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La arii — cu toată capa
citatea de lucru a bato
zelor !
Spartachiada de varăIw opariacfiiaaa ue var 
Campionii la startul 
etapei a IlI-aetapei a III-a

La Combinatul 
siderurgic Hunedoara

S-a extins slrungăria 
pentru calibrarea 

cilindrilorde laminoare
Concomitent cu dezvoltarea 

sectorului de laminare al Com
binatului siderurgic din Hune
doara, s-a extins în această 
importantă unitate siderurgică 
a tării $i strungăria pentru 
calibrarea cilindrilor de lami
noare, care asigură necesarul 
de cilindri pentru întregul 
combinat.

Modernizată continuu și în
zestrată cu și utilaje de
înaltă tehnicitate, noua strun- 
gărie a devenit o adevărată 
uzină. în hala de producție, 
construită anul trecut, funcțio
nează strunguri de calibrat 
prevăzute cu dispozitive de 
copiat, iar unele din ele lu
crează ne bază de comenzi e- 
lectronice. Aici se strunjesc di
ferite tipuri de cilindri cu ca
libre pentru aproape 50 de 
profile de laminate. în ultimul 
timp, s-au făcut și cilindri cu 
calibre noi care au permis să 
se introducă în procesul de 
laminare senile de tractor, ar
mături de mine, diferite con
strucții metalice etc.

Colectivul strungăriei aplică 
o serie de procedee înaintate 
de lucru, printre care călirea 
cilindrilor prin curenți de înal
tă frecvență, încărcarea prin 
sudură automată a cilindrilor 
uzați etc. Nu de mult au înce
put și lucrările de construcție 
a unui atelier oentru prelucra
rea prin așchiere a cilindrilor, 
înainte de strunjirea lor.

(Agerpres)
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J Tînăra Constantina Pefcu,

filatoare la Filatura „Dacia" 1 
din Capitală, face parte din 
brigada a V-a din secția . 
ringuri, care în cinstea zilei ‘ 
de 23 August și-a luat an- 1 
gajamentul de a depăși pla- f 

. nul zilnic cu 18 kg fire de ’ 
| cea mai bună calitate. |

Sporesc productivitatea
muncii - îmbunătățesc
calitatea produselor

Sosirea la Moscova a delegației romine la Consfătuirea

La începutul unui nou semestru

Condiții optime pentru 
îndeplinirea planului

la
umor olectivul nostru a 
H BF încheiat primul se- 
Pțl Ț mestru cu rezul- 
lll 1 I deosebite în
Mr producție. S-au 

I dat peste preve
deri, prin depăși- 

planului la producția

Muncitorii Uzinei de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila au obținui 
în acest an rezultate însemnate 
pe linia creșterii productivității și 
îmbunătățirii caîitătii produselor. 
Ei au folosit tehnologii și metode 
noi de mare eficacitate economică, 
precum și o serie de initiative va
loroase. Astfel, au fost extinse cu 
bune rezultate metoda întăririi 
chimice cu bioxid de carbon a 
miezurilor și formelor la piesele 
turnate, turnarea in cochile, 
elaborarea fontei în cubilou cu 
consum redus de cocs, forjarea 
în matrițe, sudura automată și se
miautomată etc. Rezultatul aplică
rii acestor măsuri în primul se
mestru al anului de către metalur- 
gjștii brăileni este concretizat în 
cele aproape 170 tone de otel li
chid, 2i excavatoare. 8 vagoane 
siderurgice și alte produse livrate 
peste plan. Calitatea produselor a 
fost, de asemenea, îmbunătățită, 
coeficientul de rebuturi la piesele 
turnate din oțel și din fontă, scă- 
zînd sub normele admise.

MOSCOVA 23. — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
Marți la amiază a sosit la 
Moscova delegația romină 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-De], prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Rom în, 
președintele Consiliului de 
Stat al R P. Romine, care va 
participa la Consfătuirea pri
milor secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești și a șefi
lor de guverne ale țărilor

Cu același tren a sosit la 
Moscova Nicolae Guină, am
basadorul R. P. Romine la 
Moscova, care a întîmpinat 
delegația lâ punctul de fron
tieră Ungheni, pe peron au 
fost de fată membri ai Amba
sadei R. P- Romine.

★

membre ale Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

Delegația a fost întîmpinatfi 
în gara Kiev de tovarășii 
G. I. Voronov, membru ăl 
Prezidiului C-C. al P.C.U.S. și 
președinte al Consiliului 
Miniștri al R.S.F.S.R., V. N?' 
Titov, secretar al C.C.

de

■al
P.C-U.S.. S- A. Skacikov, pre-r 
ședințele Comitetului de Stat: 
pentru relațiile economice ex
terne de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., activiști ai 
C.C. al P.C.US și alte persoa
ne oficiale.

toti indicii
prelucrătoare și de montaj. 
Anul acesta s-a făcut mai bine 
și urmărirea operativă pe 
bază de grafice de producție, 
lucru care anul trecut nu reu
șisem să-1 punem bine la 
punct Aceasta a dat posibili
tatea ca în fiecare secție de 
producție planul să se reali
zeze ritmic în fiecare lună, de
cadă de decadă. Existența de
calajului între secții a permis 
totodată muncitorilor să-și or
ganizeze mai bine locul de 
muncă, să-și pregătească scu
lele și dispozitivele din timp 
și pe această bază să obțină 
produse de calitate și o pro
ductivitate sporită. Un exem
plu este edificator în acest 
sens. Dacă anul trecut colecti
vul de la turnătorie nu reușea 
să se încadreze în procentul 
de rebuturi admis, anul acesta 
in 6 luni a scăzut cu mult sub 
cel admis. Rezultatele de aici 
se datoresc și măsurilor ce 
s-au luat în turnătorie prjvind 
mecanizarea unor operații. 
Astfel au fost puse mai bine 
în valoare instalațiile cu care 
este dotată turnătoria noastră: 
formarea mecanică, dezbaterea 
și sablarea mecanizată a pie
selor, pregătirea amestecului 
de formare etc.

S-a îmbunătățit și teh
nologia de fabricație. La sec
ția vane unde planul a cres
cut față de anul trecut cu pes
te 50 la sută, reorganizarea in 
flux tehnologic a utilajelor 
(operație ce s-a prevăzut a fi 
executată De etape) a dat po
sibilitate tehnologilor noștri să 
folosească tehnologii noi de 
fabricație- (Fdetarea tijelor P 
prezoanelor onn rulare eîc.). 
De asemenea, și u secția ra
corduri speciale HL^urile sta
bilite au urmărit să se asigure 
succesiunea pa&eîor care tre
buie execu-.ate in ee\? trei >:e- 
uere pnnc pxle : ehc&. irata- 
ment «i ateueru) dr Ca 
Piesele f»: Bstandase 
Mrteapt t* -graf

S-a
ca

Seara, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți mem
bri I delegației RP Romine 
au asistat la un spectacol pre
zentat de Teatrul de Operă și 
Balet din Novosibirsk, pe scena 
Teatrului Mare al U.R.S.S.

și a planului de livrări, 
urmărit în același timp 
produsele executate să întru
nească cerințele unei bune ca
lități. Secția a fost dotată cu 
utilaje moderne de înaltă pro
ductivitate. Conducerea sec
ției a căutat ca la aceste ma
șini să fie repartizați cei mai 
buni muncitori, (dintre aceștia 
mulți sînt tineri) care posedă 
cunoștințe profesionale avan
sate. Paralel cu aceasta un 
accent deosebit s-a pus pe fo
losirea utilajelor existente cu 
întreaga lor capacitate. Lucră
rile de modernizări au ocupat 
aici un loc important în chel
tuielile făcute în acest an din 
fondul de mică mecanizare. 
La mașini, s-a extins prinde
rea automată cu aer compri
mat, au fost confecționate 
brațe rabatabile de ridicat 
ceea ce a ușurat efortul fizic 
al muncitorului la mașină. 
Cele peste 2 100 perechi racor
duri speciale date peste plan 
sînt rod al hărniciei și price
perii cu care a muncit colec
tivul de aici în primul semes
tru și al aplicării consecvente 
a măsurilor prevăzute. Un 
calcul ne arată că efectul eco
nomic al celor 60 de prevederi 
cuprinse în planul d® măsuri 
tehuico-organizatorice, și apli
cate în uzină, este de peste 
2 200 000 lei.

Tinerii din uzină (sînt peste 
2 000) au adus un aport sub
stanțial La realizările cu care 
am încheiat primul semestru. 
Noi am simțit in permanență 
sprijin dm partea comitetului 
U.T^L care prin organizațiile 
de baza din secțiile de pro
ducție a reușit să mobilizeze 
intrerul tineret la întrecerea 
socialistă, aă urmărească felul 
cum tinerii lj- respectă 
gajamenieie iz

GRĂBESC ARĂTURILE $1 INSĂHINȚATlk
CULTURILOR FURAJERE
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(Agerpres)

Două noi fabrici de mobilă
Invățămintului

Fofo AGFJ&RES

Stațiune experimentalăPopas înainte de cobonre pe valea Cerbului

în Munții Vlădeasa

Geo Dumitrescu

I
f\ JUMll

CLr'c

I NECUNOSCUTI

V. 
va
Ja
la

-AsZia jL-

va -jurpe o« tJ*

15 PRIETENI

rea
marfă, produse în valoare de 
peste 7 milioane lei. Și cei
lalți indicatori de plan au fost 
îndepliniți și depășiți. Produc
tivitatea muncii a crescut cu 
1,1 la sută față de sarcina pla
nificată (sporul reprezintă 15 
la sută în comparație cu peri
oada corespunzătoare a anului 
trecut). In același timp au fost 
reduse cheltuielile de fabri
cație. Numai în 5 luni s-au 
realizat economii suplimentare 
la prețul de cosț de peste 
6 200 000 Iei.

Concret, ce măsuri au fost 
aplicate în uzina noastră pen
tru realizarea cu succes a sar
cinilor de plan ? Ne-am con
centrat atenția în primul rînd 
spre mai buna organizare și 
coordonare a planurilor ope
rative de producție. In acest 
scop eșalonarea lucrărilor am 
făcut-o în așa fel îneît să fie 
asigurat un decalai minim de 

zile intre secțiile calde,

acuși tri

(CoaThiuarc ?a peg. II-a)

De la Ministerul

Mia*slerul lavdțămîn tulul fa- 
anraamt c* la cadrai laslt- 

tuiulu. ae economice
L Leras dm București, se 

de admitere 
tird frecventă si

sect.a de jfcT.s ică (Durata i'u-

Industria de mobilă din țara 
noastră s-a îmbogățit de cu- 
rînd cu două noi unități — 
o fabrică la Focsani cu o ca
pacitate anuală de producție 
de 15 000 de garnituri, și alta 
U Comănești, cu o producție 
de 600 *00 scaune.

