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Ședința plenară
a C. C. al P. M. R

a Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
a prezentat plenarei raportul cu pri
vire la realizarea sarcinilor trasate

» Iri 'zilele rde 13 și 14 iulie a.c., 
avut loc ședința plenară lărgită a 
C.C. al P.M.R., la care au luat parte, 
în afară de membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Central, primii de Congresul al 11-lea al P.M.R. în

* ai Comitetelor regionale domeniul dezvoltării economiei națio- 
șefii și adjuncții șefilor de 
C.C. al P.M.R., miniștrii și 
adjuncți, președinții Comi-

secretari 
P.M.R., 
secție ai 
miniștrii 
tetelor executive ale sfaturilor popu
lare regionale, cadre conducătoare 
ale sindicatelor, Uniunii Tineretului 
Muncitor și altor organizații de 
masă, redactori ai ziarelor centrale, 
precum și alți activiști de partid și 
de stat.

nale și creșterii bunăstării oamenilor 
muncii, precum și propunerile de noi 
măsuri pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului muncitor.

In urma dezbaterilor care au avut 
loc, plenara a aprobat în unanimitate 
raportul și propunerile pe care le cu
prinde, adoptînd hotărîri corespunză
toare.

Inițiativa
tinerilor reșițeni

nu privește 
numai metalul

Orașul Mediaș este unul din 
centrele industriale care au luat 
o mare dezvoltare în anii regi
mului democrat-popular. Cei pes
te 3000 de tineri muncitori, in
gineri și tehnicieni care lucrează 
în întreprinderile orașului aduc o 
contribuție activă la realizarea 
sarcinilor privind dezvoltarea e- 
conomiei noastre naționale. în- 
tr-o serie de întreprinderi din 
Mediaș tinerii alături de vîrstnici 
acordă o deosebită atenție pro
blemei valorificării rezervelor in
terne și pe această cale realizării 
de cît mai multe 
cinci luni, tinerii de la Uzinele 
textile „Vasia Vasilescu“, dd pil
dă, au economisit prin reducerea 
consumurilor specifice — peste 
100.000 lei. Inovațiile realizate 
pînă acum aduc întreprinderii e- 
conomii anuale de peste 200.000 
lei. La fabrica de sticlă „Vitro- 
metan“ brigada de tineri pictori 
condusă 
dovan a 
lei.

Aceste 
datorită 
rată zi de zi de birourile de sec
ție U.T.M. sub conducerea orga
nizațiilor de partid. Birourile or
ganizațiilor U.T.M. au explicat ti
nerilor însemnătatea economiilor, 
i-au ajutat concret să descopere 
cît mai multe rezerve interne care 
valorificate să poată aduce eco-

economii. In

de utemistul loan Mol- 
economisit peste 40.000

succese au fost posibile 
muncii politice desfășu-

nomiL
Inițiativa tinerilor reșițeni are 

o valoare deosebită, ea contri
buind la mobilizarea tuturor ti
nerilor în lupta pentru folosirea 
tuturor posibilităților care duc Ia 
economii.

Cu toate succesele obținute, în 
orașul Mediaș mai sînt întreprin-
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Utemista Elena Sîrb’.t — mun
citoare fruntașă la Fabrica de 
medicamente „Fiola“ din Bucu

rești

U.T.M.deri unde organizațiile 
nu antrenează tinerii în această 
acțiune și, ca urmare, economiile 
realizate sînt sub posibilități.

Intr-o serte de întreprinderi din 
orașul Mediaș această inițiativă 
nu a fost aplicată. Cauza acestei 
situații constă în faptul că, comi
tetul orășenesc U.T.M. nu s-a o- 
cupat cu simț de răspundere de 
îndrumarea și sprijinirea organi
zațiilor U.T.M. din întreprinderi 
în cunoașterea în profunzime a 
acestei inițiative. Așa se explică 
faptul că inițiativa nu a fost stu
diată, nu s-a discutat în cadrul 
comitetului orășenesc U.T.M. mă
surile ce trebuie luate pentru a- 
plicarea ei în fiecare întreprin
dere, la fiecare loc de muncă.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
a înțeles esența inițiativei, 
aceea există încă concepția că 
tiu se poate aplica decît acolo 
unde tinerii folosesc metal. Prin 
caracterul ei însă inițiativa tine
rilor reșițeni se poate aplica atît 
în întreprinderile metalurgice, cît 
și în cele textile, de conserve, de 
încălțăminte etc. Aceasta pentru 
că este vorba nu de folosirea u- 
nei singure căi: economia de 
metal așa cum a socotit comitetul

L1DIA POPESCU

în întâmpinarea 
lui 23 August
ORAȘUL STALIN. Unul din 

obiectivei« principale ale între
cerii socialiste ce se desfășoară 
în întreprinderile Orașului Stalin 
este realizarea de cît mai multe 
economii în producție. Au fost ob
ținute rezultate de seamă în ac
țiunea ca flecare muncitor să rea
lizeze anual cel puțin 1.000 de lei 
economii și fiecare inginer și teh
nician economii în valoare de 
15.000—20.000 lei. La Uzinele 
,.Ernst Thălmann“ constructorii 
de tractoare au obținut de la 
începutul anului și pînă acum eco
nomii peste plan în valoare de 
aproape 7 milioane lei, iar coleo- 
tivul uz’nelor de autocamioane 
„Steagul Roșu“ peste 6 milioane 
lei.

Ing. Ștefan Duță discutind cu brigada de tineri petroliști de la 
sonda 54 Bălteni, raionul Tg. Jiu.

Ă fost dată în funcțiune prima porțiune 
din Apeductul 3 Arcuda-București

Pentru îmbunătățirea alirnen- mult înainte de termenul prevăzut, 
tării cu apă a orașului București, Marți a fost înregistrat un prim 
anul trecut, în luna august, au în- succes. Prima porțiune din Ape- 
ceput lucrările pe șantierul celui duetul 3 Arenda—-București cu- 
de-al treilea apeduct Arcuda— prinsă între stația experimentală 
București. Aăuncitorii și tehnicienii Roșu și rezervoarele Cofroceni a 
de pe acest șantier s-au străduit dată în funcțiune.
să dea apeductul în folosință cu (Agerpres)

(Continuare în pag. 3-a)
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★
BIRLAD. Constructorii de rul

menți din Bîrlad și-au depășit an
gajamentul luat în cinstea zilei 
de 23 August. Pînă în prezent ci 
au produs peste plan 4.200 de rul
menți, față, de 4.000 cît se anga
jaseră. Prin reducerea rebuturilor 
și prin îmbunătățirea procesului 
tehnologic, în special prin micșo
rarea adausurilor de prelucrare a 
metalului, s-au economisit 306 
tone metal, mari cantități de pie
tre abrazive și alte materiale în 
valoare totală de 4.384.000 lei.

★
PETROȘANI. In fruntea între

cerii socialiste pe care minerii 
din Valea Jiului o desfășoară în 
cinstea marii sărbători se află 
colectivele minelor Uricani și Lu- 
peni, care furnizează cărbune 
cocsificabil uzinei cocsochimice de 
la Hunedoara. De la începutul lu
nii iulie și pînă acum, din abata
jele acestor mine au fost extrasei 
peste plan mai mult de 1.500 tone 
cărbune cocsificabil.

(Agerpres)

In orașul Cluj, ca de altfel în 
întreaga țară, sînt. numeroși ti
neri muncitori dornici de a învăța 
pentru a deveni culți, bine pregă
tiți profesional, capabili să stăpâ
nească tehnica modernă. Comi
siile de recrutare și selecționare 
au îndrumat spre învățătură pe 
cei mai capabili tineri, fruntași 
în producție și în acvv'țttea ob
ștească. Ca urmare a acestui fapt 
s-au înscris la învățămintul seral 
și fără frecvență peste 1.500 de ti
neri muncitori. Dintre acetștia, apro
ximativ 950 tineri s-au înscris pen
tru a urma cursurile de pregătire.

In oraș au.fost înființate cinci 
centre la care predau cadre di
dactice bine pregătite, cu o boga
tă experiență pedagogică. Profe
sorii se străduiesc ca fiecare tînăr 
să asimileze cît mai bine materia 
predată, să se prezinte la admitere 
cu cît mai multe cunoștințe. Dato
rită acestora precum și străduinței 
și perseverenței elevilor, tineri ca 
Pavel Abrudan, Alexandru Cîm- 
peanu de la Uzinele „lanoș Her
bak“, Emeric Bodizsar de la „U- 
nlrea“, Ana Pălăceanu de la „Fla
căra“, Ana Nagy de la Fabrica de 
porțelan și alții, care au prins a- 
devărată dragoste do învățătură, 
lucrează acum mai bine în pro
ducție, sînt fruntași.

Pentru a da posibilitate viito
rilor elevi-muncitori să frecventeze 
cursurile de pregătire, conducerile 
întreprinderilor au luat din vreme 
măsurile necesare, as'gurîndu-le 
cele mai bune condiții. La Uzina

Dintr-una din numeroasele foto
grafii expuse pe panoul de onoare 
din curtea întreprinderii „Indus
tria Bumbacului B" te întâmpină 
zimbind chipul unei fete micuțe 
de stat, cu privirea vioaie și prie
tenoasă. Oamenii trec pe lingă 
panou, se opresc o clipă în fața 
noilor portrete, apoi pleacă mai 
departe fără să mai înregistreze 
zîmbetul fetei din fotografie.

De trei ani de cînd a rămas în 
permanență expus pe panou, oa
menii s-au obișnuit cu el și nu-i 
mai dau atâta atenție.

De fapt, Floarea Voicu, fata din 
portret, arată azi mai matură de- 
cît atunci, cînd cu trei ani în urmă 
fotografia i-a fost expusă prima
oară în rîndul fruntașilor. Avea pe
atunci doar 16
ani. Licărul o- —
chilor i-a rămas 
însă la fel de 
viu și astăzi, 
după cum la fel 
de inepuizabilă ----
i-a rămas ener
gia tinerească ce-o face să fie ne
lipsită oriunde vreo greutate îm
piedică bunul mers al colectivului.

Nu mai lucrase la astfel de ma
șini, și acum, la început, dădea 
mereu rebuturi. Privirile meșteru
lui, chiar dacă încercau s-o oco
lească, exprimau reproșuri și deza
măgiri. Și, mai era și cea mai în 
vîrstă dintre lucrătoarele secției. 
Avea 26 de ani.

A fost dată în grija fetișcanei a- 
celeia, care abia dacă avea 17 ani.

Fetișcana, Floarea Voicu, îi ob
servă zbuciumul și veni către ea 
prin șirul de mașini ce țăcăneau 
ritmic.

— Ce-i, nu merge ?
— E greu, nu mă pot obișnui. 

O să cer să mă mute.
— Lasă, te vei deprinde, să

rebut) nu sînt greu de explicat, 
dacă reținem că tot ea a fost 
prima care a popularizat în sec
ție, prin exemplul personal, meto
dele de muncă avansate inițiate de 
tinerii de la uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu“ sau de la „Progresul' 
Brăila. Și roadele nu s-au lăsat 
așteptate. Întreaga brigadă, purtând 
denumirea de „1 Mai“, a ajuns bri
gadă fruntașă pe întreprindere.

...Cum s-a hotărît Floarea să de
vină țesătoare se poate povesti în 
citeva cuvinte.

Cînd avea 14—15 ani a venit 
într-o zi la București să-și vadă 
frații care lucrau la diferite între
prinderi din Capitală. Viața tu
multuoasă, forfota din jur a atras-o 
pe fetișcana plină de energie, și 
Floarea nu s-a mai întors acasă. 
S-a angajat la F.R.B. și a fost re
partizată pentru calificare la sec
ția de ringuri, tn curînd a cerut 
însă să fie mutată.

— De ce nu mai vrei să lu
crezi aici ? — a întrebat-o meș
terul.

— Nu ajung la bobine și nu pot 
lucra ca lumea...

Meșterul a zîmbit, i-a măsurat 
statura micuță și a mutat-o la altă 
secție. Apoi, a venit aici la In
dustria Bumbacului B; i-au plăcut 
războaiele și a îndrăgit meseria de 
țesătoare. In scurt timp era prin
tre muncitoarele fruntașe din sec
ție, iar acum de aproape trei ani, 
își depășește planul cu regulari
tate.

vezi ! Dă suveica încoace. Uite așa 
trebuie s-o schimbi ca să nu stea 
războiul prea mult... Și încet, cu 
răbdare, alergind necontenit între 
războaiele ei și cele ale „uceni
cei" i-a împărtășit luni de zile cu 
de-amănuntul tainele meseriei.

Azi, Sandu Diamanta e una din 
cele mai bune țesătoare din secție.

Atitudinea Floarei față de mun
că și oameni se datorește educației 
pe care a primit-o din partea or
ganizației de partid.

Că oamenii din jur au îndrăgit-o 
se datorește desigur și firii ei ve

sele și deschise, 
dar mai ales, 
simțului tovără
șesc care o face 
si fie mereu a-, 
colo unde este 
nevoie de ea.

Astfel, fotografia de pe panoul 
de onoare exprimă o biruință a 
comuniștilor din uzină care au 
crescut și educat un tânăr de tip 
nou, entuziast și devotat cauzei 
partidului ; este unul din nenu
măratele exemple caracteristice 
procesului de formare a tinerelu
lui nostru, în spiritul noii etici co
muniste, în mijlocul și cu ajutorul 
colectivului.

VICTOR MAȘEK

...Încă de când venise in secție, 
Sandu Diamanta a simțit că lu
crurile nu merg așa cum trebuie.

...Organizația U.TM. și-a făcut o 
datorie din a o antrena pe Floarea 
Voicu permanent în viața de orga
nizație. Iar faptul că acum, la 19 
ani, este membră de partid nu 
e întâmplător. Organizația de bază 
V.T.M. din întreprindere se 
poate mîndri că a canalizat în 
mod just energia și calitățile tine
rei fete intrate în uzină cu o pre
gătire ideologică aproape inexis
tentă dar însuflețită de o mare 
dragoste față de oameni și muncă.

