special de forțele distric
telor militare 5 și 6 care cuprind 
regiunile din vestul și sudul țării. 
In comunicatele Biroului Politic al 
F.L.N. se arată că unele unități 
ale districtului militar 4 cu un 
efectiv echivalent cu 5 companii, 
au trecut de partea trupelor fidele 
Biroului Politic.

Biroul Politic al F.L.N. infor
mează populația Algerului că 
unitățile în retragere ale distric
tului militar 4 minează șoselele și 
aruncă în aer, podurile, subliniind 
că aceste măsuri nu vor împie
dica înaintarea soldaților Armatei 
Populare Naționale.

LONDRA — După eșecurile 
rușinoase suferite la 2 septem
brie de cele două mitinguri 
fasciste din cartierul East-End 
din Londra, a început judeca
rea procesului înscenat „celor 
care au încălcat ordinea“. 
Mai mult decît ciudat este 
faptul că pe banca acuzaților 
s-au aflat
huliganii fasciști, oare încer
cau să-și țină adunările în

la 3 septembrie nu

LONDRA. — In anul 1869 
Parlamentul englez a adoptat 
o lege care prevede că nici un 
cetățean engliaz nu poate fi 
zvîrlit în închisoare pentru 
datorii. Totuși și astăzi după 
trecerea atîtor ani mai există 
asemenea cazuri. După cum 
relatează revista „Newsweek", 
în prima jumătate 
1962 numărul celor 
nați Ia închisoare 
neplata datoriilor a 
41 000.

a anului 
condam- 

pentru 
ajuns la

săștiu unde 
se plimbe sau 

să-și ducă copiii la aer, 
trucît nu există spații 
Casele nu au nici 
curți. Fiecare petic de pămînt 
este folosit de proprietarii par. 
ticulari pentru a construi case 
pe care le închiriază apoi in 
schimbul unor sume fabuloase. 
Desigur — continuă ea — im
presiile noastre sînt mult mai 
bogate. Muzeul satului este o 
realizare cum nu am mai vă
zut niciodată, iar pavilionul 
expoziției se poate compara cu 
cele mai moderne construcții 
de acest fel din lumea întreagă. 
Un singur lucru pot să spun: 
meritați din plin felicitări“.
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Patrice Lumumba"

Tineretul din Quito, capitala 
Ecuadorului, demonstrează îm
potriva „alianței pentru pro
gres", împotriva provocărilor 
anficubane regizate de S.U.A.

La Universitatea

La 3 septembrie la toate fa
cultățile Universității 

Prieteniei Popoarelor „Pa- 
trice Lumumba” au început cursu
rile anului trei pentru tinerii din 
țările Asiei, Africii și Americii 
Latine care au venit la Moscova 
cu trei ani în urmă. în aceeași 
zi a fost predată și prima lecție 
de limbă rusă pentru cei 600 de 
studenți ai facultății de pregă
tire sosiți din 76 de țări — a 
celei de*a treia generații a Uni
versității Prieteniei. Datorită 
faptului că anul acesta numărul 
studenților a crescut considera
bil ajungînd la 2 000, pe lîngă 
clădirea principală a universită
ții a fost construită o mare a- 
ripă, a fost dat în folosință un 
nou cămin.

„Tinerideprisos"
Revista „SATURDAY EVE- 

NING POST" care apare în 
Philadelphia (S. U. A.) a 
scris deunăzi despre situau 
fia tristă a tinerilor ame
ricani care nu-și pot valo
rifica aptitudinile și nu 
găsesc de lucru.

„Anual — arată revista 
— aruncăm la groapa de 
gunoi un milion de tineri 
și tinere. Cîndva risipeam 
gazele naturale, pădurile și 
pămînfurile fertile : astăzi 
risipim averea noastră cea 
mai de pref — forja pro
ductivă a mușchilor și min
ților tinere, capacitatea 
creatoare a tineretului. Le

risipim pentru că nu men
ținem pe tineri la școală și 
nici nu le dăm de

La capătul anului 
trecut, un milion de 
venți ai școlii medii 
mas fără lucru. Majoritatea 
acestui milion de „tineri de 
prisos" trăiesc In slumsuri- 
le (case vechi'și dărăpăna
te în. care condițiile de trai 
sînt dintre cele mai proas
te N. T.) marilor orașe sau 
în cartierele sărăcăcioase 
ale orașelor mijlocii. Și ei 
pot fi împărfifi în trei ca
tegorii. Pentru a le carac
teriza mai bine, vom relata 
despre unii tineri cu care 
am stat de vorbă.
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Din prima categorie fac 
parte tinerii care pot fi de
numiți vagabonzi. Ei sînt 
oameni sănătoși și capa
bili, dar nu pot intra în- 
tr-o instituție de învățămînt 
superior, nu au nici o spe
cialitate.

A doua categorie sînt 
cei „oropsiți". Ei sînt de 
asemenea tineri cu aptitu
dini normale. Societatea i-a 
înlăturat însă de pe drumul 
general al vieții. Printre 
ei se numără tinerii care 
au devenit victime ale 
vrajbei rasiale — negri, 
portoricani, mexicani și in-

dieni americani. Acești ti
neri au o soartă asemănă
toare cu cea a lui Peter 
din Cincinnati, pe care, în- 
tr-o dimineață geroasă, po
lițiștii l-au găsit dormind 
într-un automobil neîncăl
zit. Dus la secție, Peter a 
declarat că nu a mîncat de 
trei zile. El are șaisprezece 
ani și nu știe de ce să se 
apuce.

Sau, de pildă, tinerii de 
teapa lui Paul. Paul este 
negru. El este extrem de 
talentat. în timp ce urma 
școala medie obținea nu
mai note bune. Este un 
foarte bun jucător de bas
chet. Ar fi vrut să urmeze

un insfifuf tehnic, dar este 
nevoit să-și ajute familia. 
După terminarea școlii s-a 
hotărît să devină instalator 
de apă. Nu a fost primit 
pentru că este negru.

O altă categorie nume
roasă este cea a tinerilor 
care nici nu trec prin școa
la medie, care cresc fără să 
cunoască lucrurile cele mai 
elementare, dar cele mai 
importante pe care le cere 
viața — nici nu știu mă
car să citească. Ei intră în 
bande, devin criminali.

Pentru toți acești tineri 
nu s-a găsit loc în societa
tea noastră".
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