Fabrica de la Focșani este 
înzestrată cu instalații și utila
je la un nivel tehnic ridicat, în 
marea lor majoritate produse
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nei fete » s-a pu
blicat poza la ziar. 
Așa au început 
lucrurile. Nu să- 
vîrșise nici o is
pravă deosebită, 
nu cîștigase nici 

un concurs, nu stabilise nici 
un record, nu făcuse nici o 
faptă de eroism. Era vorba de 
ceva mai mult decît toate as
tea și în același timp, mai 
puțin Era mai puțin, pentru că, 
zilnic. întilnim în gazeta, cu 
poze sau fără poze, ecoul unor 
fapte într-adevăr deosebite, 
prin care oamenii mai tineri 
sau nu prea tineri, deschid 
drumuri ori taie trepte noi in 
urcușul minunat al muncii 
creatoare, al progresului, al 
eroismului, al omeniei. Și era 
mai mult, pentru că, orice 
s-ar spune, în decursul exis
tenței sale, un om poate să- 
vîrși mai multe fapte deose
bite, memorabile, dar numai o 
dată împlinește 18 ani și de
vine, astfel, cetățean major al 
țării, cu drepturi și îndatoriri 
noi. Și acesta era cazul Teo
dorei stoiciu, fata de care vor
bim, cu poza publicată la ziar. 
Ce s-a întâmplat după publi-

curea ei ? S-a intimplat un lu
cru destul de curios: Teodora 
s-a pomenit acasă cit un potop 
de scrisori. E firesc, veți zice, 
felicitări de la prieteni! Dar 
care prieteni, vă întreb ? — 
căci toate scrisorile vin de la 
necunoscuți. Uite, o mică par
te dintre ele stau acum în fața 
mea, pe masă. Citindu-le, trep-

tat, odaia mi s-a umplut de oa
meni. O scrisoare înseamnă un 
om, si cum e omul, așa e ți 
scrisoarea lui. Stau așadar, 
de cîteva zile. c« 15 oameni 
in casă, în jurul meu, ți dis
cutăm. Eu întreb ți ei îmi răs
pund. Alteori, întreabă ei, dar 
eu abia acum, in aceste rin- 
duri, pot să le răspund. Despre 
ce e vorba Z Felicitări, gpu-

Firește, X'W-f
cu felicitări. .T-jct

«■-î scapă b«c«na fi i-J+m- 
nitatea pr ra
re-! trăiește Teodore £>r «fi- 
fel, o bawd nare tfmnir iarr>- 
pondenți ri«< *i ei ix «doaf*

Teodorei, adică împlinesc fi ri 
ÎS ani, iar rosT-î priaopaJ al 
scrisorilor lor. ct ji al majo
rității celorlalte, este tocmai 
acesta de a salata erewime^ 
tul, de a-i sabliaia marile sem
nificații, de a-l iatvnptaa ca 
felie dări și «rări de bine. Dar 
nu e numai atîta. La asemenea 
ocazii, potritzit obiceiului, oa
menii își fac daruri. Sint plt-

muncețte. Altul o^eri o fru
moasă descriere a pitoreștilor 
meleaguri it care traiecte ri 
roagă să » se răxp««dă la fel. 
î« «urnele ««ei «eroi, pe care 
de altfel o manifestă cu ariaf 
și iMțelepciMoe Și alte scrisori: 
^să cunoaștem mai bine fru
musețile patriei noastre 
dragi” Multe îndemnuri, pe 
diferite tonuri. leagă de ta Coafmtuire în pag. a III-a/J

4e refacere > U-

tar care a fost dotat ca o bană 
parte din aparatele de specia
litate. urmi nd ca în curind 
să fie completai

In stațiusea non înființată 
specialiștii secției de pedolo
gie au Început primele cerce
tări letale d* saL vegetația 
pajiștilor și vegetația fores ti

de industria noastră construc
toare de mașini. în noua uni
tate a industriei de mobilă 
este asigurat un flux tehnolo
gic continuu, se aplică proce
dee tehnologice moderne și 
sînt create condiții de lucru 
din cele mai bune.

Primele garnituri de cameră 
combinată tin „Cormoran” 
produse de colectivul de aici, 
au și fost livrate magazinelor 
de specialitate din țară.

Fabrica de scaune de la Co- 
mănești face parte dintr-un 
mare combinat de industriali
zare a lemnului ce se ridică 
aici, ea este prima unitate in
trată în producție. Față de ce
lelalte fabrici de scaune exi
stente în țară, aici s-au aplicat 
noi procedee de lucru. Astfel, 
in scopul reducerii ciclului de 
fabricație, cit și al volumului 
de manipulări, s-au introdus 
tunele de uscare în locul ca
merelor și o legătură continuă 
între mașinile prelucrătoare.

(Agerpres) (Agerpres)

leri la Uzinele _»23 AugusT, la ora de practică a studenților. 
Studentul Mihai Ontică împărtășește colegilor săi concluziile 

asupra uneia din problemele tehnice studiate in uzină.
Foto : O. PLECAM
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e-am obișnuit să 
găsim intre activi
tățile îndrăgite de 
tineri serile dc 
poezie. La Uzinele 
„Tractorul" am în
tâlnit însă o astfel

de manifestare care a în
ceput într-un fel, la o oră 
foarte matinală, Lînga ti
nerii constructori de tractoa
re, la primele ore ale zilei de 
muncă, se aflau șapte tineri 
poeți. Veneau încărcați doar 
după un singur popas (la com
binatul de la Brazi) cu impre
sii puternice. Fără nici o exa
gerare, procesul de „creație” a 
început chiar aici, în labora
toarele în care se naște trac
torul. Nieulae Stoian și Mihai 
Negulescu lăsaseră cu o lună 
în urmă „hala de probă'' în 
hainele ei vechi. O găseau a- 
cum adevărată „sală de con
cert”. Imaginea nu era o me
taforă, ci realitate. Pereții con
stanți special pentru amorti
zarea zgomotelor lăsau să se 
audă în surdină și bătaia rit
mică și sigură a inimii noului 
tip de tractor romînesc. Cei 
mai tineri — Constanța Buzea, 
Adrian Păunescu, Ion Crîngu- 
leanu, Gabriela Melinescu, Ion 
Pop, fuseseră mai rar sau se 
aflau pentru prima oară în ce
tatea tractorului. îi închinase

Această întâlnire cu poezia 
Îs ea acasă. în secțiile moder
ne ale uzinei, a fost urmată de 
o alta, de data aceasta la sen
sul ei concret : într-o reușită 
seară de poezie.

Poeții oaspeți au fost invi
tați de iubitorii de poezie la o 
reuniune organizată de comi
tetul orășenesc U.T.M. în ca
drul „Zilei secretarului”. Cîte-

LA EA
ACf.uĂ

ră însă lui și entuziaștilor săi 
constructori versuri în întâl
nirile de pe ogorul socialist 
al patriei. Poate de aceea își 
notau cu sîrguință de elevi
explicațiile tehnice date pe tot 
parcursul vizitei de ingineri, 
muncitori și tehnicieni.

va ceasuri au fost prezenți în 
sala clubului „Tractorul” nu 
numai poeții, secretarii orga
nizațiilor U.T.M. din oraș, acti
viști, tineri, ci și poezia. La 
început s-a desfășurat un con
curs de recitări. Lăcătușul 
Haralambie* Nicolau sau Au
relian Bîcîih, strungarii An- 
ghel Mihai, Dumitru Vîntu 
sau tehniciană Florentina Io- 
nescu (unii dintre ei, ei înșiși 
ucenici condeieri în cercul li

terar al uzinei), s-au întrecut 
intr-un concurs fulger din 
lirica argheziană, din poezia 
lui M. Beniuc și a altor poeți, 
dovedind o adîncă dragoste de 
poezie. Apreciindu-i, poeții- 
oaspeți invitați să-și spună 
părerea împreună cu juriul, 
încercau un mare sentiment 
de bucurie dar și de emoție. 
După decernarea premiilor au 
urmat „la cuvînt* : „Fișa per
sonală” a Iui N. Stoian, „Nop
țile albe ale orașului” de M. 
Negulescu, ..Anotimpurile Gri- 
viței' de Ion Crînguleanu sau 
„De pe pămînt” de Constanța 
Buzea (cunoscute tinerilor din 
volumele pe care mulți le a- 
veau în biblioteca proprie), în 
recitarea creatorilor lor. Și 
ceilalți le erau cunoștințe 
vechi : le citiseră număr de 
număr versurile publicate în 
ziare și reviste. Merită subli
niată mai degrabă hotărîrea 
poeților și tinarilor după a- 
ceastă întâlnire. Și unii și alții 
vor medita mai profund : la 
reușita creațiilor, ca și la stră
dania de a înțelege, de a dis
cerne și de a se pregăti pentru 
dezbateri (de astă dată folo
sind emiterea judecăților de 
valoare) la o întâlnire viitoare.

Întâlnire pe care tinerii o 
doresc apropiată în timp și cît 
mai des repetată. Dorită și de 
poeții care duc cu ei impresii 
prețioase de la întâlnirea cu 
constructorii de tractoare, vii
toarea discuție despre poezie 
cu tinerii muncitori ai uzinei 
se anunță interesantă.

FLORICA POPA

In regiunea Dobrogea

Vor fi date 
in folosință 
noi centre 

de vinificatie
Unitățile agricole socialiste 

din legiunea Dobrogea și între
prinderea industrială „Vinal- 
cool“-Cons tari ța, au luat mă
suri încă de pe acum în vede
rea prelucrării în condiții su
perioare a recoltei de struguri 
din acest an. La Alimanu, Co- 
geaiac. Crucea, Chirnogeni și 
Babadag sînt în construcție noi 
centre de vinificare dotate cu 
utilaje moderne, care vor spori 
capacitatea de vinificație și de
pozitare a vinurilor cu 180 va
goane. La centrul de vinificare 
de la Niculiței se construiește 
o cramă cu o capacitate de 100 
de vagoane, iar pe lingă cele
lalte centre se construiesc 12 
bazine din beton, insumlnd o 
capacitate de 60 de vagoane. 
Paralel, continuă lucrările de 
revizuire și reparare a buda- 
nelor, butoaielor și a utilajului 
care va li folosit in campania 
de viniticație.

1 
(Agerpres)

— Șase frați—

DUMITRU BERLEA

NECULAI BERLEA TOADER BERLEA

IN SATUL LUI COȘBUC
caiâ memorială e 
de .multe ori școală, 
ghidul — un prole
tar, iar vizitatorii 
— elfii. Școala nu 
am nici bănci, nici
tablă neagră. Un

fel de catalog, poate-i caietul! de
im prtiii.

Ai văzut, in drumul pinâ aici, 
munții cutezind spre nori, ape
le rămuroase peste pămifit ți 
pădurile ; le-ai întilnit ru fru
musețea creată de om —- de la 
poarta cioplită cu sori fi Znjiă fi 
chenare în florile migălit. pini 
la faalierele care înseamnă iet- 
grafia firii cu o altă treaptă a 
fru/notului fi științei. Și 
te-a adus in pragul Unri e«ie 
memoriale. Aici — stă SfHt pe 
ridul casei — s-a născut s&srria 
acriilor, saieat sau 
fiu senilii al papmenlui maoicn.

ești elevul profesorului Emil Sle- 
fanuțiu — ghid și povestitor 
neîntrecut. Faptul că l-a cunos
cut pe marele nostru poet, învie 
totul aici și-n împrejurimile ca
sei de la Hordou.

Ai intrat prin tinda cu vatră 
în care mai adastă ceaunul și 
oala mare pentru fiertură. Toate 
sînt ca într-o casă hordouană 
obișnuită, modestă. Pașii te duc 
în camera in care învie copilăria 
poetului. Aici, fotografia maniei 
—- măruntă, firavă, legată cu 
basma neagră, sub bărbie. Iată 
fi fotografia elevului George

Lecțiile de geografie, Cur
rie, de frtsmas. ier fii-e amw
ștere a patriei, te aâaăațd • 
aiH — în a. • .1.1 »- » ;

Noi construcții sanitare
în întreaga țară 

se ridicâ anul acesta 
noi construcții sani
tare. Cel mai recent 
șantier este cel at 
noului spital din 
Constanța care va a- 
vea o capacitate de 
900 de paturi. La 
Hunedoara unde se 
construiește un spi
tal cu 700 de paturi 
se iac în momentul 
de față lucrări la e- 
tajul al 8-lea, iar 
în orașele Bacău și

Bre'la i'-at :r. stadiu 
de Impare o mater
nitate și, respectiv 
un spital. Alte spi
tale, insumlnd peste 
950 de paturi, sînt 
in construcție la Su
ceava, Slobozia și 
Medgidia. De ase
menea, se constru
iesc policlinici mo
derne în diierite lo- 
calitâ/i din țara prin
tre care Buzău, Cim- 
pulung-Argeș, Ga
lați, Pașcani ele.

Proiectele noilor

const'’:c ții
aparțin specrafiști- 
ior din Institutul de 
proiectări 1SCAS si 
din Ministerul Să
nătății și Prevederi
lor Sociale. In re
alizarea acestor noi 
unilâti s-a urmărit 
crearea celor mai 
bune condiții de 
spitalizare și trata
ment, camerele a- 
vînd o capacitate 
maximă de 4 paturi.

(Agerpres)

Culegători de aține în Pa
ring

Foto kGERPRES

printre pitele lâ>ciacAc.r de pă
dure fi mur:citnfiîor — if ilar tw- 
piese de industrializare a ieemwi- 
lui — MiW'M fr vome fi fi utladri 
la port, la -âip și la einlec-

Aici, pe Irian*1 d:~ire Nâtăud 
și Vișeu, faci popas in rechini 
Hordou al lui George Coșbuc. 
ia cate memoriale care-i cimlt
ște amintirea și opera. O ci

• 4 ««. Ghidul te aptla
Asn si larii chipul petrului. 
Pe atieuci apărea la Bistrița îm
brăcat eu albastră iitnnta de că
lătorie, cu p^l^'ia aceasta cu 
boruri largi și trusa de drum, 
toate la lo-^l lor în vitrina de 
acasă. I .•e-s ade-ca de la Sibiu 
sau de la București. Iți intilnea 
foștii profesori, foștii colegi fi 
începeau acele discuții cărora 
poetul li se dăruia cu pasiune, 
despre limba rominească, despre

același destin —>

ION BERLEA GHEORGHE BERLEA

A APARUL

Ti MĂRUL LENINIST
Revista editată de 

CC. al U.T.M. 
iulie 1963

Sumar

P IVifâ — La școala între
cerii.