Sub îndrumarea organizației de 
partid, ea și-a desăvîrșit neconte
nit pregătirea ideologică, pârtiei- 
pînd cu regularitate la cursurile 
învățămlntului politic. A înțeles 
astfel cu claritate care este răspun
derea ei în mijlocul colectivului 
și a făcut totul ca să fie demnă 
de sarcinile ce-i reveneau.

Atitudinea față de muncă, față 
de tovarășii ei, față de sarcinile 
de organizație au fost tot atâtea 
manifestări de comportare tipice 
eticei comuniste,
sfirșitul stagiului de candidatură, 
comuniștii din întreprindere au 
primit-o în unanimitate în rîndu- 
rile lor pe Floarea Voicu.

Nici succesele ei în producție 
(de doi ani nu a mai dat nici un

Și de aceea, la

In excursie

Cine sînt 
dușmanii 

festivalului

ce la jumătatea
„Unirea", spre exemplu, conduce
rea, sub îndrumarea comite
tului de partid, a repartizat 
tinerii pe schimburi în concordan
ță și cu necesitățile producției și 
finind seama de faptul că tinerii 
trebuie să meargă cu regularitate 
la cursurile de pregătire.

Același lucru se întîmplă și la 
l.P.R.O.F.I.L.-Libertatea. Și aici 
conducerea întreprinderii a creat 
condițiile pentru ca tinerii munci
tori să poată frecventa cu regula
ritate cursurile de pregătire. Co
misia de selecționară nu și-a în-

ului ?
conducerile nu asigură cele mai 
bune condiții pentru ca tinerii 
înscriși la cursurile de pregătire 
să le frecventeze cu regularitate. 
Acest lucru se datorește faptului 
că în unele locuri există o concep
ție îngustă, dăunătoare. „De ce să 
mai învețe tinorii cînd lucrează 
bine și cîștigă destul de bine și 
așa ?“.

Această concepție se reflectă în 
faptul că unele conduceri printre 
cărei se află și cele de la întreprin
derile „Armătura“, „Tehnofrig“, 
„Varga Katalin“ — nu asigură

Cum se asigură în unele întreprinderi 
din Cluj condițiile necesare 

pregătirii viitorilor elevi-muncitori• ■

trerupt nici un moment activitatea. 
A discutat cu tineri ca Ion Dan, 
Rczalia Stupițki și Ileana Lupșar 
greutățile pe care le întîinpină în 
însușirea materiei ajutîndu-i să le 
învingă.

O preocupară susținută pentru a 
crea tinerilor condiții bune pentru 
învățătură există și din partea țelan, 
conducerilor întreprinder.lor „Ro- 
mînia Muncitoare“, Fabrica de 
țigarete, Uzinele „lanoș Herbak“, 
Atelierele C.F.R. „16 Februarie“ 
etc.

Din păcate, nu același lucru se 
poate spune despre alte întreprin
deri din orașul Cluj. Bunăoară, la 
întreprinderile „Armătura“, „Te
rapia“, „Flacăra“, „Tehnofrig“,

tinerilor condiții pentru a frecventa 
cursurile de pregătire.

O vină serioasă în această pri
vință o au și comitetele U.T.M. de 
aici care nu se ocupă îndeajuns 
de tinerii muncitori care vor să 
învețe. In unele organizații, prin
tre care cea de la Fabrica de por- 

, elevii-muncitori sînt opriți 
de la cursuri pentru diferite tre
buri suplimentare în întreprindere, 
călcîndu-se în felul acesta hotărî- 
rea partidului și guvernului care 
precizează că tinerii muncitori care 
învață sînt scutiți de alte activități.

Pentru ca situația să se îmbu
nătățească și cursurile de pregătire 
să dea rezultatele scontate, este 
necesar ca în cel mai scurt timp

să fie activizate comisiile. Comite
tele U.T.M. au datoria să analize
ze periodic greutățile pe care le 
întîmpină tinerii în pregătirea lor 
în vederea prezentării la examene, 
iar acolo unde nu se respectă pre
vederile hotărîrii partidului și gu
vernului, să ceară conducerilor în
treprinderilor să ia măsuri cores
punzătoare. In fiecare întreprin
dere să se desemneze un membru 
al acesteia care să țină o legătură 
permanentă cu cadrele didactice și 
responsabilii centrelor de pregătire 
și să urmărească modul de parti
cipare al tinerilor elevi-muncitori 
la cursuri. Comisiile au de aseme
nea datoria să-i ajute pe tineri 
organizînd, cu posibilități locale, 
cercuri de meditații, consultații 
etc. la materiile unde tinerii au 
greutăți mai mari.

Un sprijin substanțial în a- 
ceasță direcție trebuie să-l acorde 
organizațiile U.T.M. Ele au dato
ria să controleze frecvența fiecă
rui tînăr la cursuri și să la atitu
dine hotărîtă împotriva color care 
pierd timpul degeaba, încurcînd și 
producția și școala. De aceea, este 
necesar ca organizațiile U.T.M. să 
analizeze modul cum se desfășoară 
pregătirea viitorilor elevî-munci- 
tori șj să propună măsuri eficace 
pentru înlăturarea lipsurilor. Nu
mai în felul acesta cutsurile își vor 
atinge scopul dorit: acela de a 
face ca tinerii dornici de învăță
tură să se prezinte cît 
pregătiți la examenul de

P.

1 meni muncitori Anghel Ste- 

lian, Nicolae Bană și Nicolae 

Costache sînt membrii unei 

brigăzi fruntașe din sectorul 

motoare al Uzinelor „23 Au

gust" din Capitală. In uzină nu 

învățat meseria și tot aici sînt 

ajutați să absolve școala medie 

serală pentru a căpăta o și mai 

înaltă calificare

•-------------

3) Otto, prin) 
de Habsburg

mai bine 
admiteri.

PAL1U

Consfătuire 
privind activitatea 

universităților populare 
muncitorești

Marți a avut loc Ia Casa de 
cultură a sindicatelor o consfătuire 
privind activitatea desfășurată de 
universitățile populare muncitorești 
în anul de învățămînt popular 
1958-1959.

Cu acest prilej, a fost prezen
tată o informare privind munca 
desfășurată de universitățile popu
lare muncitorești în anul 1958— 
1959.

Informarea și discuțiile care au 
avut loc au scos în evidență con
tribuția însemnată pe care au a- 
dus-o cele 02 de universități popu
lare muncitorești din întreprinderi 
la ridicarea nivelului de cultură 
generală al muncitorilor și tehni
cienilor.

In vederea dezvoltării învâță- 
mintului popular în anul 1959— 
19G0, în cadrul consfătuirii s-a 
propus ca numărul universităților 
populare muncitorești să se duble
ze, iar programul lor să fie și mai 
strins legat de producție, de mun
ca și specificul întreprinderii.

(Agerpres)

Cînd »-a suit pe bordul va
sului englez „Cardiff“ în călă
toria spre insula Madera, Otto 
avea 6 ani. Dar la 6 anișori 
era un prințișor fără noroc. 
Vasul „Cardiff“ transporta din 
Austria un cadavru pe care ni
meni nu-1 plîngea : cadavrul 
monarhiei habsburgice.

Habsburgul-tatăl fusese însă 
om prevăzător. N-a fugit din 
destrămatul „imperiu peticit“ 
cu buzunarele goale, ci s-a gar
nisit cum se cuvine unei „vițe 
nobile“. A adunat tot ceea ce 
a putut. Și departe de Dunărea 
albastră, de cas
telele și moșiile 
ce nu le pu
teau uita, și-au 
dus traiul ulti
mii habsburgi. A 
murit tatăl, iar 
prințișorul cu a- 
cadele și soldați 
de plumb a de
venit om în toa
tă firea. Sacul bogăției are, ca 
orice sac, un fund. Otto, tot 
bagînd mîna, în sac a dat de 
fund. Cînd s-a trezit și fără 
tron și fără bani, a pornit-o 
cu cerșitul pe la curțile mai 
înstărite. Nimeni nu era dis
pus să dea bani de pomană. 
Otto a fost pus la muncă.

Un prințișor fără noroc ce 
știe să facă ? Să ofteze, să joa
ce bacara și sa frecventeze lo
calurile de noapte... Lui Otto 
nu i-a fost greu sa învețe mese
ria de provocator internațional. 
Meseria aceasta îi plăcea teri
bil. Ieșeau și bani, și în plus 
se mai hrănea cu speranța că 
într-o zi o să ajungă din nou 
în jilțul imperial. între doua 
provocări își aducea aminte de 
tron și cerea cu glas tare, în 
rîsetele asistenței, să fie recu
noscut... împarat. La un mo
ment dat și-a făcut chiar ba
gajele gata să ia avionul spre 
Austria. Era cu vreo două de
cenii și ceva în urmă pe cînd 
reacțiunea austriacă, doritoare 
să înăbușe mișcările populare, 
voia să se agațe ca de un fir 
de păr de falimentara monarhie 
habsburgică. Prințișorul Otto

n-avea noroc. Hitler a mane
vrat mai abil și Austria a fost 
inclusă în Germania prin cele
brul Anschluss. Otto a vărsat 
lacrimi de -ciudă, retfăgîndu-se 
departe, peste ocean, în S.U.A. 
Și ghinionistul prinț în loc să 
devină împărat a revenit la 
meserie, la rentabila lui mese
rie de provocator. Visul impe
rial nu-1 părăsea totuși. Trebuia 
însă să-l păstreze deocamdată 
pentru sine...

Habsburgul — fiul a pus 
mîna pe condei. A început să 
scrie articole, să țină dis

cursuri. De di
fuzarea ilustre
lor scrieri aveau 
grijă printre alții 
și prea lumeș- 
tile personaje 
ale Vaticanului. 
Interesul pentru 
pana lui Otto nu 
era gratuit. Hab
sburgul se spe

cializase în calomnii antÎ3ovxe- 
tice, pe care le țesea cu o 
dezinvoltură imperială. Cum 
Vaticanul nu era o firmă po
trivita pentru asemenea tipă
rituri, a fost aleasă o ano
nima revista a universită
ții papale Javeriana din Bogo
ta, capitala Columbiei. Dar ar
ticolele lui Otto au fost apoi pe 
larg reproduse în presa occi
dentala, Ce scrie Otto ? lntîi 
și întîi, spre a fi pe placul 
Bonn-ului și al protectorilor lui 
americani și-a asumat rolul de 
avocat al lui Hitler justifieîn- 
du-i post mortem politica și 
lăudîndu-1 pe Goebhels El ne 
asigură, căzînd în extaz față de 
defunctul fiihrer al minciunii 
hitleriste, că „dr. loseph Goeb- 
bcls s-a dovedit imbatabil în 
domeniul propagandei...". Mora
la : să învățăm de Ia Goebbels 
domnilor americani. Apoi, da 
și sfaturi — tot americanilor. 
Otto spune „nu“ tratativelor 
între Est și Vest. Ele nu pot 
aduce nimic bun — ne asigura. 
Singura soluție e... războiul —

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. 4-a)



A SECERIȘ

Recolte

Treieriș

ite
muncă

să
politică

raioanele Săcuiem, Salonta, 
Ineu și Marghita, cele mai 
raioane agricole din regiunea

în 
Crif, 
mari 
Oradea, secerișul griului și secarei
se apropie de sfirșit. In fruntea 
acțiunii de stringere a recoltei sînt 
unitățile agricole cooperatiste, care 
au recoltat cerealele păioase de pe 
mai mult de 85 la sută, din supra
fața cultivată. Pină acum peste 300 
de gospodării colective și întovără
șiri, printre care cele din comu
nele Sîntana, Sintion, Marghita, 
Ineu, Albiș, Arpășel și altele, au 
terminat secerișul griului.

Majoritatea unităților agricole 
cooperatiste au inceput treierișul. 
La cele peste 200 batoze scoase 
pe arii s-a treierat pînă acum 40 
la sută din recolta de orz, ohți- 
nîndu-se u producție medie de 
2250 kg. orz la ha. Gospodăriile 
agricole colective din comunele Ba- 
tăr, Sîntana, Tăuteu, Salonta și 
altele, care au cultivat orzul in a- 
rătură adincă de vară, au obținut 
producții medii de 2600—2900 kg. 
la ha.

cău, secerișul orzului și griului de 
toamnă a început din plin în ulti
mele zile. Folosind toate mijloa
cele mecanizate și forțele de lu
cru, numeroase unități socialist- 
cooperatiste au terminat secerișul. 
Gospodăriile agricole de stat Se- 
cueni, Șerbești și Dămienești au 
terminat recoltarea orzului, iar ce
lelalte gospodării de stat din re
giune l-au strîns de pe mai mult 
de jumătate din suprafața cultiva
tă. Recoltarea orzului a luat sfîr- 
șit și în unele gospodării agricole 
colective.

Producțiile la recolta strînsă 
pînă acum sînt bune în toate gos
podăriile agricole de stat. Gospo
dăriile Dămienești și Secueni au 
recoltat 2.300—2.500 kg. orz la ha. 
De asemenea, gospodăriile agri
cole de stat Pufești, Adjud și 
Răcăciuni, care au recoltat griul 
de pe mari suprafețe, au realizat 
o producție medie de 2.400 
grîu la ha.

kg-

★
în toate raioanele regiunii Ba-

Magazionerul Tudorică 
Tudor de la depozitul de 
carburanți și lubrifianți al 
G.A.S. Nazîru se îmbată 
des și atunci tractoriștii 
n-au de la cine primi 
combustibilul necesar lu
crărilor din campanie.

MAGAZIONERUL

— Bun mai e și combustibilul 
ăsta...

In zilele acestea la G.A.S. Na
zîru, raionul Brăila, regiunea Ga
lați, Se simte o deosebită anima
ție. Clocotul muncii de recoltare a 
început de citeva zile. Treizeci și 
șase de combine au intrat în la
nurile întinse de păioase. Lozinca 
„Să strîngem la timp recolta, să 
luptăm pentru ca nici un bob să 
nu fie pierdut“, a mobilizat pe 
cîmp întreaga forță a gospodăriei. 
Strîngerea recoltei de păioase a 
găsit pe toți mecanizatorii din 
G.A.S. Nazîru bine pregătiți. Ma
șinile și tractoarele au fost puse ia 
punct, fiecare tractorist își cu
noștea sarcinile de plan, unde va 
lucra, au fost organizate 6 brigăzi 
de combineri.