Pe teme ale muncii educati
ve : I. Drăghici — Educarea 
patriotică a tineretului.

Stilul de muncă al organe
lor U.T.M. : L. Moldovan — 
îndrumare și ajutor comitete
lor raionale : Al. Cozac 
Ziua secretarului în raionul 
Huedin ; A. Dobre — Activul 
comitetului U.T.M.

Din experiența organizații
lor de bază ale U.T.M. ; I. Brâ- 
teanu — Munca politică în 
rindul tinerilor constructori ; 
Gh. Baciu — Un ajutor al or
ganizației U.T.M. ; I. Rogobe-

te — Postul utemist de control 
in acțiune ; D. Ioana — Ini
țiativă și hărnicie ; P. Lungu 
— Practica viitorilor mecani
zatori

Organizarea timpului liber 
în aer liber : P. Botez — O 
duminică cultural-sportivă ; 1. 
Bărbos fi M. Henning — Ac
tivități cultural-sportive co
mune ; N. Stoenenco — în 
parcul orașului.

Vacanța plăcută pionierilor 
și școlarilor.

Răspundem la întrebările 
cititorilor.

Din scrisorile sosite la re“ | 
dacție.

de pe Halea Prahovei
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Pnn citevd tabere de elevi
forturi mai mari. Casa pionie
rilor din Constanța a luat ini
țiativa de a pregăti dinainte 
fiecare serie de elevi pentru 
programul din tabără. Drume
țiile de o zi in împrejurimile 
Constanței, învățarea de cîn- 
tece și jocuri, descrierea tra
seelor pentru excursii încă 
înainte de a se pomi spre ta
bără, toate contribuie acum

Sport in... 
exclusivitate

ta-La Bușteni funcționează 
băra școlilor sportive de elevi 
din Ploiești și Buzău. Sînt aci 
170 de băieți și fete, bucurîn- 
du-se din plin de vacanță. 
Fiind o tabără sportivă e și 
firesc ca antrenamentele și

numeroase meciuri. Totuși 
numai și numai sport nu ne 
așteptam să găsim. într-ade- 
văr, în tabără, în afara acestor 
manifestări (sportive) nu s-au 
mai desfășurat decît cîteva in
formări politice și o singură 
acțiune cu caracter cultural și 
anume un concurs „Cine știe, 
ciștigă !” pe teme de sport, 
știință, literatură, artă și mu-

I 
I
I
I
I

ute și mii de pio
nieri, elevi și stu- 
denți. își petrec 
zilele de vacanță 
în minunatul de
cor al Carpaților. 
Și faptul că în

prezent numai în taberele de 
pe văile Prahovei, Timișului 
și Teleajenului se afiă peste 
5 000 de elevi și studenți do
vedește cu prisosință largile 
posibilități de odihnă și re- 
creiere oferite de către statul 
nostru democrat-popular tine
retului studios din țara noa
stră.

O inițiativă lăudabilă
în localul școlii medii din 

Predeal se află o tabără or
ganizată de Casa pionierilor 
din Constanța. Aici își petrec

frumoase zile de vacanță 
de școlari.

Ceea ce ne-a impresionat de 
la bun început în această ta
bără a fost desfășurarea pe 
bază de program dinainte 
alcătuit a unei bogate și inte
resante activități instructive și 
recreative. Pentru cele două 
săptămîni cît durează fiecare 
serie a taberei sînt prevăzute, 
într-o armonioasă îmbinare, 
excursii, seri literare, jocuri 
pionierești, programe artistice, 
vizionări de spectacole etc.

Astfel, în programul taberei 
este prevăzută pentru fiecare 
serie cîte o excursie de cîte 
trei zile la cabanele din Bu- 
cegi, pe trasee variate și pito
rești.

întrucît organizarea în bune 
condiții a acestor excursii so
licită din partea școlarilor e-

Zilele vacantei

literatura și adevărurile pe care 
trebuie să le cinte poezia. Se 
maturiza poetul, care încă de 
atunci fusese supranumit t,poe
tul țărănimii”.

Te oprești în fața portretului 
care-i înfățișează mai tirziu cu 
ochii atetiți, fața încadrată de 
barbă ascetică, fruntea largă, 
chip spiritualizat și umanizat de 
gîndirea profundă, iji-ti fața a- 
cestui chip prind înțeles cuvin
tele lui Mihail Sadoveanu, scrise 
alături : „Acei care nu l-au cu
noscut pe Badea George Coșbuc 
să afle că era un tovarăș îneîn- 
tător. Era «ja dc îngăduitor, așa 
dc bun, așa de modest, cum nu 
mai sînt literatorii de azi” („Anii 
de ucenicie”). Mai departe, ajuns 
in fața filelor de manuscris, ci
tești și găsești tiu satul cu oa
menii și tradițiile și durerile 
care l-au inspirat de la începu
tul, pină la sfirșitul poeziei sale.

Întî rzii în casa lui George 
t.Ofbuc, ințeiegind în concluzia 
-• cției care se adaugi la acest 
* »•*. <►<>—•-fiii dc teamă at

pe ta^9 aeeata f» • »**

/ar«rilr
mt.

FLORENȚA ALBU

Culeg fructe 
de pădure

La cele șase centre de a- 
chiziționare a fructelor 
de pădure din raionul 

Orăștie organizate în localită
țile Grădiștea, Sibișel și Cugir 
se desfășoară în aceste zile o 
activitate intensă. Sezonul 
strîngerii ciupercilor, smeurei, 
afinelor și a altor fructe de 
pădure este în toi. Din luna
mai și pînă în prezent a fost 
strinsă și achiziționată de că
tre întreprinderea forestieră 
Orăștie prin centrele amintite 
cantitatea de 23 000 kg ciu
perci, depășindu-se în mod 
considerabil planul inițial de 
4 100 kg. După ce s-au uscat 
in cuptoare speciale, acestea 
au fost livrate întreprinderii 
Fructexport. în sezonul de 
toamnă se prevede și s-au în
treprins toate măsurile pentru 
recoltarea a încă 10 000 kg 
ciuperci. Prin centrele respec
tive au fost, de asemenea, a- 
chiziționate 12 000 kg de afine, 
întreprinderea forestieră de- 
pășindu-și astfel planul inițial 
cu 6 000 kg afine. Recent a 
început și recoltarea smeurii. 
Primele 15 000 kg au și sosit 
la centrul de raion. Pînă la 
toamnă se prevede să se ajun
gă la 240 000 kg smeură și la 
însemnate cantități de alte 
fructe.

R LAL

sportivului și alte activități 
care să contribuie la educația 
comunistă a elevilor.

Cind nu <• iau mături 
din timp

La Sinaia. în cabanele și 
masiva clădire de pe Drumul 
Cotei se află una dintre cele

zile de odihnă și destindere
din plin ca pionierii din Con
stanța sa petreacă la Predeal 
zile frumoase. De aceea, nici 
nu ne-a surprins cînd la în
trebarea „Ce v-a plăcut mai 
mult în tabără elevii Sin- 
teș Gheorghe și Neagu Ionela, 
Onișor Cristina și Dragomire- 
scu Vicențiu ne-au răspuns pe 
dată : „Totul 1”

diferitele competiții amicale 
să aibă cea mai mare pondere 
în programul taberei. Așa se 
și explică de 
mineață sînt 
antrenament 
profesorilor 
iar diferitele 
vilor din tabără au susținut

ce în fiecare di- 
prevăzute ore de 
sub conducerea 
de specialitate, 
echipe ale ele-

zică. Elevii mai vor și alte a- 
semenea acțiuni.

S-ar mai fi putut organiza, 
de pildă, un concurs gen „Cine 
știe, răspunde” despre dezvol
tarea bazei materiale a spor
tului în țara noastră, o întâl
nire cu un maestru al sportu
lui despre conduita morală a

mai mari tabere de pionieri și 
școlari din țară. în prima se
rie și-au Detrecut aici 14 zile 
de vacanță un număr de 654 
pionieri și elevi de la școlile 
medii din regiunile Ploiești și 
Dobrogea și din orașul Bucu
rești.

Datorită însă faptului că

— Și pe ăsta cum o să-l mai cheme ? întrebă femeia.
— Să-i zicem... Toader I hotărî emul.
Era al șaselea copil în familia rotarului Gheorghe Berlea. 

Și toți șase băieți.
In mod firesc, părinții se gîndesc la viitorul fiecărui copil 

al lor, la viitoarea lor profesiune. Dar acum 21 de ani cind 
s-a născut Toader, era greu să faci astfel de planuri. Ce să 
ajungi într-un tirg de provincie ca Bîrladul, care avea un 
atelier de rotărie, o moară, nu știu cite cîrciumi și sute de 
negustori și cămătari ?

De multe ori, cind copiii au început să urmeze școala, ro
tarul își prindea capul intre palme și se gindea ce să facă 
cu șase băieți. Pe atunci nu se gîndea el că la marginea 
Bîrladului, exact acolo unde feciorii lui pășteau vaca și ba
teau mingea dc cîrpă, se va ridica cea mai modernă fabrica 
de rulmenți din țară, că Bîrladul, târgul acela prăfuit din 
Moldova, va ajunge intr-adevăr un oraș modern, ca drumul 
în viață al feciorilor lui va trece prin această mare uzină.

Au trecut anii. Primul băiat, Dumitru, a pornit în viață 
simplu, așa cum pornesc toți tinerii în zilele noastre. Mai 
întîi ca normator. Acum întrebați pe oricine de Dumitru 
Bertea. E șeful serviciului producție pe uzină. O muncă 
grea și de mare răspundere. Și iată că din această familie, 
care poate fi comparată cu tulpina unui copac au început să 
apară primii muguri care se transformă în lăstari, apoi în 
ramuri puternice.

După cîțiva ani, în aceeași fabrică, Victor a ajuns cel mai 
bun mecanic de precizie și tot de aici a fost trimis să urmeze 
școala de maiștri. Azi e maistru principal in sectorul repa
rații, unde a fost mulți ani șef de brigadă.

Coroana copacului se întregește mereu, armonios, ca la 
orice pom căruia clima îi priește. Controlorul de utilaje Ion 
Berlea a ales ca și frații săi drumul spre fabrica de rulmenți. 
El a plecat însă de vreo 5 ani din fabrică. S-a întors în a- 
ceastă vară de la lași cu diploma de inginer metalurg.

Cind Victor a plecat la școala de maiștri, tovarășii din 
conducerea secției reparații s~au gîndit mult pe cine să pună 
în fruntea brigăzii de la reparații... L-au numit pe Gheorghe 
care cunoștea la fel de bine ca și fratele său inima mașini
lor pneumatice. Victor e acum maistru, iar Gheorghe i-a 
luat locul la... școala de maiștri. Acum e în anul doi.

Cu o putere magnetică, uzina l-a atras și ne Nicolae, spe
cialist în radiofonie, iar Toader, cel născut acum 21 dc ani 
nu s-a gîndit să apuce alt drum. La fel de bine ca și frații 
săi a împletit munca cu învățătura. E sculer universal, elev 
în clasa a Xl-a la școala serală, arbitru și portarul echipei 
de fotbal „Rulmentul".

Șase frați, șase tineri pe care uzina de la marginea ora
șului, comuniștii, i-au învățat să muncească, să viseze și 
să-și împlinească visurile. Toader dorește să-i ia locul lui Ion 
la facultate, Nicolae vrea să ajungă maistru ca Victor și 
Gheorghe, visuri îndrăznețe care se vor realiza cu siguranță. 
O familie in care se adună simbolurile de viată nouă a mi
lioane de alte familii din patria noastră.