Gunoscind din timp sarcinile 
care-i revin în lupta pentru strîn
gerea recoltei, organizația de bază 
U.T.M., sub îndrumarea organi
zației de partid și-a intensificat 
munca politică și educativă, a dis
cutat îndeaproape cu tinerii meca
nizatori obiectivele concrete ale 
întrecerii pentru titlul de cel mai 
bun combiner și cel mai 
torist.

Tinerii mecanizatori 
propunerea ca timpul 
tare să fie redus de la 8 
Și ei au luptat cu toate forțele 
pentru îndeplinirea acestui angaja
ment astfel că, în prezent, peste 
70 la sută din recoltă este strînsă.

In aceste zile, bătălia pentru 
titlul de combiner fruntaș, tracto
rist fruntaș și brigadă fruntașă pe 
gospodărie se desfășoară intens. 
Zilnic, stegulețul zburător este 
schimbat de la un combiner la al
tul, iar cel de brigadă la fel. Or
ganizația U.T.M. a făcut din acea
stă întrecere o pasionantă luptă 
pentru un titlu de cinste pentru 
care tinerii au depus toate forțele. 
Acum citeva zile, steagul zburător 
de brigadă fruntașă a fost înmînat 
brigăzii a II l-a de tineret a cărei 
șef este Stoica Otteanu, iar stegu
lețul de combiner fruntaș a fost 
primit de Gheprghe Sasu, care 
realjzase planul în proporție de 
156 la sută.

Organizația U.T.M. s-a îngrijit 
ca rezultatele întrecerii să fie făcu
te cunoscute mecanizatorilor prin 
foaia volantă fulger, care ajunge 
îq fiecare brigadă seara, cînd or
ganizatorii de grupă U.T.M., îm
preună cu șefii de brigadă fac 
scurte analize ale muncii din ziua 
respectivă și cînd se stabilesc 
și sarcinile pentru a doua zi. Mult 
interes a stîrnit în rîndul mecani
zatorilor rezultatele obținute de 
combinerul Stelian Topciu, care, 
in numai trei zile a recoltat 40 
de tone de grîu față de 28 tone 
planificate. Experiența acestui me
canizator a fost popularizată prin 
foaia volantă fulger, iar cu o parte 
din brigăzile vecine organizatorii de 

grupă U.T.M. au 
organizat scurte 
schimburi de ex
periență, 
țind din 
riența combineri- 
lor fruntași, Io
nel Mușat, care 
în primele două 
zile nu realizase 
planul, a reușit 
ca în a treia zi 
să-I realizeze în 
proporție de 145 
ia sută. Cu oca
zia schimbului 
de experiență el 
a văztff în mod 
practic cum tre
buie 
țină 
cum
cu 
a-i

bun trac-

au făcut 
de recol
la 7 zile.

învă- 
expe-

să-și între- 
combina, 

să lucreze 
ea pentru 
folosi cit

cÆeôlû înefină balanța
Doar eîteva zile a ținut seceri

șul. A început într-o dimineață, în 
revărsatul zorilor și peste aproape 
o săptămînă cîmpul a rămas pre
sărat cu clăi aliniate și egale. Pen
tru prima dată, în aceste locuri 
secerișul n-a mai fost o lungă și 
destinată trudă a fiecăruia pe cîte 
o postață singuratică. Cele 211 
hectare de grîu ale gospodă
riei colective luate 
în dimineața aceea, 
te părțile cu combinele, cu secerâ- 
torile-legători, cu pologitoarele, au 
rămas în eîteva «ile fără un spic 
în picioare.

Obișnuiți din moși strămoși ca 
secerișul să dureze luni de zile, să 
fie o muncă grea și care aduce 
multe griji, țăranii din Curmătura 
au fost în anul acesta uimiți. Ra
pid și simplu, în eîteva zile sece
rișul a fost terminat.

în primăvară, cînd a luat ființă 
gospodăria colectivă din satul 
Curmătura, raionul Segarcea, nu 
toți țăranii s-au înscris. Au mai 
rămas cîțiva, să „vada“.

Acuma văd. Nu pot să nu vada. 
Totul, de la început, s-a petrecut 
sub ochii lor curioși, interesați. 
Mergînd pe drum seara, sub um
bra carului în care urcase cu furca 
rodul muncii lui de pe cele doua 
pogoane semănate cu grîu, bătrî- 
nul Constantin Burlan trecea pe 
lîngă clăile gospodăriei colective. 
Am luat două spice ; unul din 
clăile de alături și unul din carul 
lui, le-am pus alături și i le-am în
tins odată cu o întrebare.

— Cum e, moș Costache ?
— E bun al naibii grîul gospo

dăriei. E bun. E bobul mare și 
plin. Și-s boabe multe într-un spic 
și spicele au fost mai dese ca la 
mine. Și mai mari. Iaca eu am 
ajuns la bătrînețe, dar așa grîu 
n-am văzut de mult. Adică, ce 
mai calea, valea, n-am văzut nici
odată...

Prin viața lui moș Costache au 
trecut pînă acum pe puțin vreo

cu asalt 
din toa-

60 de secerișuri. Toate semănînd 
intre ele. Dar un grîu ca cel ră
sărit anul acesta din pămîntul co
lectiviștilor n-a mai văzut. După 
atîtea secerișuri pe care le-a aștep
tat, după atîția ani în care și-a 
muncit cu îndîrjire bucata lui de 
pămint, a descoperit acum bătrî- 
nul că pămîntul acesta care-i dă
duse de cele mai multe ori cu 
zgîrcenie roadele, este în stare să 
răsplătească mult mai darnic mun
ca țăranului, dacă munca aceasta 
este făcută după o rînduială nouă, 
aceea a gospodăriei colective.

„Cartea ! Unde s-a lucrat după 
carte se cunoaște — spune Con
stantin Pîrvu, un tînăr țăran in
dividual. Colectiviștii au lucrat pă
mîntul cu S.M.T.-ul Au făcut o 
aratură mai în adine, au semănat 
mai din vreme și numai sămînța

Scurtă anchetă în rîndul 
țăranilor cu gospodărie 

individuală despre 
recolta colectiviștilor

una și una. Au pus în pămînt 
„chimicale“, pe urmă în primăva
ră au grăpat încă odată pămîntul 
și cînd a crescut grîul l-au cură
țit de buruieni, de rapiță și^ de 
neghină. Eu am văzut ce au făcut 
dar n-am putut să fac ca ei. Am 
pus și eu un pogon și jumătate de 
grîu, dar arătura mea n-a fost 
a lor, nici n-am plivit grîul. Ce sa 
faci, tu singur pe pogonul tau 
pămînt

Pe un tînăr țăran rămas

ca

de

____ ,___ în 
afara gospodăriei cole.ctive l-au fă
cut să cada pe gînduri calmul, iu
țeala și ușurința cu care au execu
tat colectiviștii secerișul. E un tî
năr vioi și harnic. îl cbeama Ma
rin Tutunaru.

„Eu, să fie al dracului, mă scol 
cu nevasta la miezul nopții, îmi 
iau secera, traista cu mîncare și 
mă duc să secer. Și secer și secer

pînă la ziuă ți pe urmă toată ziua 
pînă la chindioară. La colectiviști 
se schimbă treaba. Muncesc ți ei 
nu-i vorbă, dar muncesc așa, în- 
tr-o ordine, ca albinele într-un 
stup. Pe o parte mașinile taie 
grîul și-l leagă în snopi, pe altă 
parte vin echipele și strîng snopii 
și-i așeaza în clăi. Alții vin din 
urmă cu carele, încarcă grîul și-l 
duc la batoze. Merge și repede și 
nici nu se scutura grîul, nu se 
pierde nimic. La batoză lucrează 
în schimburi, unii de noapte, alții 
de zi. Eu muncesc pe pogonul meu 
uneori așa, la noroc*.

E tot ce a putut el să vadă pri
vind din afara procesul muncii în 
gospodăria colectivă. L-a impresio
nat organizarea strictă a treburi
lor, marea forță a muncii unite. 
La prima vedere viziunea aceasta 
pare a fi de suprafață. N-aveți 
teamă. Tînărul acesta cu mintea 
ageră știe să pătrundă și mai de
parte sensul lucrurilor. El înțelege 
că înlăuntrul acestei organizări stă 
un nou fel de a privi munca și 
viața, o conștiință nouă, pe baza 
căreia lucruri mult mai mari Be 
pot face cu timpul.

Ochii țăranilor individuali diu 
Curmătura, cîntărind rezultatele 
muncii lor și rezultatele muncii 
colectiviștilor, știu să vadă în ce 
parte bate balanța și de ce. Con
cret, vizibil, decimalele de la arii 
cîntăresc aceste rezultate : media 
la hectar a colectiviștilor: 2200
kg. Media la hectar a țăranilor in
dividuali : 1400 kg.

Secerișul acesta, primul seceriș 
din istoria satului în care o parte 
din același pămint de pînă acum 
a scos la iveala roade cu mult mai 
mari, fiind lucrat în comun, cu 
mijloace mecanizate, s-a impus în 
conștiința țăranilor individuali.

I-a mirat.
t-a întors cu fața spre gospodă

ria colectivă.
„Acolo înclină balanța“.

MIHAI CARANFIL

să 
iar 

lase
să

mai judicios viteza de lucru, 
lichideze deplasările în gol, 
pentru evitarea risipei să 
combina ctte 2—3 minute 
meargă în gol, pentru ca să se cu
rețe și să se desfunde.

In această perioadă, aproape zil
nic la gazeta „Vorbește postul ute
mist de control“, se afișează rezul
tatele întrecerii, se popularizează 
fruntașii și sînt criticați cei ră
mași în urmă, care încep să fie 
tot mai puțini la număr. Așa, de 
pildă, la gazeta P.U.C. a fost cri
ticat combinerul Baciu Ion, care 
a avut o atitudine pasivă față de 
muncă, nu-și îngrijea bine mașina, 
se scula tîrziu, lucra slab. De ase
menea, a fost criticat magazinerul 
de carburanți și lubrifianți Tudori
că Tudorel care, în loc să fie la 
post pentru deservirea cu combus
tibil, stătea la umbră cu sticluța 
de vin. Organizația de bază U.T.M. 
(secretar Ariton Ion) se preocupă 
ca în fiecare zi toate cele 260 de 
abonamente la ziare să ajungă la 
brigăzi, la tineri, care le citesc cu re
gularitate dimineața sau în timpul 
pauzelor. Săptămînal se organi
zează scurte informări politice, 
care se țin de obicei la colțul roșu 
a| gospodăriei. In fiecare seară, 
cînd la cîmp nu se mai aude decît 
pufăitul cadențat ai vreunui tractor 
sau combină, la „Colțul roșu“ al 
G.A.S. (de curînd aici au fost or
ganizate și expuse fotomontaje 
despre Festival) se desfășoară o 
activitate vie, interesantă. Tinerii 
citesc și discută cărți și reviste, 
joacă șah și tenis de masă. In 
curînd, după seceriș, organizația 
U.T.M., cu sprijinul conducerii, va 
organiza o vizită la Doftana (la 
întoarcere, tinerii se vor opri și 
vor vizita Muzeul de istorie a 
partidului din București).

Tinerii din G.A.S. Nazîru sînt 
hotăriți să întîmpine cea de a 
XV-a -
patriei 
vor munci 
tru ca de pe cele 61 de hectare 
redate agriculturii și însămînțate 
cu floarea-soarelui de ei să predea 
statului peste 100.000 kg., să însi- 
lozeze voluntar 3000 tone nutrețuri 
(pînă în prezent au însilozat 90 
tone). Ei s-au angajat ca pe su
prafața de 100 hectare să însă- 
mințeze în zilele acestea, după re
coltat, porumb boabe, să facă iri
gatul la timp și să execute toate 
lucrările de întreținere de bună ca
litate, astfel ca să poată obține 
2000 kg. porumb boabe la hectar, 
iar de pe suprafața de 200 hecta
re să însămînțeze pînă la 15 iulie, 
porumb pentru siloz. Organizația 
de bază U.T.M., avînd plermanent 
ajutorul organizației de partid, a 
desfășurat in toiul campaniei o 
muncă politică și educativă tot mai 
susținută și mai eficace, reușind 
să mobilizeze toate forțele tinere
tului din G.A.S. la strîngerea Ia 
timp a recoltei.

L. MOLDOVA N

O frumoasă 
tradiție

PLOEȘT1 (de la corespon
dentul nostru). Colectiviștii din 
comuna Baba Ana au o tra
diție : în fiecare an au fost 
primii din raionul Mizil care 
au dat semnalul recoltării pă- 
ioaselor. Și anul acesta ei au 
fost primii, dar nu numai la 
seceriș ci și la treierat. Și e- 
xemplul lor a fost urmat de 
toate gospodăriile colective și 
de întovărășirile raionului Mi
zil ajungindu-se astfel ca nu
mai în 2 zile să se recolteze 
peste 100 hectare orz și grîu. 
Și, ca de fiecare dată, entuziaștii 
animatori în această campanie 
au fost ulemiștii. Organizațiile 
de bază U.T.M- au discutat pro
blema recoltării — principala 
sarcină a zilei — și au lan
sat o chemare fiecărui utemist 
ca să grăbească ritmul stringe- 
rii recoltei. Utemiști ca: Ion 
Băjan, Răduță lan, Sandu Ște
fan și mulți alții, prin e- 
xemplul lor, au mobilizat tine
retul, făcînd astfel ca G-A.C. 
Baba Ana să fie citată din nou 
prima pe raion în campania 
de recoltare a orzului și griu
lui.

Și la bucuria celor din Baba 
Ana de a păstra frumoasa tra
diție s-a adăugat și satisfacția 
că producția la hectar este și 
ea printre cele mai bune din 
raion: 2.500 kg- grîu în medie 
la hectar.