GH. NEAGU 
Foto : FLORIN ȚAGA 

ajustor

Crucișătorul Potemkin (rulea
ză la cinematograful Victoria —- 
B-dul 6 Martie nr. 7). Elena din 
Troia ■— cineinaacop : rulează la 
cinematografele : Sala Palatului 
R. P. Romine (scria de bilete nr. 
803). Patria (B-dul Magheru nr. 
12-1-1), Elena Pavel (sală și gră
dina — B-dul 6 Martie 141. 1 
Mai (B-dul 1 Mai 322), Grivița 
(Calea Griviței — podul Baaa- 
rab), G. Coșlmc (Piața G. Coș- 
bue nr. 1), Arenele Libertății 
(«tr. 11 iunie), Stadionul Giu-

|*șU Dragoste $i pălăvrăgeli ■ 
Republica (B-dul Mapheru nr. 2), 
București (B-dul 6 Martie), Gb. 
Doja (Calea Griviței 80), Flo- 
reasca (str. I. S. Bach 2), Sta
dionul Dinamo (șoa. Ștefan cel 
Mare), Grădina 13 Septembrie 
(alr. Doamnei 9). Podul rupt — 
cinemascop : rulează la cinema
tografele Magheru (B-dul Ma- 
gheru 29), Ștefan cel Mare (țoa. 
Ștefan cel Mare colț cu atr. Li- 
zeanu), Grădina Progresul («tr. 
Ion Vida nr. 5). Mărul discor
diei : rulează la cinematografele 
V. Alecsanclri («tr. Grigoreeeu 
24), Lumina (B-dul 6 Martie 12), 
înfrățirea între popoare (B-dul 
Bucureștii Noi), 8 Martie, (alr. 
Buzcști 9—11)- O perlă de ma
mă : rulează la cinematografele 
I. C. Frimu (sală fi grădina) 
(B-dul 6 Martie 16), 23 Auguat

(tală ți grădină) — (B-dul Dimi- 
tiov 118), Patinoarul 23 August. 
Divorț italian : Tineretului (Ca
lea Victoriei 48). Adorabile ți 
mincinoase : Central (B-dul 6 
Martie, 2), C. David (șoa. Crîn- 
gați 42), Program special pentru 
copii — dimineața : 13 Septem
brie («Ir. Doamnei 9). Estrada, 
LitraJa : 13 Septembrie (după-a- 
miazâ — «tr. Doamnei 9), Alex. 
Sabia fail» și grădină — Calea 
Dudețtî 22), M. Emineacti (str. 
M. Eminescu 127). Șapte dădace
— Hoața de la circ — Sport nr. 
3/1963 : Timpuri Noi (B-dul 6 
Martie 18). Noua prietenă a tatii: 
rulează la cinematografele Ma
xim Gorki (str. 13 Decembrie 
5-7), Drumul serii («tr. Drumul 
serii 30). Misterele Parisului — 
cinemascop : rulează Is cinema
tografele Ciulești (șos. Giulegti), 
Miorița (Calea Moșilor 127). 
Rocco și frații săi — ambele 
scrii : Cultural (Piața Ilie Pinti- 
lie 2). grădina 8 Martie (str. Bu> 
zețti 9-11). Cumpără-ți un balon: 
rulează la cinematograful Alex. 
Pop ov (Calea Griviței 137). Con
certul mult visat : rulează la ci
nematografele V. Roaită (B-dul 
1 Mai 57), Arta (CaleB Călărași 
153), Libertății (sală și grădina
— str. 11 Iunie 75). Lumină de 
iulie : Unirea (sală și grădină — 
B-dul 1 Mai 143), Olga Bancic 
(sală ți grădină — Calea 13 Sep
tembrie 196). Pe urmele bandei: 
Flacăra (Calea Dudești 22), G. 
Bacovia (șos. Giurgiului 3). Clu
bul cavalerilor : rulează la cine
matograful 30 Decembrie (Calea 
Ferentari 86).

4

secția de învățămînt a Sfatu
lui popular regional Ploiești 
nu a luat din timp toate mă
surile necesare pentru amena
jarea taberei, în prima peri
oadă de funcționare și-au fă
cut loc o serie de deficiențe.

Dar nu numai atât. în în
săși organizarea activității la 
pionierii și elevii din prima 
serie s-au ivit lacune. Astfel, 
cu elevii de școli medii, în 
afara a trei programe ar
tistice nu s-a inițiat nimic 
concret. Ba mai mult, e- 
levii care ar fi dorit ca în a- 
ceastă perioadă să se dedice 
mai mult lecturii literare nu 
au putut să o facă deoarece în 
tot timpul cît a durat prima 
serie biblioteca taberei s-a 
aflat în... inventar.

Pentru îmbunătățirea acti
vității din această - tabără e 
necesar ca secția de învăță
mînt a Sfatului popular regio
nal Ploiești împreună cu Co
mitetul regional U.T.M. să ia 
de urgență o serie de măsuri.

Astfel, să se deschidă cît mai 
curînd noua cantină, să se 
completeze personalul admini
strativ și să se asigure func
ționarea normală a bibliotecii.

Este necesar, de asemenea, să 
se alcătuiască programe dife
rențiate pentru pionieri și 
pentru elevii de școli medii 
care să conțină o gamă întrea
gă de activități cultural-edu
cative, sportive, artistice, bo
gate în conținut, interesante și 
atractive.

★

experiența bună a 
ca cea organizată

Extinzînd 
unor tabere 
la Predeal de Casa pionierilor 
din Constanța, înlăturînd de
ficiențele sesizate în taberele 
de la Bușteni, Pîrîul Rece și 
Sinaia, vacanța elevilor aflați 
în taberele de pe Valea Pra
hovei va fi și mai interesantă. 
Ea îi va ajuta pe elevi să se 
recreeze și, totodată, să-și îm
bogățească cunoștințele.

TOAN N. CHIȚU
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La arii - cu toaiă capacitatea 
- de lucru a batozelor! -

|| II^U II anurile de grîu, 
( secară și arz ale

I Wb gospodăriilor agri- 
^BrJl II cole colective din 

raionul Cărei au 
ajuns în faza opti
mă de recoltare. 

Cu mult timp în urmă consi* 
liile de conducere din majori
tatea gospodăriilor colective au 
luat măsurile corespunzătoare 
pentru buna desfășurare a lu
crărilor de recoltare și treieriș.

Și iată că acum cîteva zile 
a început, și în acest raion, se
cerișul și trelerișul. Munca bine 
organizată în gospodăriile co
lective, ca cele din satele Să- 
uca, Petrești, Foeni, Piscari, Să- 
cășeni și altele a făcut posibilă 
terminarea lucrărilor de recol
tat în timpul dinainte stabilit. 
Aceasta dovedește că, atît con
siliile de conducere cît și colec
tiviștii din aceste gospodării au 
pornit cu toată hotărîrea la 
strîngerea recoltei în timpul 
optim și fără pierderi. Rezultate 
bune au obținut și colectiviștii 
din Cămin, Căuaș, Santău și 
din alte gospodării. La Dindești, 
de pildă, folosirea din plin a 
celor 3 combine și participarea 
la recoltat a peste 200 de co
lectiviști cu mijloacele proprii 
au făcut ca viteza zilnică plani

ficată de 86 ha să fie depășită. 
Astfel cele aproape 700 de ha. 
cultivate cu grîu au fost sece
rate doar în cîteva zile. Bine 
și-au organizat munca și colec
tiviștii din Andrid. Și aici re
coltatul a durat cu 3—4 zile 
mai outin. Folosirea deplină a 
capacității de lucru a celor 7 
combine existente în gospodă
rie precum și distribuirea judi
cioasă a celorlalte forțe, au

tilnit o slabă preocupare pentru 
intensificarea ritmului la treie
riș. Președintele G.A.C. din Sa- 
nislău, tov. Simonca Gergey, 
ne-a relatat că din cele 1100 ha 
cultivate cu grîu peste 800 au 
fost recoltate cu mijloacele 
j prii. Am vizitat și una din 
cele 4 arii despre care ne 
spunea că-s bine amenajate. 
Alcj o batoză treiera la secară. 
Lucrarea se desfășura însă In-

'Raidul nostru
avut, ca rezultat, terminarea re
coltării pe cele 600 de ha semă
nate cu grîu în timpul optim.

în raion există însă și gospo
dării colective rămase în 
urmă cu secerișul, cum sînt 
cele din Cărei, Cehal, Ce- 
hăluț, Moftinu Mare, Supuru 
de Jos, Eriu — Sîncraiu. Din 
cele 34 de G.A.C. din raion, 27 
au terminat secerișul.

Rămas mult în urmă este 
însă treierișul. Pînă acum a fost 
treierat griul de-abia de pe 25 
la sută din suprafața cultivată. 
In gospodăriile vizitate am in

♦fPOftT♦

Condiții optime
pentru îndeplinirea

planului

IBiV

!

Spartachiada de vară ■ tine
retului cunoaște In aceste 
zile dispute interesante ale 

celor mai bunj sportivi, cei care 
au cucerit titlul d« campioa al 
asociației sportive.

Multi dintre campionii etapei 
tntiî și-au confirmat pini acum 
talentul și pregătirea, dovedindu- 
se redutabili ji In Întrecerile eta
pei interasoeiatii.

I-am cunoscut pe clțiva dintre 
campioni la sfir$itul siptăminii 
trecute pe terenul sportiv al co
munei Grădiștea, din raionul Ur
zic ani. Și-au dat intilnire aici at- 
leți, fotbaliști, voleibaliști, 
rofili. cicliști din satele și 
nele învecinate, peste 100 
fruntașii Spartachiadei de 
Întrecerile lor au durat pînă seara 
tirziu, cind au fost cunoscuți cei 
care-și vor măsura 
forțele la startul în
trecerilor etapei a 
in-a.

Dar să vă prezen
tăm imagini diu În
trecere și cîteva 
portrete ale celor 
victorioși.

...Start in clasica 
probă de 100 m plat. 
Aici tînărul Marin 
Vasile (foto nr. 1) din comuna 
Dascălu Creața a obținut titlul de 
campion.

Finiș în cursa ciclistă rezervată 
seniorilor. învingător : Vasile Cri- 
stea (Foto nr. 2) din comuna 
Creața Leșile.

Cei mai buni dintre 
componentii formației 
rea“ al cărei portar (in fotografia 
din stingă, sus) s-a arătat adesea 
foarte inspirat, vor participa la În
trecerile raionale

Iată si cel mai puternic dintre 
halterofilii categoriei 55 
Mihai T. Gheorghe (foto nr. 3) 
din comuna Dascălu Creata.

Fotoreportaj: GH. NEAGOE

halte- 
comu- 
dintre 
vară.
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„Cupa Balticei11 la tenis
Turneul internatio

nal de tenis pentru 
„Cupa Balticei", des
fășurat la Sopot (R.P. 
Polonă) s-a încheiat 
cu victoria echipei 
R. S. Cehoslovace, 
care a obținut 5 
puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat în 
ordine : R. P. Romînă 
4 puncte, R. P. Chine-

ză 3 puncte. R. P. Po
lonă I — 2 puncte,
R. D. Germană — 1
punct, R. P. Polonă II 
zero puncte.

în ultima zi a cony 
petiției selecționata 
R. P. Romine a învins 
cu 3—0 echipa R. P. 
Chineze (Țiriac-Ciu 
Cen-hua 6-3; 6-1; Bar-

(Urmare din pag. I-a)

aduce scrisoarea unui munci
tor de la U2inele „6 Martie'- 
Zărnești _• „Cu siguranță, zice 
el, că și în comuna dv, circulă 
pe străzi numeroase biciclete 
„Carpați*. Ele se fabrică în 
uzina noastră, unde lucrez și 
eu împreună cu sute de tineri 
și tinere. în sectorul montaj, 
unde lucrez ca recepționer, 
munca se execută cu multă 
rîvnă. Aici, piesele, se asam
blează și se montează dînd 
viață bicicletelor care iau dru
mul spre diferite colțuri ale 
țării. Este o muncă foarte fru
moasă și plină de bucurii. Fie
care dintre noi se străduiește 
ca ele să fie cît mai frumoase 
și de bună calitate. In această 
scrisoare, mi-am luat permi
siunea să vă trimit o emble
mă „Carpați", drept amintire 
de Ia un tînăr care lucrează la 
fabricarea acestor biciclete*.

Daruri, daruri... Si iarăși, nu 
e numai atît. Aceste scurte 
scrisori ocazionale, dincolo de 
latura lor sărbătorească, de fe
licitări Și daruri, mai ascund 
încă mari bogății. Ele ridică 
întrebări și probleme, formu
lează dorințe, fac și pretind 
mărturisiri. Ele aruncă punți 
de încredere și prietenie de la

tr-un ritm mult prea lent, din 
cauză că nu erau mobilizați 
suficienți oameni, iav cei pre- 
zenți la muncă aici nu erau 
bine organizați.

La G.A.C. Ciumești nu se lua
seră măsurile necesare pentru 
începerea transportului griului 
de pe ciniD la arii și pentru 
executarea arăturilor pentru 
însămințările în miriște. Pînă 
la această dată nu a fost trans
portat la arii nici un snop, deși 
gospodăria dispune de 67 ate
laje și 4 autocamioane.

O cauză a ritmului scăzut la 
lucrările din campanie este fo
losirea incompletă a capacității 
de lucru a combinelor, tractoa
relor și a celorlalte mașini O 
statistică pe raion e în măsură 
să dovedească acest lucru. In 
ziua de 15 iulie, de exemplu, 
din cele 433 tractoare au func
ționat doar 299 ; din 225 de 
combine au mers numai 172,

iar din cele 71 de batoze sînt 
folosite doar 48. Aceste defi
ciențe au făcut ca pînă acum 
să se treiere numai 24,8 la sută 
din recolta de păioase și să se 
efectueze arături de vară pe 
numai 3 000 de hectare.

Este necesară intensificarea 
ritmului la întregul complex de 
lucrări ce se desfășoară în 
cimp. în gospodăriile colective 
în care lucrările de recoltare 
s-au terminat sau sînt pe termi
nate trebuie să se treacă cu 
toate forțele la treieriș organi- 
zindu-se munca colectiviștilor 
în două schimburi. în gospodă
riile unde recoltatul este rămas 
în urmă, ar trebui să se ia mă
suri de transferare a combine
lor din unitățile care au ter
minat secerișul. O atenție deo
sebită trebuie acordată urgen
tării însămințării în miriște a 
culturilor duble. Pentru inten
sificarea tuturor lucrărilor din 
cimp, pentru încadrarea lor în 
timpul optim, sarcini serioase 
da mare răspundere revin și 
organizațiilor U.T.M., care tre
buie să ajute consiliile de con
ducere prin mobilizarea tuturor 
tinerilor colectiviști Ia lucru, 
zi da zi. Tinerii pot aduce o 
contribuție importantă la gră
birea lucrărilor, inițiind diferi
ta acțiuni cum ar fi strîngerea 
și transportul snopilor de pe 
cimp la arii, strîngerea paielor 
de pe miriști ele.

V MOINEAGV 
corespondentul „Scutirii 

tineretului' pentru regiunea 
Maramureș

TELEGRAMĂ
Tovarășul Corneliu MAnescu, 

ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romine, a primit din par
tea tovarășului Mangalin Du- 
ghersuren, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Mongole, « 
telegramă da mulțumire pen
tru felicitările și urările ce i-au 
fost adresate cu ocazia celei 
de-a 42-a aniversări a Revolu
ției Populare Mongole.

• •
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în plantația de pomi pe terase a Stațiunii experimentale agri
cole „Arș»»", un grup de colectiviști aflați ia școlarizare 
aici, execută practic legatul ramurilor In formă de palmelă.

Producție sporită
Sectarul looaeăsjc 

ocnpd a pnadwa Ja- 
•raiaali la averea ob- 
Sfoascl a celor mai 
«she gesnodănf co- 
letOrt din taierul 
Brăila. Calectrvistu io- 
losexc cele aiai noi 
metode da creșterea 
animalelor : insămm- 
țărîie aihiiciale atlt ia 
animale proprietatea 
obtleajcA. cit 9> la 
cete din g^tpadărble 
pcraoaaJa, Îngrijirea și 
hritafrea raponaid Ar 
pd grou/ada și produr

dm e!c Colectiviștii 
niinr roooe comu- 

__ . printre car» Cum 
Vodă. Ramanu «i În
suratei, loloseac pa 
acari Io rod
proprie pentru 
rea puaaămtui 
mole.

Rezultatele 
aapti cele mai
le metode rau 
cietiiat in producible 
•an de Japle li alte 
produse animale obți
nui» Da pt'Ud. gospo
dar die colective din

DrdzJa 
tpoti- 

de ani-

muncii 
avanta- 

con-

Foto . AGERPRES

de lapte
comunel» Romanii, în- 
jura/ei, Rlmniceni, Vă- 
deni și oițe 13 țjospo- 
dării au realizat In 
primul semestru ai a- 
nuiui, în medie, cile 
1 10O—1 300 litri de 
lapte de la fiecare 
vacă furajată. Gospo
dăriile colective din 
raionul Brăila, au rea
lizat In această pe
rioadă. peste produc
ția planificată, mai 
mult de 2 170 hl de 
lapte.

(Agerpres)

la toți indicii
(Urmare din paff-

T îl
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Spartachiada de vara
Campionii la startul etapei a l/i-a

fotbaliști, 
„Dezrobi-

kg. :

de cîmp
dan-Pen Ci-huan 6-3:
5- 7; 7-5; Țiriac, Mâi- 
mureanu — Ciu Cen 
hua Kao Hun-mao 
2-6; 6-2; 6 4). R. S. 
Cehoslovacă a ciștiqat 
cu 3-0 întilnirea 
prima echipă a R. 
Polone. Jaworski 
învins pe Skonecki
6- 3; 2-6; 6-3.

(Agerpres)

cu
p.

l-a 
cu

15 PRI
suflet la suflet, recrutează păr
tași la mari expediții visătoare 
în viitor, verifică și compară 
intenții și planuri, dăruiesc și 
adună energii și incandescente 
avînturi. „Ador muzica — scrie 
o elevă din Dobrogea — și 
vreau să urmez conservatorul, 
îmi place, Teodora, cum știi 
să-ți alegi drumul în viață și 
vreau să discutăm ca niște 
prietene, deoarece anul acesta 
voi ieși și eu din școală și mă 
voi îndrepta și eu în viață ca 
tine". „Vreau să știu — scrie 
altul — cît ati reușit să primiți 
la o zi-muncă". „Vă rog să-mi 
descrieți frumusețile comunei 
dv, munca ce o duceți în ca
drul gospodăriei colective, 
munca culturală și planurile 
dv de viitor” scrie alt cores
pondent. „Sînt în clasa a X-a, 
scrie un strungar de la „Stea
gul roșu'-Brașov. Mai am un 
an și termin. Apoi mă voi în
scrie la Institutul politehnic". 
„Visele pe care le visezi și le 
dorești în viată — scrie un 
elev de la școala profesională 
metalurgică din Medgidia —

4'
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• PE SCURT
• La Convention 

Hali din orașul Las Ve
gas s-a disputat revan
șa meciulti. de box 
pentru titlu! rr.oiidiel 
la cuiegor.-a grec dintre 
cc-ijonul i..- : Sony 
Liston y» Flcyă Pa4as- 
iCS. Ca in 
brie 1962, Listen s-« 
dc,edit toarte ex^mîi- 
ttv. repo'f;"5 
chiar di ' ori»ra -ep:.zz 
după 2*20". Balerir- 
îr.cerca! de ocmE 
să-l loveasci 
pe campionul iiza 
a lost „contrar" m 
mis de două ori ic 
dea. După ce a fost 
mârat a doua oc'â
tersson s-a ridicul la 8. 
insă a lost d* nou 
pediat la podea in 
ma unei lovituri

er*

dar 
tri- 
po-
~4>- 
Pa-

ci
ur
de 

„un doi*'. El a Încercat 
sa reia lupta dar nu a 
mai putut fiind decla
rat Învins prin k.o. Lit
ton (97,500 kg) a ioil

) iraei

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Arabe Uni
te, imărcinatuf cu afaceri ad
iat erim al R.A.U-, Saad, Mor- 
tada, a oferit marți la amiază 
o recepție.

Au luat parte Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea, prof. univ. Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii romî- 
ne de prietenie cu popoarele 
din Asia ?i Africa, generali și 
ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate, funcționari 
superiori din M.A.E., oameni 
de cultură, ziariști.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri 
corpului diplomatic.

★

Recent, alte două vile 
peste 600 locuri construite 
stațiunea Eforie Sud și-au pri
mit primii oaspeți. Situate în 
apropierea falezei, noile vile a- 
sigură condiții optime oame
nilor muncii veniti la odihnă. 
Tot aici s-a dat în folosință o 
cantina restaurant la care pot 
lua masa 1 500 persoane și un 
modern complex comercial la 
construcția căruia s-au folosit 
pe scară largă materialele 
plastice.

ai

CU 
în

mai greu cu 10 kg de
ck Paler stan. La meci 
au asistat doar 8 000 
de spectatori. Liston a 
declarat că își va pune 
tilul in joc la 23 sep
tembrie în rața altui 
boxer r.egru. Cast: ut 
Clary. neînvins pinâ
ccu.t

• ?•? stadionul din 
rî/ccăv.d »-a ce^fășu- 
7 54 iec-324 un T^are con- 
♦.*:s 1* care au
p-r. z >7 jde au spor- 
uvi z.z R D Germană, 
R P 3u 7Sr,a. U R S S . 
Belgia îi. ia afară de 
co<m-”s. seiec-
tiorii'l R P Polone, 
în pr<«*i ce triplu salt 
r ■*! •. ■ oMhaok >>-
rs-'f Ser —idt a ooy.
trnndtetal de ol
cea mai bonă perfor
manță tnnr-i.iaiA a anu
lui și a doua dm toate 
tiapurite. Piatkowski a 
aruncat discul la 55.19 
■ , Cepiy a culigat ia

ETENI bl
visele pe care ti le destăinui 
la această virstă, cu siguranță 
ai să le îndeplinești. Si eu vi
sez, iar visul meu e să termin 
școala profesională și să intru 
în producție si apoi să mă-n- 
scriu la liceul seral*. „Mai am 
de dat niște examene pentru 
a-mi putea lua diploma de 
maturitate, scrie alt corespon
dent. Sînt sigur că voi reuși, 
deoarece sînt foarte hotărît*. 
jȘi tot așa mai departe : visuri, 
planuri, întrebări, experiențe... 
Unul vrea să știe cum se valori
fică resursele interne din gos
podăria colectivă a Teodorei; 
altul, artist amator, ii propune 
niște roluri ; unul îi cere amă
nunte din munca artistică și de 
agitație etc. Sînt și cîteva scri
sori de genul acesta : „Alune- 
cîndu-mi ochii pe articolele 
din „Scînteia tineretului* din 
22 februarie a.c., în drumul 
lor deodată s-a ivit portretul 
dv drăguț urmat de cîteva 
l-înduri compuse, cred, de pro
pria dv gîndire*... Sau ca asta: 
„Cu toate că nu-ți cunosc 
nici caracterul, cu atît mai pu-

ciocan cu 64,55 m, Glo- 
la suliță cu 
și Sziroka la 

femei cu

gowski
79.54 m
100 m plat
11 ”5 10. Alte rezultate :
100 m Jus.kowMk fR. P. 
Polonă) 10~6
Juskowiak
1 MO m
(U. I. S. S i
greutate Lamder (R. D. 
Germană) 17,65 m.

întilnirea s-a terminat 
la egalitate : 2-2 (1-1).

10 : 200 m
21" 7/10;
Karaulov
•T53 2- IO;

• Cnaip cit-'u’ ciclist 
de -ond fp.’oresio.i’țti) 
al Belgiei a fost 
gat de Rit \'cn Loov 
care a parcurs 236 km 
ii ~h09' (mecLe orară 
40 kmî în oce’cs; tizi? 
an so-'! Proosl. Aren- 
hotils n PîcnckcerL

• Scicc.;:cru? Je fot
bal a oralului T^nis. 
aflată în tun»’* in 
U R-S S.. a jircit •’ Ere
van cu formați* Ararat 
din prima cateșorie a 
campionatului unional.

• Primul meci dintre 
echipele U.R.S.S. și Fin
landei, contind pentru 
prelimir.e? «le turneului 
olimpic de fotbal, s-a 
disputat Ia Kiev ți a 
revenit fotbaliștilor

¥
Muzeul etnografic din Cluj, 

unul din numeroasele obiective 
turistice ale orașului, a fost 
cercetat de la începutul anului 
și pînă acum de circa 35 000 de

[ 3
întreprinderea orăfleness- 

b de industrie locală

vizitatori — localnici, turiști 
din tară și de peste hotare. 
Pentru a îmbogăți colecția mu
zeului — care în prezent are 
peste 53 000 de modele de țe
sături, obiecte din lemn și ce
ramică datind din cele mai vechi 
timpuri — cercetătorii de 
aici au făcut în ultima vreme 
mai multe deplasări prin satele 
transilvănene, cu care ocazie 
au cules peste 60 de noi piese 
etnografice.