Fiecare brigadă-
un colectiv de muncă Fruntaș

Hotărîrea tinerilor muncitori 
de la uzina „Ernst Thälmann“ din 
Orașul Stalin de a lupta ca în 
cinstea celei de a XV-a aniversari 
a eliberării patriei noastre toate 
brigăzile de tineret să devină 
fruntașe, și-a trimis ecoul său și 
la noi, peste sute de kilometri. Bri
găzile de tineri tractoriști de la 
S.M.T. Vlădeni s-au hotărît să ur
meze această pildă.

In brigada pe care o conduc, 
muncesc cinci tineri tractoriști. 
Toți sînt dispersați în cîte un sat 
din comuna Șipote, din raionul 
Hîrlău. Trebuie să spun că, nu cu 
mult timp în urmă, lucrurile nu 
mergeau prea mulțumitor în bri
gada noastră. Și asta nu numai 
în privința rezultatelor în produc
ție ci, mai ales, în ceea ce pri
vește disciplina. Deoarece nu ne 
puteam întîlni decît foarte rar, nu 
exista un control serios al colec
tivului asupra muncii și compor
tării tinerilor. Lipsa unei atitudini 
ferme a întregului colectiv unit 
față de cei care făceau lucrări de 
slabă calitate sau munceau fără 
entuziasm se resimțea mult în bri
gada noastră. Ne-am gîndit atunci 
că e mai bine ca tinerii mecaniza
tori să participe în perioada cam
paniei la activitatea de organizație 
a utemiștilor din unitatea în care

muncesc. în aceilași timp, am or
ganizat între membrii brigăzii în
trecerea pentru titlul de »cel mai 
bun tractorist, fixind obiective pre
cise. Ne-am încadrat de asemenea 
în întrecerea cu celelalte brigăzi 
din S.M.T. Eu, ca șef de brigadă, 
am început să merg cîte o zi prin 
rotație la fiecare tractorist, ajutîn- 
du-1 și îndrumîndud concret în 
muncă,

Odată cu organizarea întrecerii, 
am făcut cunoscut fiecărui tracto
rist planul pe care îl avea de rea
lizat, prețul de cost planificat pe 
hantru, valoarea pieselor de schimb 
pe care trebuia să le folosească 
în campanie și a combustibilului, 
valoarea fiecărei reparații a trac
torului și, cu ajutorul organizații
lor U.T.AL din gospodăriile colec
tive la care lucram, tractoriștilor 
li s-au adus la cunoștință produc
țiile agricole planificate la hectar 
pentru a lupta să le depășească. 
A început astfel să crească răs
punderea politică și profesională a 
tinerilor noștri, tractoriști; mem
brii brigăzii știau în mod concret 
pentru ce luptă. Lucrările efectua
te erau de bună calitate, prețul de 
cost era în scădere, producti
vitatea sporită și iailei volante în
registrau mereu succese din ce în 
ce mai mari. Brigada noastră a

aniversare a eliberării 
cu noi realizări. Ei 

cît mai bine pen-

Studenții 
la munca 

de recoltare
Chemarea brigăzilor uiemiste 

de munca patriotică studen
țești din Capibaia, ca fiecare tî
năr să ajute pe timpul verii 
gospodăriile agricole de stat la 
muncile agricole, a fost discu
tată și în adunările generale 
pe centrul universitar lași și 
aprobată cu entuziasm. încă 
înainte de sfîrșitul anului stu
denții s-au organizat pe brigăzi, 
și-au ales comandanții și s-au 
pregătit pentru a contribui di
rect la strîngerea la timp a re
coltei.

Organizațiile U.T-M., consi
liul asociațiilor studenților au 
procurat materiale sportive, 
culturale, astfel ca brigăzile să 
desfășoare o activitate cit mai 
complexă, cît mai variată și 
mai atractivă în timpul acestor 
zile.

Un număr de peste treizeci 
de studenți de la Facultățile de 
filologie și matematici lucrea
ză la G.A.S. Urziceni. Asigu- 
rîndu-li&e condiții bune de 
muncă, îndrumare tehnică, bri
gada condusă de tovarășul asis
tent Dușoiu Nicolae a lucrat la 
întreținerea culturilor ( plivit, 
prășitul porumbului) pe o su
prafață de peste patruzeci de 
hectare.

Alături de muncitorii gospo
dăriei, studenții animați de 
aceeași chemare, „pîinea trebuie 
recoltată la timp“ lucrau de di
mineață și pînă seara. Au fast 
întreceri pasionante între bri
gada studențească și brigăzile 
muncitorilor din gospodărie. Și 
nu de puține ori studenții au 
reușit să cîștige întrecerea. En
tuziasmul lor creștea cu fiecare 
zi petrecută în gospodărie.

într-o seară, la o ședință, 
conducerea gospodăriei era fră- 
mîntată de o problemă. în 
urma combinelor care recoltau 
orzul trebuiau strìnse paiele 
pentru ca imediat după recol
tare să se facă arătură de vară. 
Studenții din brigadă au pro
pus ca paiele să fie strìnse nu
mai de brigada lor.

— Le vom strìnge în cel mult 
două zile.

Și într-o zi și jumătate, pa
iele au fost strìnse. Bucuria îm
plinirii unei hotărîri pe care 
au luat-o cu două zile în urmă 
se citea pe fața tuturora. Acea
sta le-a dat și mai mare im
bold pentru ca în ziua urmă
toare, alături de muncitorii gos
podăriei, să participe la asaltul 
recoltării griului.

A. I. ZAINESGU

devenit astfel în campania de pri
măvară fruntașă pe stațiune, de- 
pășindu-și planul de producție cu 
98 la sută. Totodată, fiecare mem
bru al brigăzii a econom sit piesa 
de schimb în yaloare de 780 lei, 
în total pe brigadă gvînd economii 
la acest capitol de 4.000 lei. In pe
rioada reparațiilor, a pregătirii 
pentru campania de vară, am venit 
toți în stațiune. Intr-o ședință da 
analiză a muncii ne-am dat sea
ma că deși brigada noastră a 
fruntașă pe stațiune, deși în bri
gadă la noi se găsește fruntașul 
stațiunii — Petru Rot — mai avem 
totuși unele deficiențe. Principala 
lacună consta în faptul că colecti
vul brigăzii nu era încă suficient 
de închegat, de combativ, duceam 
încă o slabă muncă educativă în 
colectiv. Dacă în primăvară mai 
aveam o scuză, că eram dispersați, 
acum aceasta dispărea. Organiza
ția de partid ne-a dat unele în
drumări foarte prețioase. Astfel, 
în perioada reparațiilor, tinerii din 
brigada noastră studiau împreu
nă, citeau cărți în colectiv și dis
cutau pe marginea lor, organizau 
audiții colective la radio, au mers 
împreună la festivalul comunal al 
tineretului, la filme. Analizînd 
munca și comportarea fiecărui 
membru al brigăzii din timpul 
campaniei de primăvară, brigada 
a criticat pe cei care au neglijat 
în această perioadă ridicarea nive
lului lor politic și cultural, îndem- 
nîndu-i să citească să învețe per
manent, să part cipe intens la via
ța de organizație a utemiștilor din 
gospodăriile colective pe care la 
deservesc.

In cinstaa zilei de 23 August, 
brigada noastră a chemat la între
cere toate celelalte brigăzi din 
stațiune. Folosind mai rațional ma
șinile și combustibilul, noi ne-am 
angajat ca în cinstea zilei de 23 
August să realizăm 200 hantri 
peste plan și să economisim 1.000 
1. motorină, 200 1. benzină și 150 
1. ulei. în actuala campanie, 
colectivul brigăzii noastre e mai 
închegat, cu un simț de răspun
dere mai dezvoltat, mai discipli
nat, ceea ce ne dă convingerea 
că ne vom întoarce la stațiune un 
colectiv de muncă fruntaș, cu an
gajamentele depășite, mîndri că 
am întîmpinat cea mai scumpă 
sărbătoare a poporului nostru cu 
realizări frumoase.

M1HAI SINCU
șeful brigăzii a VI-a S.MT.

Vlădeni, raionul Iași

Colectiviștii din Curmătura, 
-aionul Segarcea, își treieră a- 
cum griul. încontinuu aria este 
cuprinsă intr-o febrilă mișcare. 
Treierișul trebuie să se termi

ne in citeva zile.

Foto: M. CARANFIL

Postul utemist de control
din G. A. S. în acțiune

Postul utemist de control din 
Gospodăria Agricolă de Stat Halîn- 
ga, raionul Tr. Severin, a dovedit 
în mai multe rînduri că poate și 
trebuie să fie un sprijin serios în 
acțiunile întreprinse de organizația 
de bază U.T.M. de aici pentru în
tărirea gospodăriei. w

Pentru a rezolva o serie de sar
cini cu succes, ajutați-de comitetul 
de partid, utemiștii au numit în 
postul utemist de control pe cei 
mai capabili tineri, utemiști frun
tași pe gospodărie și bine califi
cați.

P.U.C. folosește gazeta, raiduri
le, ori foile volante, schimburile 
de experiență, scurtele indicații 
tehnice, etc. Este de remarcat fap
tul că P.U.C. se ocupă de fiecare 
lucrare agricolă mai pretențioasă, 
urmărind ca aceasta să fie executa
tă în timpul optim și cît mai e- 
conomic. De pildă, prezentele lu
crări pentru strîngerea recoltei de 
păioase la timp și fără pierderi au 
fost riguros pregătite și urmărite 
de membrii P.U.C. încă din timpul 
reparațiilor uneltelor și mașinilor 
agricole ce urmau să intre în cam
pania de recoltare, P.U.C. a lansat 
prin foaia volantă o chemare la 
întrecere pentru „cea mai bună 
reparație a mașinilor“, iar gazeta, 
pc lîngă obișnuitele caricaturi care 
satirizau pe codași, a pus în aten
ția tinerilor sfaturi tehnice.

Organizația de bază U.T.M. B 
primit sarcina, din partea condu
cerii gospodăriei, să lupte împotri
va timpilor morți, pentru reduce
rea continuă a prețului de cost ai 
lucrărilor agricole. Considerînd că 
e de datoria lor, membrii P.U.C. 
au organizat cu tinerii obișnuitele 
sfaturi tehnice, popularizînd expe
riența înaintată a unor tineri prin 
foaia volantă, urmărind îndeaproa
pe activitatea fiecărui tînăr prin 
raidurile săplăminaie.

Lucrărilor de tocarea nutrețuriloi 
tractoristul Costel Oprea nu le-a 
acordat toată atenția neîngrijindu 
și tractorul și tocătoarea. Nu i-a 
fost deloc ușor să răspundă între
bărilor puse de utemiști într-o adu
nare generală de organizație la 
care P.U.C. a sezisat că acesta, 
deși criticat fiind de gateza P.U.Cș

a continuat să lucreze și mai de
parte la fel, întîrziind pregătirea 
celor 120 tone de secară furajeră 
pentru siloz cu patru zile, tocmai 
datorită faptului că mașinile sale 
neîngrijite s-au defectat des. Nu 
i-a venit deloc ușor să răspundă în 
fața organizației U.T.M, nici me
canicului auto Constantin Armules- 
cu care, în loc să execute o repa
rație ușoară imediat ce a observa- 
t-o, a lăsat-o să sc complice.

P.U.C. s-a ocupat cu perseveren
ță și de mecanicii care executau 
reparații de mîntuiaiă la mașinile 
ce se pregăteau în vederea campa
niei de strîngerea recoltei. La ga
zeta P.U.C. au apărut caricaturi 
în, care erau criticați tractoriștii ; 
Alexandru Boțoacă, Vasile Safta 
și Ion Crăciunescu, care nu dădu
seră destulă importanță reparației 
unor mașini. Luați în discuție și 
de adunarea generală a organizației 
U.T.M. ei și-au recunoscut vina, 
iar în timpul cel mai scurt au e- 
xecutat bine reparațiile.

Pe codași i-au ajutat de altfel 
și sfaturile tehnice ale gazetei 
P.U.C., cît și schimbul de experien
ță organizat la locul de muncă al 
brigăzii complete de tractoriști —

brigadă condusă de harnicul trao- 
torist Marin Buzoianu — care >a- 
ralel cu reparațiile s-a ocupat și 
de întreținerea unor culturi prăși- 
toare, ca porumb și floarea soare
lui, pe o suprafață de 220 hectare. 
In recomandarea însușirii expe
rienței înaintate a brigăzii com
plete, P.U.C. a arătat că cei cinci 
tractoriști cuprinși în această bri
gadă au contribuit și la reducerea 
prețului de cost pe hantru, rea- 
lizînd în primul semestru în loc de 
870 hantri (plan), 1.080 hantri, 
reușind să economisească totodată 
4.500 litri motorină, să reducă pre
țul de cost al pieselor de schimb 
prin îngrijirea celor vechi și exe- 
cutînd lucrări de foarte bună ca
litate.

Odată cu începerea recoltării or
zului și apoi a griului, P.U.C. a 
întreprins un nou raid, îndrumînd 
tinerii să lupte pentru executarea 
unor lucrări care să ducă la între
cerea recoltei medii evaluate de 
comisia agricolă însărcinată cu a- 
ceasta. Una dintre căile recoman
date de P.U.C. în acest sens a fost 
și folosirea de către mecanizatori 
a ridicătoarelor de lan. Folosind 
acest sfat și depunînd o muncă

deosebită la strîngerea recoltei, ti
nerii mecanizatori s-au angajat 
în fața comitetului de partid 
al Gospodăriei Agricole de Stat Ha- 
lîngă că ei pot obține, prin eli
minarea tuturor pierderilor, cu 
120 kg de grîu și 100 kg orz mai 
mult pe fiecare hectar, contribuind 
în acest fel la reducerea prețului 
de cost total pe fiecare hectar cu 
100 lei.

Un mic calcul ne demonstrează 
că aceste acțiuni ale P.U.C. con
tribuie la reducerea prețului de 
cost al întregii recolte de orz și 
grîu recoltată de pe cele 581 hec
tare cu 58 100 lei. Datorită strîn- 
gerii la timp și fără pierderi a 
recoltei de orz, a sporirii vitezei 
zilnice de lucru, în loc de patru 
zile tinerilor mecanizatori le-au 
trebuit la această lucrare doar trei 
zile. Acum, ei se străduiesc ca 
recoltarea celor 495 hectare de 
grîu să o execute cu trei zile mai 
devreme decît prevede sarcina de 
plan. Iar P.U.C. urmărește îndea
proape realizarea acestui angaja
ment.