în prezent, colectivul mu
zeului pregătește o expoziție 
pe tema „Covorul popular rO- 
mînesc". în acest scop, cerce
tătorii fac deplasări în diferite 
regiuni din țara, culegînd mo
dele de covoare dintre cele 
mai reprezentative pentru zo
nele etnografice respective.

★

De curînd un colectiv de spe
cialiști de la Institutul de cer
cetări forestiere, cu sprijinul 
Direcției economiei vinatului 
și Asociației generale a vînă- 
torilor și pescarilor sportivi au 
elaborat studiul „Bonitatea te
renurilor de vînătoare din R. P. 
Romînă, pentru principalele 
specii de vînat*.

Lucrarea prezintă o importan
ță deosebită pentru sectorul 
gospodăririi vînatului din țara 
noastră. Ea stabilește pentru 
prima dată, pe baza unor cri
terii științifice, efectivele op
time de vînat caracteristice fie
cărui teren de vînătoare în 
funcție de condițiile naturale. 
Lucrarea determină, de aseme
nea, speciile principale de vî
nat ale fiecărui fond de vînă- 
toare. Totodată s-a întocmit o 
hartă la scara 1:500 000 a răs- 
pîndirii vînatului pentru 22 
specii.

Lucrarea apare ca o noutate 
Științifică, ea fiind deja solici
tată de o serie de institute de 
specialitate din diverse țări.

vietici ck •^nrul 
7—0 (4—Oi. Aa marcat 
Kaxakiv (2* Serebrea- 
nikov (7). Matveev 
și yr-: -ul va a-
vea loc l-s 2

CUNOSCUȚI
țin temperamentul, îți propun 
să corespondăm... Iți cer am
ple scuze.-' etc., etc. Sinf ft 
propuneri simple de schimb 
de ilustrate, de corespondență 
sentimentală, e ti cite un co
lecționar lăudăros de poze de 
la fete, cărora nu le dă în 
schimb decît figura personală 
mai mult sau mai puțin foto
genică, însoțită de o biată scri- 
soTÎcă, certată rău cu ortogra
fia în care „gîndirea lui pro
prie" nu e-n stare să „com
pună* nici măcar un gind fru
mos, să sugereze o preocupa
re, un orizont de viață. Dar 
majoritatea sînt scrisorile în 
care flutură înaripate elanuri, 
gînduri arzătoare închinate 
muncii, închinate patriei, în
vățăturii, demnității umane, 
naturii, iubirii. Că se cer și 
schimburi de poze ? E șt fi
resc ! Doar, cum am văzut, 
eroii scrisorilor noastre sînt 
foarte tineri (cel mai „bătrîn' 
dintre ei are 24 de ani!). De 
altfel, trebuie sa vă mărturi
sesc că răsfoind aceste scri
sori, am simțit de la început

Cr nu nt-am mirat de loc) mi
jind in ele ceva asa, cam ca « 
idilă, ca o adiere de poveste 
sentimentală- (lntr-unul din 
plicuri — dar asta râmine in
tre noi — am oăxit chiar două 
scrisori, ale aceluiași trimițd- 
tor, dar a doua mai începe, 
ca prima. Cu „tovarășă Teodo
ra', ci cu «Domr 5oară Dori
na'. Ați priceput deci cum de
vine. Vreau să vă spun, 
mai mult chiar, câ dacă aceas
tă notă sentimentală ar fi lip
sit din universul d« viață, atît 
de bogat și fiTimos, al acestor 
scrisori, al tinerilor care 
le-au scris, m~as fi simțit oare
cum dezamăgit. Dar ea nu lip
sește. Nu lipsește nimic din 
ceea ce constituie zestrea fi
rească a vieții unui tinăr, a 
unui om întreg, din zilele noa
stre. Ce i-a făcut pe acești ti
neri necunoscuți din toate un
gherele țării — arată ștampi
lele poștei: Medgidia, Ișalnița, 
Craiova, Oravița, Videle, Dră- 
gășani, Iași, Babadag, Boldești, 
Richițele-Argeș, Cîmpina, Cluj, 
Brant Dărmănești, Colibașt-

nind operativ atunci cînd s-a 
simțit nevoia.

Observîndu-se că randamen
tul unor tineri în schimbul II 
și III nu se ridică la nivelul 
schimbului I Si al posibilită
ților existente în secție, comi
tetul U.T.M. a indicat posturi
lor utemiste de control să 
efectueze raiduri în aceste 
schimburi la secțiile vane, ra
corduri speciale, turnătorie și 
mecanică ușoară. în timpul a- 
cestei acțiuni s-a constatat că 
tineri ca Lucian Mazuru și 
Dorel Smărăndescu de la me
canică ușoară, Vasile Cismaru 
și Aurel Negoiță de la turnă
torie și alții nu foloseau cum 
trebuie timpul de producție. 
Discutînd această problemă la 
conducerea uzinei, comitetul 
U.T.M. a propus ca în aceste 
schimburi de producție să. se 
întărească asistența tehnică. 
Așa s-a ajuns că în prezent 
fiecare schimb își are asigu
rată prezenta unui tehnician 
sau maistru care îndrumă cu 
competență, supraveghind fe
lul cum se desfășoară proce
sul de producție. Aceștia au 
primit sarcină precisă din 
partea conducerii în ceea ce 
privește încărcarea corespun
zătoare a utilajelor și aprovi
zionarea locurilor de muncă 
cu materiale și scule.

Un alt capitol pe care l-am 
urmărit cu toată seriozitatea 
atît noi, conducerea, cit și co
mitetul U-T.M., se referă la în
tărirea disciplinei, la formarea 
unei conștiințe înaintate, so
cialiste. Era necesar să urmă
rim aceasta deoarece în anul 
1862 absențele nemotivate și 
învoirile reprezentau însem
nate ore pierdute din produc
ție. în adunările generale 
U.T.M. s-a discutat pe larg 
problema aceasta, au fost ana
lizate Cu simț de răspundere 
cauzele manifestărilor de 
disciplină, tinerii au luat po
ziție față de tendințele 
chiul ale unora. S-a stat 
vorbă cu cei care întîrziau sis
tematic și H s-a arătat cît se 
pierde în producție printr-o 
întîrziere de la lucru de nu
mai cîteva minute. Mun
ca de educare desfășurată în 
această direcție a avut rezul
tate pozitive, ilustrate, de alt
fel, și de graficul care repre
zintă absențele și învoirile din 
acest an. în șase luni ele re
prezintă cu 31 la sută mai 
puține decît perioada cores
punzătoare a anului trecut, 
ceea ce înseamnă peste 700 
om/zile folosite în producție.

Am insistat mai mult asu
pra acestui aspect deoarece 
consider că în această privință 
mai avem încă minusuri. De 
aceea se impune ca și pe vii
tor să ne ocupăm cu toată 
grija și atenția de educarea 
tuturor muncitorilor în spiri
tul respectării disciplinei euh 
toate aspectele ei.

Mă voi opri puțin și asupra 
unui alt factor pe care-1 con
sider deosebit de important în 
îndeplinirea cu succes a sar
cinilor de producție : ridicarea 
calificării. In U2ină au fost 
organizate cursuri de ridicare 
a calificării, diferențiate pe 
specific de meserie si grad de 
pregătire, în toate secțiile. Te- 
maticile acestora au fost axa
te pe însușirea noilor tehnolo
gii introduse cît si pe transmi
terea de cunoștințe privitoare 
la organizarea muncii. Urmînd 
cu regularitate cursurile, au
diind conferințele tehnice ți
nute în uzină, participmd la 
schimburile de experiență ti
nerii și-au îmbogățit perma
nent cunoștințele.

Ne propunem ca pe viitor 
să aedrdăm mai multă atenție 
răspîndirii cărții tehnice. La 
noi în uzina acest lucru nu se 
ridîcă încă la înălțimea celor
lalte realizări. Este necesară 
dezvoltarea atrihuțiunilor ca
binetului tehnic, munca 
popularizare a literaturii 
specialitate trebuie desfășu
rată prin forme mult mai 
concrete, mai vii. Discuțiile 
care se poartă în „Scînteia 
tineretului" pe această temă 
ne oferă un larg domeniu de 
studiere a experienței altor 
întreprinderi.

^La încheierea oricărui bi
lanț sînt trase întotdeauna și 
anumite concluzii. Concluziile 
ce se desprind în această pri
vință pentru noi ne arată că și 
în a doua jumătate a anului 
avem toate condițiile pentru a 
realiza eu succes toți indicii 
planului de Droducție. Dezvol- 
tînd experiența dobmdită în 
primul semestru, perfecționînd 
continuu organizarea produc
ției, înlăturînd neajunsurile 
care se mai fac simțite, colec
tivul nostru este hotărît să 
dezvolte realizările pe carG le 
aminteam la Început.
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Combinatul Chimic Craiova
Calea Lenin nr. 120

ANGAJEAZĂ
personalprevederilor legale, următorul

—- Mobilier eon ere lai 
pentru : legume și fraete. 
pi ine, eaufecfil textile, ga- 
loterie, articale ttfhnice.

.M o bilîerul omologat de 
M.CJ. se execut! fa Uoii 
arhitectonice mede rac. im
bricat fa materiale

Pitețt:. Siatcis — cit meserii 
ocupații arie de febtnte — 
strașr.gar, eiev-gofer, elect ri- 
crtw, regior, elevi eleve de 
școală medie, ctmtabil. soldat, 
muncitor de faatier etc.— să-i 
scrie Teodorei Stoicnt, o tindrd 
colectivistă, fără «iei me
rii oemaipomeaif ? EztiU oare 
și alt ao< de legături între oa
meni decît acelea cunoscute 
de veacuri ? La această între
bare, viața dă de ia o vreme 
răspunsuri de o mare, de « 
tulburătoare noutate. Frumos 
și mindru și înalt e yi răs
punsul uneia din scrisori ; 
..amîndoi sintem tineri, ute- 

tineri ai noii generații 
care se ridică tot mai sus în 
munca pentru construirea so
cialismului și comunismului și 
astfel pe leagă aceleași țeluri. 
Ne leagă marea prietenie a ti
neretului din tara noastră*. 
lată, dar, că scrisorile Teodo
rei nu sînt de la necunoscuți 
ci de la prieteni. Si ea poate fi 
bucuroasă de asemenea prie
teni, după cum ei pot fi min
ări de prietenia ei. Ingădu- 
iți-mi să vă mărturisesc că eu 
însumi mă simt mindru de a- 
cești tineri prieteni și bucuros 
de a fi stat, cîteva zile, de 
vorbă cu scrisorile și cu gîn- 
durile lor.

8 in condițiile 
J specialitate : 
I

8
8
8
8
!

8
8
8
8
8
8
8

— Ingineri
— Ingineri
— Ingineri
— Ingineri
— Maiștri chimiști
— Maiștri mecanici
— Maiștri electricieni
Solicitatorii se vor prezenta personal pentru 

sediu! Combinatului — Craiova, Calea Lenin 
și actele corespunzătoare.

Pentru eventualele relații suplimentare —

chimiști 
mecanici 
energetici 
electroniști

de 8

8
8
8
R
8

angajare,
120, adneînd

U

telefon 4380.o



i

BE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Tratativele

privind

interzicerea

experiențelor

nucleare
cum 

Mos- 
din

MOSCOVA. — După 
s-a comunicat oficial la 
cova, în cadrul întîlnirii 
23 iulie dintre A. A- Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. Harriman, secre
tar de stat adjunct al S.U.A., 
Si lordul Hailsham, ministrul 
pentru problemele științei și 
tehnicii al Marii Britanii, cu 
participarea consilierilor aces
tora, s-au realizat noi progre
se în pregătirea acordului cu 
privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub 
apă.

Au continuat, de asemenea, 
schimburi de păreri în alte 
probleme prezentînd interes 
reciproc.

Următoarea întîlnire va a- 
vea loc la 24 iulie.