ION TEOHARIDB

Locuințe pentru muncitorii din secția Slobozia a G.A.S. Bragadiru.
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Da. Așa e bine!
In seara aceea, la G.A.S. Je- 

gălia, întregul birou al Comitetu
lui raional U.T.M. Fetești era în 
ședință. La ordinea zilei se afla un 
singur punct: confirmarea propa
gandiștilor pentru noul an de în
vățămînt politic. In această seară 
au fost confirmați de către 
biroul raional U.T.M. propa
gandiștii viitoarelor forme de 
învățămînt politic din G.A.S. Je- 
gălia, G.A.S. și G.A.C. Perișoru, 
de la G.A.C. Ștefan cel Mare și 
de la I.C.A.R. Mărculești. Măsura 
aceasta a fost luată pentru că în 
această perioadă toate forțele din 
raion sânt antrenate la executarea 
cît mai grabnică a recoltărilor. Și 
totuși nici celelalte sarcini de or
ganizație nu pot 
plinite. Biroul ra
ional are datoria 
ca în aceste zile 
să confirme pe 
viitorii propa
gandiști ai nou
lui an de învă- 
țămînt politic. Or, 
să aduci la se; 
diul comitetului 
raional U.TM. 
zeci și zeci de 

tineri — ’
dere 
toare, 
panie. S-a luat atunci

Sofocles Venizelos

rămîne neînde-

Cum a
Comitetul raional U.T.M. 

Fetești munca 
de recrutare a propa

gandiștilor pentru viitorul 
an de învățămînt 

politic
ar fi însemnat o pier

de timp foarte costisi-
mai ales acum în cam-

I hotărîrea
ca ședințele de birou pentru con
firmarea propagandiștilor să aibă 
loc pe centru de comună. Proce- 
dînd în felul acesta, biroul comi
tetului raional U.T.M. are posibi
litatea de a cunoaște în mod ne
mijlocit felul în care a muncit 
fiecare propagandist în cercul po
litic pe care l-a condus. Cerînd 
sprijinul organizației de partid, 
consultînd utemiștii, discutînd te
meinic cu fiecare tînăr propus pen
tru a conduce o formă de învăță- 
mînt politic, biroul comitetului ra
ional U.T.M. a confirmat pentru 
munca de propagandiști tineri cu 
o pregătire politică și culturală 
corespunzătoare, capabili să asigu
re desfășurarea activității cercu
rilor de învățămînt politic la un 
nivel corespunzător.

Iată, spre exemplu, cum s-a des
fășurat o ședință de birou pentru 
confirmarea de propagandiști.

in ziua de 8 iulie, toți membrii 
biroului s-au deplasat în organi
zațiile de bază U.T.M. din centrul 
de comună Gîldău. Aici în cursul 
zilei au stat d<e vorbă cu utemiș
tii, cu tinerii, cu cursanții de la 
învățămîntul politic, au stat de 
vorbă cu membrii comitetelor de 
partid, cu conducerile G.A.C.-urilor 
și G.A.S.-urilor. Toate aceste dis
cuții prealabile ședinței de birou 
au fost deosebit de folositoare pen
tru membrii biroului raional 
U.T.M., le-au dat posibilitatea să 
se orienteze mult mai bine în con
firmarea fiecărui propagandist în 
parte. Așa, de exemplu, după dis
cuțiile pe care le-au avut cu 
cursanții de la învățămîntul politic 
din gospodăria agricolă colectivă 
din Cocargeaua, membrii biroului 
au ajuns ia concluzia că Ion Mil
coș, care anul trecut a fost pro-

pagandist și acum era propus din 
nou pentru această munca, nu era 
tocmai omul cel mai indicat pen
tru asemenea treabă. Cursanții au 
arătat că Milcoș nu avea metodele 
cele mai bune în expunerea lecții
lor și că prin munca pe care o 
desfășoară el, de laborant, era rupt 
de problemele muncii concrete din 
G.A.C., de munca și activitatea zil
nică a tineretului. Din această 
cauză și lecțiile pe care le ținea 
el, erau rupte de viață și munca 
tineretului în G.A.C. Același lucru 
s-a întîmplat și la Gîîdău cu în
vățătoarea Dima Constantina, pe 
care o propusese organizația 
U.T.M. de aici pentru a fi propa
gandistă. Totodată, deplasindu-se 
pe teren, discutînd 
cerînd sprijinul

cu tinerii, 
comitetelor co
munale de par
tid, membrii bi
roului au desco
perit tineri buni, 
talentați, pri- 
cepuți care pot 
să facă față 
cu mult succes 
sarcinii de pro
pagandist. Ast
fel la Cocar- 
geaua, membrii 

biroului, discutînd cu tovarășii din 
comitetele de partid și cu tinerii, 
au găsit foarte nimerit pentru 
munca de propagandist pe meca
nicul Adarn lancu.

Asemenea ședințe ale biroului 
raional U.T.M. urmează să se țină 
într-un timp scurt în toate cele
lalte centre de comună din raion. 
Acest stil de muncă se dovedește 
a fi bun, el dînd posibilitate bi
roului raional U.T.M. să recruteze, 
din timp și în bune condiții, 
propagandiști pentru viitorul an de 
învățămînt politic. O asemenea 
muncă temeinică de recrutare a 
propagandiștilor, urmată de o se
rioasă pregătire a acestora, va 
asigura, fără îndoială, și o bună 
desfășurare a viitorului an de 
vățămint politic.

I. ȘERBU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Constanța

organizat

U.T.M.

în-

Marți dimineața dl. Sofocles 
Venizelos, deputat, președinte al 
Partidului liberal din Grecia a 
fost primit de ministrul Comer
țului al R. P. Romîne, Marcel 
Popescu.

La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej a asistat și Ana 
Toma, adjunct al ministrului Co
merțului.

DL Leonidas Spais, general de 
armată în rezervă, președintele 
Ligii de prietenie greco-romînă, 
a fost primit de acad. Atanase 
Joja, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul Invățămîn. 
tului și Culturii, cu care a avut 
o convorbire. Oaspetele a avut 
convorbiri și cu reprezentanți ai 
conducerii Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea.

DL Ianis Velidis, ziarist, direc
torul ziarului „Makedonia' 
Salonic, a făcut o vizită 
nea Ziariștilor din R. P.

★
Marți la amiază dl.

Venizelos, împreună cu d-nii Leo
nidas Spais și Ianis Velidis s-au 
întîlnit cu membri ai comitetului 
de conducere al grupului națio
nal romîn al Uniunii Interparla
mentare.

La întîlnire au participat Gh. 
Vasilichi și Maria Rosetti, vice
președinți ai comitetului, C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, secretar, 
A. Breitenhofer, membru al co
mitetului, Mihai Cruceanu, preșe
dintele Comisiei de politică ex
ternă a Marii Adunări Naționale, 
și deputatul Al. Voitinovici.

Au participat de asemenea O. 
Livezeanu, vicepreședinte al Ins
titutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, și Mir- 
cea Biji, secretar general al Ma
nii Adunări Naționale.

Dl. Sofocles Venizelos a mul
țumit pentru primirea făcută în 
R. P. Romînă. El și-a exprimat 
satisfacția de a avea ocazia să 
cunoască țâra noastră și să se 
întîlnească cu parlamentarii ro- 
mîni. Totodată el a subliniat uti
litatea unor contacte cît mai 
strînse între grupurile naționale 
parlamentare ale celor două țări.

(Agerpres)

din 
la Uniu- 
Romînă.

Sofocles

Tînăra Mihalache Ioana de 1a Fabrica „Tricoul Roșu“ din Arad

Adunări cu prilejul 
împlinirii a 10 ani 

de activitate a A.S.I.T
Zilele acestea au avut loc la fi

lialele regionale A.S.I.T. adunări 
prilejuite de aniversarea a 10 ani 
de activitate a Asociației științi
fice a inginerilor și tehnicienilor 
din R.P. Romînă. Au participat in
gineri, tehnicieni și muncitori frun
tași, economiști, cadre didactice, 
activiști de partid și de stat.

Adunările festive au prilejuit o 
analiză multilaterală a activității 
desfășurate de mffpibrii A.S.I.T. în 
cei 10 ani, a contribuției pe care 
aceștia au adus-o la înfăptuirea po
liticii partidului de dezvoltare eco
nomică a țării.

Sărbătorind 10 ani de existență 
a A.S.I.T., participanții la adună
rile festive și-au manifestat hotă- 
rîrea de a-și concentra în conti
nuare eforturile pentru sprijinirea 
îndeplinirii importantelor sarcini 
pe care Plenara C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958 le-a trasat în 
domeniul dezvoltării progresului 
tehnic, al ridicării productivității 
și reducerii prețului de cost.

In cadrul adunărilor festive, nu
meroși ingineri și tehnicieni care 
au desfășurat o activitate bogată 
au primit diplome și insigne jubi
liare, conferite cu prilejul celei 
de-a 10 aniversări a A.S.I.T.

Primirea ministrului

Ceylonului de către 

ministrul Afacerilor

Externe al R. P. Romîne

Marți 14 iulie a.c., ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Ro
mîne, Avram Bunaciu a primit 
în audiență pe trimisul extraor
dinar și ministrul plenipotențiar 
al Ceylonului la București, Guna- 
pala P. Malalasekera, în legă
tură cu apropiata depunere 
scrisorilor de acreditare.

a

(Agerpres)

Recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a Franței
La 14 iulie ministrul Franței la 

București, Jacques Emile Paris~ a 
oferit o recepție cu prilejul săr
bătorii naționale a Franței.

La recepție au luat parte acad. 
Atanase Joja, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Anton 
Moisescu, vicepreședinte al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Carol Loncear, dr. Voinea Mari- 
nescu, Marcel Popescu, Alexan
dru Sencovici, Mihai Suder, mi
niștri, acad. N. Gh. Lupu și C

niștri adjuncți, D. Diaconescu, 
președintele Statului Popular al 
Capitalei, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, Al. Bui- 
can și O. Livezeanu, vicepreșe
dinți ai Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
academicieni, oameni de artă și 
cultură, generali și ofițeri supe
riori, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
Bucu-Paraschivescu-Bălăceanu, membri , diplomatice acreditați la 

rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

A participat 
los, deputat 
grec.

IN EDITURA POLITICA
a apărut:

A. I. Eremenko : împotriva fal
sificării istoriei celui de-al doi

lea război mondial
136 pag. 2,65 lei

In lucrarea sa, A. I. Eremen
ko, mareșal al Uniunii Sovieti
ce, dă o puternică ripostă unor 
foști ofițeri și generali hitleriștl 
care, în diferite cărți publicate 
în ultimii ani, denaturează Is
toria celui de-al doilea război 
mondial. Cartea este de mare 
folos tuturor celor care vor să 
cunoască mai îndeaproape fac
torii oare au dus la victoria Ar
matei Sovietice asupra fascis
mului și militarismului german. In centrul Timișoarei

ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Al. Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Constanța Crăciun, Radu Mănes- 
cu, C. Teodoru, Ana Toma, gene
ral locotenent I.' Tutoveanu, mi-

Sofocles
al parlamentului

Venize-

(Agerpres)

Cuvîntarea ministrului Franței la București 
rostită la posturile de radio și televiziune 

cu prilejul zilei de 14 iulie

na- 
ra- 
dat

Foto: N. STELORIAN

®u prilejul sărbătorii naționale 
a Franței dl. Jacques Emile Paris, 
ministrul Franței la București, a 
rostit în seara de 14 iulie urmă
toarea cuvîniare la posturile noas
tre de radio și televiziune :

„In această zi a sărbătorii 
ționale franceze sînt fericit că 
dioteleviziunea romînă mi-a
prilejul sa mă adresez locuitorilor 
acestei țări.

S-a spus adesea că cele două 
națiuni ale noastre, sînt unite prin 
multiple afinități. Moștenitoare și 
una și cealaltă ale civilizației la
tine, participante la toate marile 
evenimente ale istoriei europetîe, 
ele au comun multe- tradiții și 
multe amintiri care au înlesnit a- 
desea stabilirea între ele a unor 
relații bazate pe încredere, și chiar 
a unor relații strînse.

Eforturile poporului romîn pen
tru realizarea unității sale și în- 
mănuncherea într-un singur stat a 
teritoriilor despărțite timp de 
veacuri, au găsit înțelegerea și 
simpatia Franței. Sprijinul țării 
mele s-a manifestat îndeosebi cu 
ocazia unirii .Munteniei și Moldo
vei, așa cum amintea, cu prilejul 
aniversării Centenarului Unirii, 
domnul Președinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne.

Frăția de arme dintre țările

INFOR
Marți au părăsit Sapiitala, îndrep- 

tlndu-se spre Moscova, acad. Eu
gen Bădărău, directorul Institutu
lui de fizică al Academiei R. P. 
Romîne și ing. Dan Pavelescu, 
pentru a face un schimb de expe
riență cu specialiștii sovietici în 
problema semiconductorilor.

★
Marți a părăsit Capitala plecînd 

In Uniunea Sovietică, într-un tur
neu de o lună și jumătate, o for
mație de muzică populară condusă 
de dirijorul Nicu Stănescu, artist 
emerit și avînd ca soliști pe cîn- 
tăreții Angela Moldovan și Emil 
Gavriș.

Angela Moldovan. și Emil

MÂȚII
R. P. Ghineză. 0iu 
învins pe Vad (R. P. 
2—6: 6—2; 7—5, iar 
cîștigat cu 8—6;
Major (R. P. Ungară). La dublu 
bărbați s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Gh. Viziru, Bardan 
(R.P.R.) — Bercses, Szijarto (R.P. 
Ungară) 6—0; 6—1; Mei Fu-ci, 
6iu Gen-hua (R.P. Ghimeză) — 
Engel, Forro (R.P. Ungară) 6—I; 
6-4.

In turul trei intră în joc aus
tralianul O’Relly și elvețianul 
Blondei, oare au sosit luni seara la 
Budapesta.

Gen-hua l-a
Ungară) cu 
Mei Fu-ci a 

6—1 meciul cu

Inițiativa tinerilor reșițeni 
nu privește numai metalul

(Urmare din pag. I-a)

★
cea de-a doua zi a tur- 
internațional de tenis de

In 
neului . ,
cîmp de la Budapesta, reprezentan
tul R. P. Romîne, Gh. Viziru, l-a 
învins pe maghiarul Birkas cu 
3—-6; 6—4; 6—3. Neașteptat de 
bine se comportă tenismanii din

ir
iulie a sosit pe aero- 

New York echipa de 
U.R.S.S. alcătuită din

La 13 
portul din 
atletism a 
59 de persoane. De la aeroport 
sportivii sovietici au plecat cu 
autobusele spre orașul Filadelfia 
unde se va desfășura la 18 și 19 
iulie meciul amical dintre echipele 
S.U.A. și U.R.S.S.

Fete de aceeași virstă — Patria, 
Grădina 13 Septembrie, înfrățirea 
între popoare, Olga Bancic ; Casa 
liniștită - Republica Gh Doja, 
1 Mai; Escadrila „Liliacul" — 
Magheru, I C. Frlmu Miorița 
(sală). Moșilor (grădină). N. Băl- 
cescu ; Săgeata albastră — V. 
Alecaandri. Arta. 16 Februarie ; 
Comoara căpitanului Martens — 
Lumina ; Ivan Brovkin se însoară
— Victoria, Aurel Vlaieu , Favori
tul 13 - Central, T Vladlmirescu; 
Mlnăstlrea din Parma — 13 Sep
tembrie ; Sufletul mării — Maxim 
Gorki, Donca Simo, G. Coșbuc ; 
Program de filme documentare și 
de desene animate — Timpuri Noi, 
Alex. Popov ; Frunze roșii — Ti
neretului. C Da vid ; Fata In negru
— 8 Martie, Munca, B. Delavran- 
cea , R'sete in paradis — privita ; 
Porte de Lilas — V Roșită, Gră-

.dilia Dinan'o, Alex. Sahia, Liber
tății ; Articolul 420 — Cultural ; 
Un nou număr de atracția — 8

M>ai; Alarmă la graniță — Uni
rea ; Vrăjitoarea -
Pintilie ; '
Flacăra ; Ctntărețul mexican — 23 
August; __ '
Popular ; Grădinarul spaniol — M. 
Eniiriescu ; Umbrela sflntului Pe
tru — G. Bacovia ; Melba — Dru
mul Serii ; Tosca — 30 Decembrie.

- Volga, Ilie
Taina Iul Zemskov —

Născuți în furtună —

Timpul probabil
Pentru următoarele trei zile în 

fără; vremea se via menține 
schimbătoare cu cerul temporar 
noros în cursul după-amiezelor, 
cînd vor cădea ploi locale și sub 
formă de averse cu deosebire în 
cîmipia Dunării și zona muntoasă. 
Vînt moderat cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura în scă
dere ușoară : minimele vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 26 și 34 grade.

orășenesc U.T.M., ci de folosirea 
tuturor posibilităților care duc la 
economii.

Să luăm numai două din laturi
le inițiativei tmerilor reș;țeni care 
se pot aplica absolut în toate 
întreprinderile orașului Mediaș. 
Iată de exemplu, reducerea con
sumurilor specifice. Este aceasta 
o cale de a se realiza economii ? 
Firește. In unele întreprinderi, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, cu sprijinul muncitorilor 
vîrstnici, tinerii au desfășurat un 
studiu concret privind procesul 
de producție, căile prin care pot fi 
reduse consumurile specifice și au 
făcut numeroase propuneri în 
acest sens care au dus la însem
nate economii. Așa stau lucrurile 
la Uzinele textile „Vasia Vasi- 
lescu“. In alte întreprinderi însă, 
ca de pildă, „8 Mai“ (încălțămin
te), „Vitromeitan“ (sticlă) comi
tetele U.T.M. nu au făcut totul 
în această direcție. Din această 
pricină sînt tineri care lucrînd la 
aceeași fază de operație obțin 
realizări diferite în reducerea 
consumurilor specifice. Un mijloc 
eficace de ridicare a tuturor tine
rilor la nivelul fruntașilor îl re
prezintă schimburile de experien
ță. Din păcate nici comitetul o- 
rășemesc U.T.M. și nici organiza
țiile de bază U.T.M. nu au acor
dat atenția cuvenită : 
de experiență. La „8 
xemplu un calcul 
rată că dacă în I 
tineri de la croit, 
de Epure Maria, s-ar 
șit, prin generalizarea 
ței înaintate, ca toți tinerii să lu
creze la nivelul fruntașilor s-ar 
fi putut economisi lunar prin r«-

schimburilor 
Mai" de e- 
sumar a- 

brigada de 
condusă 
fi reu- 

experien-

ducerea, consumurilor specifice 
P-sie 3000 lei în plus. Același 
lucru se poate spune și despre 
brigada tînărului Ioan Rusu din 
aceeași secție.

O altă latură a inițiativei care 
se poate aplica în orice întreprin
dere este aceea de realizare de 
economii prin munca patriotică.

Tinerii muncitori din orașul 
Mediaș își manifestă dorința de 
a participa la lucrările de cons
trucții care se fac în oraș și în 
împrejurimi, la înfrumusețarea fa
bricilor, străzilor orașului. Ei vin 
în număr tot mai mare să spri
jine aceste acțiuni și obțin pe zi 
ce trece tot mai multe succese. 
Cîteva fapte ilustrează acest lu
cru : tinerii de la „8 Mai“ au a- 
menajat de curînd parcul de la 
gară; 
muncă 
nele „Vasia Vasileiscu" au mun
cit 
țarea fabricii. Zeci de tineri de 
aici, printre care Henter Lucrețîa, 
Ioan Grosu au colectat de pe ma
lul Tîrnavei peste două tone de 
metal vechi. Cuvinte de laudă se 
pot spune și despre tinerii de la 
„Vitrornetan“. Comitetul orășe
nesc U.T.M. s-a ocupat însă în 
mică măsură de organizarea și 
îndrumarea muncii patriotice a ti
neretului. Au fost create prea pu
ține brigăzi deși tinerii și-au ma
nifestat dorința să participe în 
număr cît mai mare la acțiunile 
de muncă patriotică. Din cauză 
că comitetul orășnesc U.T.M. nu 
s-a ocupat atent de această pro. 
bleniă în unele întreprinderi nu 
se respectă regulamentul de func
ționare a brigăzilor, nu se orga
nizează consfătuiri pentru anali
zarea activității acestora, nu se

brigăzile 
patriotică

utemiste de 
de la Uzi-

cu avînt la înfrumuse-

ține o evidență clară a orelor 
prestate, a economiilor realizate, 
nu se stimulează fruntașii. Exis
tă de asemenea și alte defecțiuni 
de ordin organizatoric. Comitetul 
orășenesc U.T.M. și sfatul popu
lar nu au repartizat tuturor bri
găzilor create obiective concrete 
de muncă, nu au coordonat mun
ca acestora. Au fost cazuri cînd 
tinerii au venit în număr mare să 
participe la construcția digului 
din comuna Dîrlos dar reprezen. 
tantul întreprinderii de gospodă
rire a orașului Mediaș a lipsit și 
tinerii nu au știut cei anume tre
buie să facă. Acestea sînt defec
țiuni care lichidate ar contribui 
la realizarea unui avînt general 
privind realizarea de însemnate 
economii prin acțiunile de muncă 
patriotică.

Am analizat doar două laturi 
alei inițiativei tinerilor reșițeni care 
se pot aplica pretutindeni. Ca a- 
cestea, și celelalte obiective cum 
sînt: colectarea de metale vechi, 
realizarea de economii prin ino
vații etc, pot și trebuie să fie a- 
plicate în toate întreprinderile. 
Faptele analizate dovedesc 
că inițiativa tinerilor reșițeni nu 
ține de un anumit specific. Acest 
lucru trebuie să-l înțeleagă comi
tetul orășenesc U.T.M., organiza
țiile U.T.M. 
Mediaș. Ele 
masa largă 
la aplicarea
căilor care pot contribui la rea
lizarea de cît mai multe econo
mii pentru înflorirea patriei noas
tre socialiste.

din fabricile orașului 
trebuie să mobilizeze 
a tinerilor muncitori 

și folosirea tuturor

noastre este confirmată și în pre
zent prin existența pe pămîntul 
vostru a cimitirelor militare fran
ceze, întreținute cu grijă de către 
autoritățile romîne.

Desigur, de la al doilea război 
mondial. Franța și Romînia au re
gimuri politice diferite. Datorită 
acestui fapt, ele se găsesc în si
tuația de a avea atitudini și pă
reri diferite, chiar opuse, asupra 
problemelor care la ora actuală și 
adesea în mod îngrijorător stau in 
fața guvernelor. Ca o consecință, 
între țările noastre s-au ivit ne; 
înțelegeri în ultimii ani, uneori 
ciocniri a căror lichidare a con
stituit obiectivul permanent al gu
vernului francez.

Or, în această privință, anul 
1959 îmi pare că a marcat o e- 
tapă. In cursul semestrului scurs, 
s-au realizat progrese evidente în 
dezvoltarea relațiilor franco-ro- 
mîne. In acest sens pot fi citate 
unele date. Astfel la 9 februarie 
a.c. un acord financiar a permis 
să se pună capăt dificultăților pro
vocate după cel de-âl doilea răz
boi mondial de naționalizarea bu
nurilor franceze din Romînia.

La 27 martie a.c. a fost semnat 
un acord comercial care prevede 
o creștere a schimburilor franco- 
romîne de 35 la sută în 1959 față 
de 1958. In cadrul acestui acord, 
mai multe contracte importante au 
fost predate de către guvernul Re
publicii Populare Romîne unor în
treprinderi franceze, care vor livra 
Roinîniei materiale industriale și 
echipament de care ea are nevoie.

In sfîrșit, acum mai puțin de o 
săptămînă, la 9 și 10 iulie, s-au 
purtat discuții la Paris în scopul 
ae a se încuraja relațiile culturale 
între Franța și R. P. Romînă. Po
sibilitățile în acest domeniu sînt 
într-adevăr considerabile. Ca ur
mare a tratativelor s-a încheiat un 
acord privind un program de 
schimburi culturale, științifice și 
tehnice pe anii 1959—1960. S-a 
prevăzut schimb de lectori între 
universitățile celor două țări, vor 
fi organizate vizite de profesori, 
schimburi de bursieri, va fi dez
voltată difuzarea de cărți fran
ceze în Romînia și de cărți roinî- 
nești în Franța; în fine a fost 
constituită o comisie mixtă care 
va fi însărcinată ou aplicarea a- 
cestui program.

Aceste acorduri, aceste convor
biri, în mod evident n-au fost su
ficiente pentru a reglementa toate 
problemele în suspensie în relațiile 
dintre Franța și Romînia. Ele 
sînt însă semnificative, ele arată 
că țările noastre, trecînd peste 
ceea ce timp de ani de zile uneori 
le-a despărțit în unele probleme, 
au știut să găsească în fiecare din 
aceste cazuri o soluție acceptabilă 
atît pentru o țară, oît și pentru 
cealaltă.

Astfel atitudinea lor ilustrează 
posibilitatea acestei coexistențe 
pașnice între popoare, despre care 
se poate spune cu adevărat că este 
astăzi mai necesară lumii decît a 
fost vreodată.

In ceea ce îl privește, guvernul 
francez se felicită pentru rezulta
tele deja obținute în acest an și 
este dispus să continue să caute, 
în același spirit de conciliere și de 
respectare a drepturilor fiecăruia, 
tot ce poate contribui la dezvolta
rea relațiilor dintre Franța și Ro
mînia. Prin aceasta, el este con
vins că va contribui la realizarea 
unui ideal dorit în mod arzător de 
toți oamenii de bunăcredință: a- 
cela al instaurării unei păci trai
nice, bazate pe demnitate și pe 
dreptate, între toate națiunile."
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Convocarea plenarei ordinare 
a C. C. al P. C. U. S.

Delegația de partid 
și guvernamentală sovietică, 
în frunte cu S. Hrușciov, 

a sosit la Varșovia
scop îi servește de asemenea vi
zita prietenilor și tovarășilor noș
tri sovietici și îi vor servi trata
tivele pe care le vom avea.

Poporul polonez consideră Uni
unea Sovietică și pe dv. personal, 
a spus în încheiere W. Gomulka 
adresîndu-se lui N. S. Hrușciov, 
drept prietenul său sincer și de
votat. Vă primim pe» dv. și pe toți 
reprezentanții Uniunii Sovietice 
multinaționale cu brațele deschi
se, frățește, ca pe oaspeți 
ai poporului polonez. Dorim 
simțiți pe pămîntul nostru 

acasă.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 
La 14 iulie delegația de partid și 
guvernamentală sovietică condusă 
de N. S. Hrușciov, prim-secretar 
ăl C..C al P.C.U.S. și președinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a sosit la Varșovia.

Pe aeroport delegația a fost 
întîmpinată de Wladislaw Gomul
ka, Aleksander Zawadzki, Jozef Cy- 
rankiewicz și ailți conducători a» 
Poloniei.

Pe aeroport Wladislaw Gomulka 
și N. S. Hrușciov au rostit cuvîn- 
tări.

de

dv.

dragi 
să vă 
ca la

ytv,,_

Wladislaw Gomulka, prim-secre- 
țar al 6.C. al P.M.U.P., saikitînd 
pe aerodromul din Varșovia dele
gația de partid și guvernamentală 
a Uniunii Sovietice, a declarat 
printre altelei: „Sîntem convinși 
că vizita dv. în țara noastră va 
prilejui o nouă demonstrație a uni
tății indestructibile a partidelor 
noastre, a popoarelor noastre.

In puterea mereu crescîndă a 
Uniunii Sovietice și în unitatea 
lagărului socialist, a spus în 
continuare W. Gomulka, Polonia 
populară vede și găsește propria 
ei forță, lată de ce ne bucură atît 
de mult vizita prietenilor sovie
tici, iată de ce ne bucură uriașci'.e 
realizări ale poporului sovietic 
cane pășește victorios pe calea 
construirii comunismului.