Reportaj din Guineea portugheză
iarul vienez „Arbeiter 
Zeitung" publică un am
plu reportaj din Guineea 

portugheză. Autorul articolu
lui. Klausjurgen Haaf, este 
singurul ziarist străin care 
a obținut autorizația de a 
vizita colonia după Începe
rea ostilităților între forțe
le de eliberare și trupele colo
nialiste portugheze. Haas spu
ne că a reușit să strîngă mate
rial suficient în legătură cu 
„războiul murdar" pe care gu
vernul Salazar îl duce împotri
va poporului din Guineea.

Răscoala împotriva domina
ției portugheze, arată corespon
dentul, a început încă la înce
putul anului curent. La Sao 
Jose de Bissau, capitala colo
niei, cercurj competente au de
clarat 
pînă în 
telor au 
oameni.
Vasco Rodrigues, a încercai să 
minimalizeze proporțiile lupte
lor, afirmînd că este vorba de 
o „mică acțiune polițienească ’. 
Încă în primăvară guvernul 
Salazar a trimis împotriva pa-

Hondurasul britanic 
va obține autoguvernarea

LONDRA. — După 12 
de dezbateri, la Londra au tuar 
sfirșit lucrările conferinței la 
care au participat delegați d*n 
partea Hondurasului Britanic 
și reprezentanți ai guvernului 
englez in legătură cu cererea 
de autoguvernare a Hondura-

ATENA. — Din inițiativa 
Partidului Uniunea democrată 
de stingă (E.D.A.) la Kavalla, 
Halkida și Lexkada au avut 
loc numeroase mitinguri în 
apărarea democrației. La mi
tingul din Kavalla au partici
pat aproape 15 000 de locuitori 
din oraș și din satele din îm
prejurimi. Eroul național al 
Greciei, Manolis Glezos, mem
bru al Comitetului Executiv

GUYANA BRITANICA: Noi provocări 
antiguvernamentale

GEORGETOWN. — Agenția 
France Presse anunță că ele
mentele teroriste antiguverna
mentale din Guyana britanică, 
nemulțumite de suspendarea 
tratativelor pentru crearea 
unui guvern care să cuprindă 
și elemente ale opoziției pro- 
colonialiste, se dedau la noi 
atacuri.

Patru explozii au izbucnit 
succesiv avarlind clădirea di

Raport UNESCO în legătură 
cu analfabetismul

NEW YORK. — Agenția 
Reuter relatează că la 22 iulie 
Ia Organizația Națiunilor Unite 
a fost dat publicității un ra
port al U.N.E.S.C.O. în legătu
ră cu situația analfabetismu
lui în lume. Potrivit raportu
lui, peste 700 000 000 de oa
meni — un procent de 50 la 
sută din populația adultă a lu

O. N. U REZOLUȚIE
ANTICOLONIALISTĂ

ir

NEW YORK. — La 22 iulie 
au început la New York lu
crările Consiliului de Securi
tate, convocat la cererea a 32 
de state africane, în vederea 
examinării situației din teri
toriile aflate încă sub domina
ția colonialiștilor portughezi, 
precum și a situației din Repu
blica Sud-Africană al cărei 
guvern duce o politică de 
cruntă discriminare rasială.

Participanții la lucrări au 
adoptat ordinea de zi și au 
hotărît să înceapă discuțiile 
cu examinarea situației din 
teritoriile aflate sub dominația 
portugheză.

NEW YORK. — Comitetul 
O.N.U. pentru aplicarea Decla
rației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și po
poarelor coloniale a adoptat în 
unanimitate la 22 iulie o rezo
luție în care cere Angliei „sa 
fixeze o dată cit mai apropiată 
pentru acordarea independen
ței Rhodesiei de nord și Nyas- 

trioților șase avioane cu reac
ție, care au distrus sate întregi. 
Răsculații au răspuns însă cu 
hotărîre, și în ultimele luni au 
loritățile colonialiste au pierdui 
controlul asupra întregii regi
uni sudice a coloniei. Trupele 
portugheze se retrag tot mai 
mult la punctele lor principale 
de sprijin : în special acum, în 
anotimpul ploilor, situația lor 
este fără speranță, afirmă co
respondentul.

Conducătorul iăsculaților este 
Amilcar Cabral, care a înființat 
în 1956, la Konakry. „Mișcarea 
de independență pentru 
neea”.

In interiorul coloniei a 
naștere și o mișcare de 
slență pasivă, care cheamă pe 
locuitori să nu maj lucreze 
pentru portughezi. Pe plantați
ile de palmieri și orezarii abia 
dacă se mai lucrează. Pentru 
prima oară în istoria acestei 
roditoare țări tropicale orezul 
a trebuit să fie importat.

Dictatorul Salazar, scrie Haai, 
se menține cu tncăpățînare la 
„teoria’’ șubredă că coloniile 
portugheze sini „părți ale Por- 

fl-

Potrivit planului lui 
după cum relevă a- 

interna-

corespondentului că 
prezent in cursul lup- 
murit peste o mie de 
Guvernatorul coloniei.

S. U. A.: Conflictul dintre patroni și feroviari

îi le 
luat

sului Britanic (colonie engleză 
din America Centrală). După 
cum relatează agenția Reuter, 
in comunicatul oficial dat pu
blicității se arată că Hondura
sul britanic va obține autogu
vernarea începînd de la 1 ia
nuarie 1964.

al E.D.A. a rostit o cuvîntare 
despre situația politică din 
Grecia. El a subliniat că poli
tica partidelor de dreapta tre
ce printr-o criză, a avertizat 
asupra primejdiei pe care o 
implică pregătirile politicieni
lor de dreapta in vederea unor 
noi alegeri falsificate și a în
demnat poporul grec să lupte 
pentru a obține dizolvarea or
ganizațiilor neofasciste.

recției pentru desfacerea ore
zului din portul Georgetown, 
în apropierea locului unde se 
afla ancorată nava comercială 
sovietică „Miciurinsku care 
transportase încărcături pen
tru Guyana Britanică. Potrivit 
agenției France Presse, în mo
mentul izbucnirii exploziilor, 
ministrul lucrărilor publice al 
Guyanei britanice se afla pe 
bordul navei sovietice. Nava 
nu a fost avariată.

mii — sînt analfabeți. In unele 
regiuni analfabetismul se ridi
că la 70—80 la sută.

După cum se menționează în 
raport, în cazul în care nu se 
vor lua măsuri, Ia fiecare 6 
sau 7 ani la actuala cifră se 
vor adăuga încă 20—25 de mi
lioane de analfabeți.

în ședința din 22 iulie, în 
numele celor 32 de state afri
cane au luat cuvîntul secreta
rul de stat al Liberiei, Rudolf 
Grimes și secretarul de stat 
pentru afacerile externe al 
Tunisiei, Mongi Slim. Ei au 
cerut Consiliului de Securita
te să ia măsuri hotărîte pen
tru a determina guvernul por
tughez să respecte rezoluțiile 
adoptate de Adunarea Gene
rală a O.N.U., precum și ho- 
tarîrile anterioare ale Con
siliului de Securitate în legă
tură cu coloniile portugheze.

salandului'. Rezoluția reafirmă 
dreptul inalienabil al popoa
relor din Rhodesia de nord <i 
Nyassaland la autodeterminare 
și independență ți subliniază 
că Federația Rhodesiei ți 
Nyassalandului a fost impusă 
popoarelor din aceste teritorii 
fără consimțămintul lor.

tugaliei" în care autoritățile au 
dreptul să reprime cu toată cru
zimea pe luptătorii pentru in
dependentă. Autoritățile lui Sa
lazar au șters cuvîntul indepen
dentă din vocabularul lor și 
vorbesc despre „misiunea isto
rică" a Portugaliei. Autorul ar
ticolului nu Iși ascunde însă 
scepticismul fată de posibilită
țile Portugaliei de a-și mai men* 
ține multă vreme dominația co
lonialistă asupra Guineei.

SAIGON : Poliția ataclnd cu brutalitate un grup de budișit care demonstrau Împotriva re
presiunilor clicii dictatoriale a lui Ngo Dinh Diem

BONN. Simptome de criză se 
fac simțite și în alte ramuri ale 
industriei extractive din Ger
mania federală în afară de cea 
carboniferă. Ziarele economice 
anunță că în ultima vreme s-au 
închis cîteva mine pentru ex
tragerea minereului de fier în 
Germania federală și că numă
rul total al unor asemenea mi
ne închise de la sfîrșitul anu
lui 1961 și pînă acum este de 
17, urmînd ca încă una să se 
închidă în cursul lunii august. 
Ziarul francez ,,Les Echos" re
latează că volumul global al 
minereului de fier extras în Re
publica Federeală Germană a 
scăzut, ca urmare a acestor 
măsuri, cu peste 5 500 000 tone, 
ajungînd acum la 11 milioane 
tone anual.

Noi succese ale patrioțllor 
sud-vietnamezi

SAIGON. — Agenția Fran
ce Presse relatează, referin- 
du-se la declarația unui pur
tător de cuvînt al autorităților 
diemiste, că in după-amiaza 
zilei de 22 iulie forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au 
atacat în regiunea Ben Suc, 
situată la 50 de km nord-vest 
de Saigon, unități guverna
mentale care participau la o

MOSCOVA: Sosirea unor delegații 
la Consfătuirea primilor secretari ai partidelor 

comuniste și muncitorești și șefilor
de guverne ale țărilor membre ale C.A.E.R.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță sosirea 
la Moscova, pentru a participa 
la Consfătuirea primilor se
cretari ai Comitetelor Centra
le ale Partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de 
guverne ale țărilor membre 
ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc a delegațiilor: 
R. P. Bulgaria în frunte cu 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria: R. S. Ceho
slovace în frunte cu Antonin 

operațiune de „curățire”. în 
ciuda ajutorului primit din 
partea elicopterelor america
ne, trupele guvernamentale au 
suferit pierderi grele fn oa
meni si materiale, n militari 
diemiști au fost uciți, iar alți 
34 răniți. Totodată unitățile 
patrioților au doborît 2 elicop
tere.

LONDRA. — Lipsa de cadre di
dactice devine o problemă tot mai 
acutd In Scolia. In acest an. cind 
școlile se vor deschide după va
canta de vară, ele vor duce lipsă 
de 4 000 de profesori. Aceasta se 
datorește reducerii în mod siste
matic a alocațiilor pentru lnvd/d- 
mlnt. în unele școli din Glasgow. 
scrie ziarul „Daily Worker", ca 
urmare a lipsei de cadre didac
tice, copiii învață doar o jumătate 
din orele prevăzute în program.

BERLIN. — Haas Globke, 
secretar de stat al Departa
mentului cancelarului vest- 
german, judecat în contumacie 
de Tribunalul suprem al 
R.D.G., a fost condamnat la 
muncă silnică pe viață pentru 
crime grave de război și crime 
împotriva umanității. După 
cum se știe, Globke, care a 
fost principalul coautor și co
mentator al legilor naziste în 
timpul lui Hitler, continuă să 

Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace; 
R. D. Germane în frunte cu 
Walter Ulbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R- D. Germane; R. p. Mon
gole în frunte cu Jumjaghiin 
Tedenbal, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. p. Mongole: R. p. Polone 
in frunte cu Wladislaw Go
mulka, nrim-secretar al C.C. 
al P.M.V.P.

fie menținut intr-un post cheie 
în guvernul vest-german.

O cnvisia/e 
a președlstehij Nasser

CAIRO — La 22 ialie. U 
Cairo a arc loc «■ rr-rinj 
consacrat celei de-a XI-e ast- 
rersări a revelației egiptene 
din 1952. Ia cadrul ^”^71 Iar, 
Za care «u participat circa 
100 000 de persoane, a rostit o 
o cin tare președintele Ga tui! 
Abdel Nasser. El s-a ocvpat 
pe larg de problema federa
ției celor trei state arabe — 
Egiptul. Siria și Irakul — și 
de dificiiltățde întimpisete 
in crearea ei. Președ»«?ele s-a 
referit la partidul Bans di’? Si
ria, declari Rd că liderii aces
tuia au tins spre scindare ți 
acapararea puterii, urmărind 
să dea o loritură aderăm ți lor 
partizani ai unității. Republica 
Arabă Unită, a spua Naaer, nu 
se mat consideră legată de ac
tualul regim de la Damasc prin 
nici un obiectiv comun.

O cu pi nd u-se de situația in
ternă din R.A.U., Nasser a re
levat succesele obținute tn ul
timii 11 ani, perioadă tn care 
au fost construite 700 de noi 
întreprinderi industriale.