Eforturile! comune ala Poloniei 
și Uniunii Sovietice, 
\V. Gomulka, servesc 
mună — dezvoltarea 
lui, cauza întregii 
coexistența pașnică a 
poarelor. Pacea pe pămînt, secu
ritatea căminelor noastre, viața 
și fericirea copiilor noștri, dezvol
tarea pașnică a țărilor noastre și 
a lumii întregi — iată care este 
țelul principal al politicii noastre. 
Cerînd încheierea Tratatului de 
pace cu Germania, reprezentată 
astăzi de cele două state germane, 
lichidarea regimului de ocupație 
din Berlinul Occidental, crearea 
unei zone denuclearizate In Euro
pa și sprijinind toate propunerile 
care servosc cauza păcii, noi ur
mărim tocmai acest scop. Acestui

a subliniat 
cauza co- 

socialismu- 
omeniri —. 
tuturor po-

de

Cuvintarea 
lui N. S. Hrușciov

Apoi a rostit o cuvîntare
salut N. S. Hrușciov, conducăto
rul delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovietice. Cu 
o mare bucurie, a spus N. S. 
Hrușciov, ara pășit pe pămîntul 
poporului polonez frate, ale cărui 
destine istorice sînt întotdeauna 
strîns legate de destinele poporu
lui sovietic.

Relațiile dintre Polonia și Uni
unea Sovietică, a spus N. S. Hruș
ciov, nu sînt simple relații de 
prietenie între stata care au o 
frontieră comună. Popoarele țări
lor noastre năzuiesc spre un țel 
măreț—ele construiesc socialismul 
si comunismul, construiesc socie
tatea cea mai bună și echitabilă 
de pe glob. Popoarele țărilor noas
tre au interese comune. Pe fun
damentul de granit al comunității 
orînduirll sociale și politice, pe 
lupta comună pentru cauza socia
lismului șj a păcii sa întemeiază 
prietenia noastră de nezdruncinat, 
care se întărește și se dezvoltă 
în permanență pentru binele po
poarelor noastre și al întregului 
lagăr socialist. Succesele voastre 
în construirea vieții noi, a spus 
N. S. Hrușciov, sînt uriașe și sînt 
cunoscute de toți.

Toate aceste realizări demon
strează voința neclintită a po
porului polonez da a face în ter
menul cel mai scurt din patria sa 
un stat socialist, puternic, vorbesc 
despre imensa muncă organizato-

rică desfășurată cu succes 
gloriosul conducător al poporului 
polonez — Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez și de guvernul 
popular. Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez și Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gomulka, 
călăuzindu-se după teoria revolu
ționară marxist-leninistă, conduc 
cu încredere poporul lor pe calea 
construirii socialismului, apără 
consecvent puritatea marxism-le- 
ninismului, iuțită pentru întărirea 
unității și a legăturilor frățești 
cu partidele comuniste și munci
torești ale țărilor socialiste, pen
tru consolidarea legăturilor econo
mice și a înțelegerii dintre țări.

Sîntem convinși, a spus în în
cheiere N. S. Hrușciov, că actuala 
vizită a delegației noastre în Po
lonia va contribui la adîncirea și 
întărirea continuă a prieteniei fră
țești sovieto-poloneze, la consoli
darea continuă a unității și co
laborării întregului lagăr socialist.

Oamenii sovietici urează fier
binte fraților lor — muncitorilor, 
țăranilor Și intelectualilor din Po
lonia •— succese noi și mai mari 
în construirea socialismului, în 
lupta pentru întărirea păcii în în
treaga lume.

★
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 14 iulie, 
după o scurtă odihnă, delegația 
de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a făcut o vizită lui W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
A. Zawadzki, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Polone și 
J. Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri.

Convorbirea, la care au luat 
parte membri ai Biroului Politic și 
secretari ai C.C. al P.M.U.P., a 
decurs într-o atmosferă cordială.

Marea paradă 
militară 

de la Bagdad
BAGDAD 14. Trimisul special 

Agerpres, Al. Gheorghiu trans
mite : La 14 iulie, poporul irakian 
a sărbătorit un an de la revoluția 
care a pus capăt dominației im
perialiste și vechiului regim feu
dal. Cu acest prilej, marți dimi
neața, în Piața Eliberării din 
Bagdad, a avut loc o mare paradă 
militară.

In tribunele oficiale se aflau 
membrii Consiliului . Suveranității, 
membrii guvernului irakian, în 
frunte cu primul ministru Abde.l 
Kerim Kassem, membrii corpului 
diplomatic. Erau de asemenea pre
zente delegațiile guvernamentalei 
a 50 de țări, printre care și dele- 
gația Republicii Populare Romîne, 
condusă de Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne.

Festivitatea a început la ora 6 
dimineața, ora dezlănțuirii revo
luției care a dus la eliberarea po
porului irakian.

După intonarea imnului r.ațio- 
nzl irakian, sirenele au sunat timp 
de trcii minute, mareînd ora înce
perii revoluției. Parada a fost des
chisă de generalul Abdul Ker.m 
Mohammed, comandantul diviziei 
a 19-a de infanterie motorizată, 
care a intrat acum un an în 
Bagdad împreună cu alte unități 
sub comanda lui Abdel Kerim 
Kassem. Au trecut apoi trupe de 
parașutiști, trupe de geniu, artile
rie grea, tancuri, katiușe. Populația 
a aplaudat călduros tancurile mij
locii de fabricație sovietică. Pe 
deasupra zburau avioane cu reacție, 
inclusiv Mig-uri.

La sfîrșitul parăzil militare 
populația a trecut peste cordoane 
și s-a strîns în jurul tribunelor 
manifeetînd pentru republică, pen
tru Kassem, pentru libertate și 
democrație, pentru pace, pentru 
prietenie cu U.R.S.S., Republica 
Populară Chineză și celelalte țări 
socialiste, împotriva reacționarilor 
și feudalilor, pentru prietenia din
tre armată și popor, pentru miș
carea de rezistență populară.

Delegațiile din țările prietene 
și-au putut facei cu greu loc prin 
mulțimea imensă care ținea să-și 
exprime sentimentele de prietenie. 
Mulți irakieni, printre cate tineri 
și țărani, opreau mașinile oficiale 
pentru a strìnge mîinile delega
ți lor.

MOSCOVA 14 (Agerpres). ■— TASS transmite : La Moscova a 
fost dată publicității hotărârea C.C. al P.C.U.S. cu privire la convo
carea plenarei ordinare a Comite tului Central al P.C.U.S. în noiem
brie-decembrie 1959.

La plenară se va discuta problema măsurilor pentru îndepli
nirea hotărârilor Congresului al XXI-lea al P.C.UJS. ți a hotărîri- 
lor plenaTei C.C. din decembrie 1958 ou privire la avîntiul agricul
turii și la sporirea producției de cereale, sfeclă de zahăr, bumbac ți 
alte culturi tehnice, sporirea producției de cartofi, legume, fructe, 
struguri și alte culturi fitotehnice, cu privire la dezvoltarea creșterii 
animalelor și sporirea producției de carne, lapte, lînă, ouă ți alte 
produse animaliere.

Se vor discuta măsurile cu privire la întărirea colhozurilor ți 
sovhozurilor cu cadre, cu privire la mecanizarea continuă a agricul
turii, ridicarea productivității muncii și scăderea prețului de cost al 
producției, cu privire la întărirea gospodăriei obștești a colhozurilor 
și ridicarea bunăstării materiale a colhoznicilor.

Un nou succes al comunismului

U.R.S.S. a îndeplinit planul 
semestrial cu 105 la sutâ

Spre Viena — orașul Festivalului. Delegația tineretului vietna
mez, în trecere prin Uniunea Sovietică este întîmpinată de către 
tineri sovietici cu o deosebită căldură.

Au început tratativele 
polono - sovietice

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite; La Consiliul 
de Miniștri al R. P. Polone au 
început tratativele polono-sovie- 
tice.

Din partea sovietică la trata
tive participă N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
și președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și membrii 
delegației

' mentale a
de partid și guvema- 
JJ.R.S.S, conduse de

el, care a sosit la 14 iulie la Var
șovia la Invitația C.C. al 
P.M.U.P. și guvernului R. P. Po
lone.

Din partea poloneză la trata
tive participă W. Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P-, J. 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone 
și alți conducători ai partidului și 
statului.

Cercetătorii sovietici cuceresc rapid 
spațiul cosmic

MOSCOVA 14 (Agerpres). • 
TAS.S transmite : Intr-un interviu 
acordat unui corespondent al agen
ției TASS, Lev Zenkevici, membru 
corespondent al Academiei da 
Științe a U.R.S.S., a declarat că 
lansarea rachetei balistice geofizi
ce, care a efectuat un program și 
mai larg de cercetări decît racheta 
similară lansată la 2 iulie, arată în 
primul rind că spațiul cosmic este 
cucerit sistematic și rapid de către 
cercetătorii sovietici.

Cu racheta lansată la 10 iulie, 
a spus Zenkevici, s-a efectuat pen
tru prima oară măsurarea radia-

•—• ției infraroșii a Pământului și at
mosferei terestre, fotografierea ma
selor de nori la mare distanță și 
s-au efectuat alte observații.

Remarcabil este și faptul că se 
mărește în mod planificat greuta
tea încărcăturii utile aflate pe ra- 

kg. 
cu 
vii 
de 
in-

chetă, care a atins acum 2-200
Noile experiențe înfăptuite 

succes de lansare a ființelor 
în spațiul cosmic ne apropie 
următoarea etapă — cea mai 
teresantă și cea mai importantă — 
călătoria în cosmos a omului, scrie 
în încheiere Lev Zenkevici.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Direcția Centrală 
de Statistică de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. a comuni
cat că planul semestrial al pro
ducției industriale globale a fost 
îndeplinit în proporție de 105 la 
sută. în comparație cu primul se
mestru al anului 1958, volumul 
producției industriale a sporit cu 
12 la sută.
ă In prjmul semestru al anului 
1959 industria sovietică a produs 
după cum urmează: fontă — 21 
milioane tone; oțel — 29.300.000 
tone; laminate — 23.100.000 tone; 
țevi de oțel — 2.500.000 tone ; 
cocs — 26.300.000 tone ; minereu 
de fier — 46.300.000 tone; căr
bune — 252 milioane tone ; șisturi 
-— 6.700.000 tone; țiței —
61.700.000 tone ; gaze — 
17.500.000.000 metri cubi; energie 
electrică — 126 miliarde Kwh; u- 
tilaj metalurgic — 93.400 tone, ma- 
șini-unelte pentru așchierea meta
lelor —• 73.100 ; automobile — 
241.500; tractoare — 106.000;
combine cerealiere autopropulsate
— 26.400.

Industria chimică, care a obținut 
succese importante, a depășit pla
nul în ce privește producția de ră
șini sintetice . și mase plastice, 
fibre artificiale și sintetice.

Producția de țesături a crescut 
față de primul semestru al anului 
1958 cu 144.000.000 metri pătrați, 
de încălțăminte de piele — cu 16 
milioane perechi, tricotaje de corp
— cu 20 milioane bucăți, grăsimi 
animale — cu 50.000 tone, produse 
din lapte integral'— cu 690.000 
tone. In primul semestru, peste 
1.000.000 de inventatori și raționa- 
lizatori au prezentat mai bine de 
1.500.000 de propuneri.

Planul de reducere a prețului de 
cost al producției industriale a fost 
depășit. Economiile obținute peste 
plan de pe urma acestei depășiri 
reprezintă aproximativ 4 miliarde 
ruble.

A fost depășit planul de tnsă- 
mînțări în ce privește culturile de 
primăvară. S-a însămînțat mai 
mult decît anul trecut porumb — 
cu 2.700.000 ha., sfeclă de zahăr
— aproape cu 500.000 ha., floa- 
rea-soarelui pentru semințe — cu 
150.000 ha. Suprafețele însămânțate 
cu toate culturile agricole (de 
toamnă și de primăvară) pentru 
recolta anului 1959 însumează 196 
milioane ha,

In comparație cu perioada cores
punzătoare a anului trecut, șeptelul 
de vite cornute mari din colhozuri 
și «sovhozuri a sporit cu 7.100.000 
capete, șeptelul de porci — cu 
6.300.000, de oi — cu 7.500.000 
capete, 
zîțiilor 
cu 135 
cu 108 
sută.

Un număr de 56.000 de colho
zuri, adică 94 la sută din totalul 
colhozurilor, au achiziționat tehni
ca agricolă de la stat.

Volumul investițiilor capitale din 
mijloacele alocate prin planul de 
stat a crescut în primul semestru 
al anului 1959 cu 10 la sută în 
comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trec-ut, iar volu
mul lucrărilor de construcții și 
montaj — cu 15 la sută. Numărul 
muncitorilor și funcționarilor din 
economia națională a U.R.S.S. a 
sporit la sfîrșitul primului semes
tru al anului 1959 cu 1.800.000 de 
persoane, în comparație cu perioa
da corespunzătoare a anului trecut. 
Productivitatea muncii a crescut în 
industrie cu 8 la sută și în con
strucții cu 9 la sută.

In primul semestru al anului 
1959 a continuat trecerea munci
torilor și funcționarilor din unele 
ramuri ale industriei la ziua de 
muncă redusă — de 7 și 6 ore.

Din mijloacele alocate prin pla
nul de 
date în 
prafață 
pătrați 
pătrați, 
mult decît în primul semestru al 
anului 1958.

Planul semestrial al achi- 
de carne a fost îndeplinit 
la sută, de lapte și lină — 
la sută, ouă — cu 11G la

stat au fost construite și 
folosință locuințe cu o su- 
totală de 13.600.000 metri 
— cu 1,5 milioane metri 
adică cu 13 la sută, mai

Vizita tov.
Al. Bîrlădeanu în Elveția

Libertate lui Manolis Glezos !
„Procesul ce se desfășoară 

la tribunalul militar 
constituie o samavolnicie“

14 (Agerpres). — InATENA 
după-amiaza zilei de 13 și în di
mineața zilei de 14 iulie, în fața 
Tribunalului militar din Atena, 
care judecă procesul intentat lui 
Manolis Glezos și celorlalți pa
trioți greci, a continuat audierea 
martorilor apărării.