Fotografia pe care o publi
căm aci ne prezintă un as
pect de la una din secțiile 
marii uzine de cauciuc sin
tetic din Omsk (Uniunea 

Sovietică)
Foto : TASS—MOSCOVA

R.P. Polonă: Sărbătorirea

VARȘOVIA. — Ziua de 22 
iulie, aniversarea eliberării 
Poloniei de sub jugul fascist, 
a fost sărbătorită în întreaga 
țară cu multa însuflețire. In 
orașele și satele din R. P. Po
lonă au avut loc adunări festi
ve, mitinguri șl numeroase 
manifestări cultural-artistîce. 
în piețele publice din Varșo
via au avut loc, pînă seara 
tîrziu, spectacole prezentate 
de diferite ansambluri artisti
ce și dansuri în aer liber.

în seara de 22 iulie, la Pa
latul Consiliului de Miniștri a 
avut loc o mare recepție la 
care au participat W. Gomul
ka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Aleksander Zawad- 
zki, președinte al Consiliului 
de Stat, Josef Cyrankiewicz, 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
membri ai guvernului, activiști 
de partid și de stat, oameni de 
știință, cultură și artă etc.

De asemenea, au fost de 
față membri ai corpului di
plomatic precum și corespon
denți străini acreditați la Var
șovia.

La recepție Josef Cyrankie
wicz a rostit un toast, după 
care a avut loc un spectacol 
de gală !n grădina Palatului.

WASHINGTON. — Agenții
le ae presă aaanțâ că fn 

-amiaza zilei de 22 iulie, 
p-eședusie'.e Kennedy a trimis 
Cngresnliii mesajul eteprin- 

propunerea de a se
d'r-ta o Iepe cere să oblige pe 
proprietarii căilor ferate ți 

ițele feroviarilor sa 
tr*MLsfrrt eonflietnl la Icpălară 
e» reguli de rxgwcă"
t±>rt Comisiei pen
tru *efe eomerțalai i

TîHERAN. — Cu prilejul 
împlinirii unui an de la in
staurarea guvernului său. A- 
lam. primul miniytru al Iranu
lui a rostit în seara zilei de 22 
.jlie un discurs radio-televizat 
în care a făcut cunoscut că 
până la sfîrșitul verii vor fi 
criscizate alegeri pentru noile 
organe legislative ale Iranului

PARIS. — Dttpă câh» rela
tează corespondentul din Pa
ris âî agenției Reuter, la 22 
ni»ie în capitala Franței a in- 
eep^t conferința experților a- 
gricoli din țările occidentale.

Conferința a fost deschisă 
de Edgard Pisani, ministrul 
francez al agriculturii.

Potririt agenției Reuter, la 
această conferință participă 50 
de reprezentanți din partea 
serviciilor consultative ale ce
lor 20 de țări vest-europene și 
nord-amerieane, membre ale 
O.C.E.D. (Organizația pentru 
colaborare economică și dez
voltare).

Greve ale minerilor 
spanioli

MADRID. — După cum re
latează corespondentul din 
Madrid al agenției Reuter, la 
22 iulie încă 1000 de mineri

DECLARAȚIA COMUNĂ
SOVIETO-UNGARĂ

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
A fost dată publicității Decla
rația comună sovieto-ungară, 
semnată la încheierea vizitei 
în Uniunea Sovietică a dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Ungare. Vizita este considerată 
ca „o manifestare de neuitat a 
prieteniei frățești și a solida
rității sovieto-ungare”.

Delegația R. P. Ungare „și-a 
exprimat admirația sinceră 
față de realizările importante 
și planurile remarcabile cu 
care poporul sovietic sub con
ducerea P.C.U.S. și a Comite
tului său Central leninist pă
șește ferm înainte pe calea 
construirii depline a comunis
mului'.

„La rîndul său partea sovie
tică constată cu o mare satis
facție că oamenii muncii din 
R ,P. Ungară, sub conducerea 
P.M.S.U. și a Comitetului său 
Central au obținut succese re
marcabile în construirea so
cialismului, în dezvoltarea eco
nomiei naționale, în întărirea 
unității lor moral-politice".

In Declarație se subliniază 
că un rol important în trece
rea țărilor socialiste la comu
nism mai mult sau mai puțin 
în cadrul aceleiași epoci isto
rice îl are, „paralel cu folo
sirea maximă a resurselor și 
posibilitățile interne ale fiecă
rei țări, continua adîncire a 
diviziunii socialiste a muncii, 
bazată pe lărgirea continuă a 
specializării și cooperării pro
ducției, pe folosirea eficientă 
a posibilităților pieței mondia
le socialiste. Folosind avanta
jele acestei colaborări fiecare 
țară a comunității socialiste, 
menținîndu-și pe deplin suve
ranitatea, se va baza nu numai 
pe propriile sale forțe, ci și pe 
sprijinul întregii comunități'.

Părțile și-au exprimat ma
rea satisfacție față de faptul 
că relațiile politice, economice 
și culturale dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Popu
lară Ungară se dezvoltă cu 
succes. întemeindu-se pe ega
litate deplina în drepturi și pe 
respectarea suveranității celor 
două țări.

Referindu-se la situația in
ternațională, părțile au reafir
mat „că ele sînt unanime în 
aprecierea actualei situații in
ternaționale, în hotărîrea de a 
lupta și pe viitor împotriva 
primejdiei unui nou război, 
pentru o pace trainică pe pă- 
mînt'.

în condițiile actualului ra
port de forțe „exista posibili
tatea reală a preintimpinării 
războiului mondial termonu
clear, a excluderii lui din viața 
societății omenești".

Se atrage atenția asupra na
turii rapace a imperialismului, 
care implică primejdia dezlăn
țuirii Unui război mondial ter
monuclear. „în aceste condiții 
statele socialiste trebuie să 
manifeste o vigilență maximă 
și să ia măsurile corespunză
toare pentru întărirea puterii 
lor de apărare”.

Se exprimă neliniștea în le
gătură cu faptul că guvernele 
țărilor occidentale continuă 
cursa înarmărilor racheto-nu- 
cleare. „Cele două părți con
sideră că politica revanșardă 
promovată de cercurile guver
nante din R.F.G. reprezintă 
principala cauză a încordării

fre state. 
Kennedy. 
genția United Press 
tional, muncitorii feroviari nu 
vor putea declara grevă de 
protest, iar proprietarii de căi 
ferate nu vor putea impune 
noile reguli de muncă „fără 
aprobarea Comisiei”. Agenția 
menționează că dacă Congresul 
va aproba proiectul Iui Ken
nedy, Comisia va fi investită 

asturieni (nordul Spaniei) s-au 
alăturat luptei greviste a ce
lor 3 000 de mineri, care, la 20 
iulie, au încetat lucrul în semn 
de protest față de refuzul pa
tronilor minelor de a Ie satis
face o serie de revendicări cu. 
caracter economic.

în prezent, menționează a- 
genția, numărul minelor în 
care activitatea s-a oprit ca 
urmare a grevelor a crescut 
la cinci.

NEW YORK. — După Sudul 
Statelor Unite, întregul Nord 
al țării a devenit săptămîna 
aceasta teatrul unor puternice 
manifestații antirasiste care 
iau o amploare tot mai mare, 
transmite agenția France pres
se. Demostrațiile se desfășoa
ră simultan la New York, Phi
ladelphia, Chicago și în alte 
mari orașe ale Nordului.

Luni, peste 1 000 de oameni 
au luat parte la o demonstra
ție de nrotest împotriva discri
minării rasiale care a avut loc 
la Brooklyn, important cartier 
al New York-ului. Demon
stranții, adunîndu-se în fața 
unuia din marile șantiere de 
construcții, au cerut să se pună 
capăt discriminării negrilor și 

în Europa”. Pentru însănăto
șirea situației în Europa și în 
întreaga lume trebuie să se 
pună capăt rămășițelor celui 
de-al doilea război mondia'*, 
să se încheie tratatul de pace 
german și să se normalizeze po 
această bază situația în Berli
nul Occidental,

Se exprimă convingerea pro
fundă că „încheierea unui a- 
cord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare, cu sem
narea concomitentă a unui 
pact de neagresiune între ță
rile N.A.T.O. și statele parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, ar crea o nouă atmos
feră internațională, mai favo
rabilă rezolvării celor mai im
portante probleme ale contem
poraneității, inclusiv a proble
mei dezarmării”.

în Declarație este condam
nat cu hotărîre colonialismul 
în toate formele și manifestă
rile sale. Părțile își exprimă 
din nou „hotărîrea de a spri
jini și de acum înainte mișcă
rile de eliberare națională ale 
popoarelor Asiei, Africii și A- 
mericii Latine, lupta lor pen
tru eliberare și întărirea in
dependenței politice și econo
mice, pentru lichidarea defi
nitivă a rușinosului sistem al 
colonialismului”.

Relevînd avantajele comer
țului internațional pe baza 
egalității în drepturi, declara
ția sprijină hotărîrea celei 
de-a 17-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire 
la convocarea unei conferințe 
internaționale în problemele 
comerțului.

Reprezentanții P.C.U.S. și 
P.M.S.U. s-au informat re
ciproc asupra activității celor 
două partide. Se relevă depli
na unitate de vederi a parti
delor în toate problemele „con
strucției socialiste și comunis
te, evoluției situației interna
ționale. mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale’.

Declarația caracterizează 
anii care au trecut drept ani 
de victorii remarcabile în toa
te domeniile vieții politice, 
economice și culturale din 
țările comunității socialiste, 
care pășesc în fruntea luptei 
popoarelor pentru pace, inde
pendență națională, democra
ție și socialism. „Garanția noi
lor victorii o constituie unita
tea tuturor țărilor comunității 
socialiste”.

Un loc însemnat este acor
dat problemelor coexistenței 
pașnice a statelor cu sisteme 
sociale diferite. „Transpunerea 
în viață a principiului coexis
tenței pașnice contribuie la 
accelerarea continuă a proce
sului revoluționar mondial”. 
„Promovarea hi mod consec
vent de către țările socialiste, 
în politica lor, a principiului 
coexistenței pașnice prevede 
nu încetarea, ci continuarea 
celei mai active lupte politice 
și ideologice împotriva impe
rialismului, demascarea esen
ței sale reacționare antipopu
lare". se arată în Declarație.

Janos Kadar, în numele C.C. 
al P.M.S.U. și guvernului re
voluționar muncitoresc țără
nesc ungar, a invitat o delega
ție de partid și guvernamenta
lă a U.R.S.S. în frunte cu N. S. 
Hrușciov să facă o vizită de 
prietenie în R. P. Ungară, in
vitația a fost primită cu mul
țumire.

cu puteri pentru a aproba, a 
respinge sau a modifica regu
lile de muncă. Acest „mora
toriu” asupra grevei va dura 
2 ani, în care timp urmează să 
continue tratativele dintre pa
troni și muncitorii feroviari.

Conflictul dintre patroni si 
muncitorii feroviari durează, 
după cum menționează agen
ția United Press International, 
de aproximativ 4 ani.

pOTtoricanilor pe șantierele de 
construcții ale orașului.

Dezbaterile
din Camera Comunelor 
în problema locuințelor

LONDRA. — In cadrul dezba
terilor din Camera Comunelor în 
problema locuințelor liderul parti
dului laburist Harold Wilson. a 
vorbit despre starea deplorabilă a 
numeroase locuințe, despre faptul 
că legea chiriilor dă posibilitate 
proprietarilor de imobile să spe
culeze pe chiriașii lor și să se îm
bogățească de pe urma acestora. 
Proprietarii au devenit milionari 
de pe urma mizeriei altora, a 
spus în continuare Wilson. Aceste 
fapte au fost de mult cunoscute 
de guvern, însă el nu a întreprins 
nici o măsură pentru a le pune 
capăt.

Abuzul posesorilor de imobile 
nu se limitează nicidecum la Lon
dra, a subliniat Wilson. în orașul 
New Castle, bandiți năimiți de 
proprietarii de case, au molestat 
și evacuat numeroși chiriași. Ase
menea fapte se întîmplă și in alte 
orașe.

în continuare Wilson a declarat 
,,că strîngerea de date privind a- 
ceste abuzuri a fost îngreunată, 
deoarece unii chiriași se temeau 
de represiuni. Și toate acestea au 
loc la numai 3 mile de clădirea 
Camerei Comunelor", a spus 
Wilson.
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