In cercurile ziaristice, printre 
reprezentanții presei care asistă 
la lucrările procesului, se subli
niază că felul în care decurg 
dezbaterile arată că Tribunalul 
se străduiește să împiedice pe 
cît posibil apărarea acuzaților, 
căutînd mereu să găsească noi 
capete de acuzare pe măsură ce 
acuzațiile formulate anterior 
prăbușesc din lipsă 
sau sînt de-a dreptul 
de fapte. Președintele 
lului a mers pînă la 
că Tribunalul poate 
pentru intenția sau mai 
pentru „predispoziția“ la 
naj.

Stefanakis, avocat al apărării, 
a calificat drept arbitrară o ase
menea procedură a tribunalului 
militar. Președintele și procu
rorul i-au cerut pe un ton ame
nințător să-și retragă 
declarație.

In zilele de 13 și 14 
fbst ascultați numeroși 
ai apărării — muncitori, gospo
dine, juriști, oameni politici — 
care au subliniat, toți, înaltul
patriotism al acuzaților.

Depoziția martorului Nicolas 
Dimitrokolis, tatăl surorii vitre
ge a lui Glezos, audiat în dimi
neața de 14 iulie, a cuprins date 
care spulberă acuzațiile în legă
tură cu pretinsa întîlnire între 
Glezos și Coliannis pe care se 
bizuie întregul eșafodaj șubred 
al procesului. In actul de acu
zare se arată, după cum se știe, 
că Glezos ar fi avut o consfă
tuire cu Coliannis în casa surorii 
sale vitrege la Atena și ar fi pă
răsit această casă abia în după- 
amiaza zilei de 17 august 1958. 
Dimitrokolis a arătat că în dimi-

se 
de dovezi 
infirmate 
Tribuna- 

a declara 
acuza și 

precis 
spio-

această

iulie au 
martori

neața zilei de 17 august, Glezos 
a sosit la Rafina, un tîrgușor din 
apropierea Atenei, unde și-a pe
trecut întreaga zi împreună cu fa
milia. Președintele tribunalului 
l-a întreirupt pe martor cînd fă
cea această depoziție.

Au luat de asemenea cuvîntul 
fruntași ai vieții politice din Gre
cia de cele mai diferite convingeri 
politice, printre care Thanopoulos, 
deputat al partidului progresist 
al lui Markezinls, Merkuris, depu
tat independent, Pericles Arghi- 
ropoulos, fost ministru de Externe, 
Tsirimokos, liderul Partidului „U- 
niunea Democrată“, Stratls So- 
mcritls, secretar general al Uni
unii Socialiste, Mimis Galanos, 
deputat al partidului „Uniunea 
Democrată“, Berotis și Indzes, de- 
putați liberali, Savopoulos, Ru- 
sopoulos, Drossos, lideri ai unor 
partide burgheze. Ei au arătat că 
Glezos este nu numai eroul care 
a smuls steagul cotropi rarilor de 
pe Acropole, ci și un ziarist și om 
politic principial. Martorii apărării 
au condamnat legea 375, subliniind 
caracterul antidemocratic al proce
sului intentat lui Manolis Glezos 
și arătînd că el se integrează în 
măsurile prin care cercurile reac
ționara caută să dezbine forjele 
democratice din Grecia. Martorul 
Merkuris, deputat independent, 
fost ministru de Interne, a subli
niat că judecarea lui Glezos de 
către un tr.bunal militar constituie 
o parte din măsurile prin care 
autoritățile caută să lichideze de
mocrația în Grecia.

Referindu-se la depoziția mar
torului Thanopoulos, care a sub
liniat că pe banca acuzării ar tre
bui să se afle nu patrioții acuzați 
de autorități, ci adevărații crimi
nali cum ar fi fostul dictator fas
cist al Cretei, Kolves, ziarul „A- 
nexartitos Typos“ amintește că 
Kolves, a cărui vinovăție de crimi
nal de război a fost pe deplin do
vedită, a fost pus în libertate, dîn- 
du-i-se posibilitatea să părăsească 
Grecia din ordinul actualului mi-

nistru adjunct al Ordine! publice 
și al Afacerilor Interne, Kalandzis.

După cum anunță ziarul „Ane- 
xartitos Tipos“, referindu-se la 
surse demne de încredere, primul 
ministru Karamanlis, alarmat de 
eșecul procesului intentat împotri
va lui Glezos, intenționează să în
depărteze din guvern pe ministrul 
adjunct al Afacerilor 
— Kalandzis, „pe care 
slderă autorul principal al pro
cesului care a eșuat, fapt despre 
care vorbește întreaga lume 
politică, și chiar adepții po
litici ai E.R.E. (Partidul de guver- 
nămînt — Uniunea Națională ra
dicală)“. Printre inițiatorii proce
sului se numără și ministrul Afa
cerilor Interne, Makris, și minis
trul de pe lîngă prezidiul guver
nului, Tsatsos. Potrivit relatărilor 
ziarelor, Karamanlis și-a exprimat 
nemulțumirea în legătură cu fap
tul că „Ministerul Siguranței a 
dat dovadă de o ușurință de ne
iertat, dovedind că este absolut 
nepregătit pentru un proces atit de 
important în care acuzarea depune 
eforturi disperate să argumenteze 
cu presupuneri, bănuieli, supoziții, 
„secrete de serviciu“... dar nu a 
prezentat nici un fel de date pe 
care să se poată baza o acuzație 
atît de grea cum este cea de spio
naj“.

După cum subliniază ziarul, gu
vernul . grec este alarmat de fap
tul că „procesul ce se desfășoară 
la tribunalul militar a compromis 
Grecia în ochii opiniei publice 
mondiale". Insă, după cum subli
niază ziarul, guvernul Greciei in
tenționează să ducă procesul pînă 
la capăt.

Ziarul „Anexartitos Tipos“ pu
blică un interviu acordat de mai 
mulți cunoscuți reprezentanți ai 
opiniei publice mondiale, prezenți 
la proces, care demască procesul 
rușinos intentat împotriva lui Ma
nolis Glezos și celorlalți democrați. 
Secretarul Organizației Internațio
nale a Ziariștilor, ziaristul italian 
Cruicchi, a declarat că la proces

Interne 
îl con-

„nu *-au adus nici un fel de do
vezi apte să sprijine acuzația de 
spionaj. Acuzația adusă colegului 
meu în ale scrisului, Glezos, este 
o ficțiune totală. El este adus în 
fața Tribunalului militar fără nici 
un fel de dovezi. Dovezile activi
tății sale de spionaj se bazează pe 
grestipu.se convingeri politice“.

„Orice observator obiectiv, a 
declarat remarcabilul ziarist fran
cez Moreau, poate să spună că 
procesul care se desfășoară la 
Tribunalul militar constituie o sa
mavolnicie. Salvarea lui Glezos și 
a tovarășilor săi va reprezenta o 
întărire a cauzei libertății“.

In Grecia crește valul de pro
teste împotriva procesului rușinos 
intentat lui Glezos și celorlalți pa
trioți.

Potrivit relatărilor ziarului 
„Avghi“, în întreaga Grecie se in
tensifică mișcarea pentru strînge- 
rea de semnături pe apelul Comi
tetului pentru apărarea lui Mano- 
lis Glezos și a Comitetului sindi
cal pentru apărarea lui Glezos și 
a tradițiilor democratice, în care 
se cere încetarea judecării proce
sului lui Glezos și a celorlalți de- 
mocrați la. tribunalul militar, eli
berarea lor și judecarea acestui 
proces de către un tribunal civil. 
Apelul va fi adresat guvernului. 
El a fost de pe acum semnat de 
mii de cetățeni greci: remarcabili 
oameni politici și fruntași ai vie
ții publice, oameni de știință și 
cultură, muncitori, țărani etc,

BERNA 14 (Agerpres). — La 
13 iulie a.c. tov. Alexandru Bîrlă
deanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, 
însoțit de tovarășii Grigore Gea- 
mănu, ministrul R. P. Romîne în 
Elveția, și Nioolae Novac, consi
lier economic, a vizitat Uzinele 
constructoare de mașini electrice 
„Brown Boveri“ din Baden. Cu 
acest prilej s-a examinat pe de o 
parte stadiul executării contracte
lor existente între această firmă 
și întreprinderile din R. P. Ro- 
mînă, iar pe de altă parte posi
bilitatea încheierii de noi contrac
te. După încheierea vizitei, direc
ția Uzinelor „Brown Boveri“ a 
oferit un dejun în cinstea oaspeți
lor români.

în seara zilei de 13 iulie a.c. 
tov. Grigore Geamănu, ministrul 
R. P. Romîne în Elveția, a oferit 
în cinstea tov. Alexandru Bîrlă
deanu un cocktail la sediul Lega
ției R. P. Române din Berna. Au 
participat dl. Max Petipierre, șeful 
departamentului politic reprezen- 
tînd Consiliul federal, oameni po
litici și înalți funcționari de stat 
elvețieni, șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Berna, reprezen
tanți ai vieții economice. Cocktai- 
lul s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Sărbătorirea zilei 
căderii Bastiliei 

în Franța

Adunări în țară
Dezbaterile procesului înscenat fecții „Flacăra“ Cluj — intențio- 

lui Manolis Glezos și celorlalți pa- nează să continue procesul însce- 
trioți greci sînt urmărite cu aten- . nat lui Manolis Glezos și celorlalți 
ț:e și îngrijorare de întreaga opi
nie publică din țara noastră, care 
în numele dreptății cere încetarea 
urmăririi judiciare și eliberarea 
democraților greci.

Ticluirile poliției politice grecești
— a spus strungarul D. Bădilă, la 
mitingul colectivului de muncă al 
Uzinei „Armătura“ din Capitală,
— confirmă pe deplin credința 
noastră, a tuturor oamenilor cin
stiți de pretutindeni, că Manolis 
Glezos și ceilalți patrioți greci sînt 
prigoniți pentru convingerile lor 
politice, pentru faptul că se află 
în fruntea luptei poporului grec 
pentru democrație și independență 
națională, pentru pace,

★
CLUJ. —Oamenii muncii ro

mîni și maghiari din regiunea Cluj 
urmăresc cu îngrijorare dezbate
rile procesului înscenat lui Mano
lis Glezos și celorlalți patrioți 
greci. In mitingurile care continuă 
să aibă loc în întreaga regiune 
oameni ai muncii din întreprinderi 
industriale, țărani muncitori, oa
meni de știință, artă și cultură cer 
cu hotărîre să se pună capăt aces
tui proces, care continuă cu toate 
că acuzațiile ce se aduc eroului 
național grec au fost spulberate.

„Tribunalul mi-'itar din Atena — 
a spus muncitorul Teodor Salomie 
la mitingul de la Fabrica de con-

patrioți greci. Cu toate că apăra
rea a spulberat așa-zisele dovezi 
deținute de tribunal și a demas
cat pe autorii josnicei înscenări 
polițienești, viața lui Manolis Gle
zos continuă sâ rămînă în pri
mejdie. Alături de toți oamenii 
cinstiți din întreaga lume cerem cu 
hotărîre punerea imediată în liber
tate a lui Manolis Glezos și a ce
lorlalți luptători democrați ares
tați“.

PARIS 14 (Agerpres). — La 14 
iulie, în Franța a fost sărbătorită 
ziua căderii Bastiliei. încă de luni 
seara și în cursul zilei de marți 
au avut loc serbări populare și 
retrageri cu torțe la care au parti
cipat un mare număr de locuitori 
pentru care ziua de 14 iulie con
stituie simbolul apărării republicii 
și libertăților democratice. In di
mineața zilei de 14 iulie la Paris 
a avut loc o mare paradă milita
ră, la care au participat toate ge
nurile de trupe, inclusiv aviația și 
tancurile. La tribuna oficială ridi
cată' în Piața Concordiei, se aflau 
președintele republicii de Gaulle, 
membri ai guvernului francez, 
precum și șefii guvernelor țărilor 
africane care fac parte din comu
nitatea franceză.(Agerpres)

BRUXELLES. — In ziua de 13 
iulie a.c., Pavel Babaci, ministrul 
R. P. Romîne în Belgia, a dat un 
cocktail în cinstea Iov. Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării din R. P. 
Pomină, și a persoanelor care-l 
însoțesc.

BAGDAD. — La Bagdad a fost 
publicat decretul cu privire la mo
dificarea compoziției guvernului 
irakian desființarea unor minis
tere și crearea unor ministere noi. 
In decret se arată că aceste schim
bări in guvernul irakian se efec
tuează in conformitate cu intere
sele țării.

BUDAPESTA. — La Invitația 
Institutului ungar pentru re’ății 
culturale cu străinătatea Și a Pen

clubului ungar, poetul Eugen Jebe- 
leanu se află de clteva zile in 
R. P. Ungară. Presa centrală un
gară a publicat interviuri cu poe
tul romin, scoțind in evidența ac
tivitatea sa de traducător strălucit 
al poeziilor lui Petoji, Ady, Jozsef 
Attila. In după-amiaza zilei de 13 
iulie la sediul Penclubului a avut 
loc o festivitate In cadrul căreia 
i s-a luminat Iul Eugen Jebeleariu 
distincția Placheta de Onoare a 
Penclubului ungar.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: Pînă la 15 iulie, 
ora 19,40 (ora Moscovei), cel 
de-al treilea satelit artificial so
vietic va înconjura Pămîntul de 
6.000 de ori.

REDACjlA «I ADMINISTRAțlA ; București, Piața „Șcînteil“. Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Șclnteii*.

„Există posibilități 
de lărgire a comerțului 

dintre Anglia și Romînia“ 
Presa britanică despre apropiata vizită în Anglia 

a unei delegații economice romîne
LONDRA 14 (Agerpres). — In 

legătură cu apropiata vizită în 
Anglia a unei dcâegații economice 
romîne, condusă de tovarășul A- 
lexandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, în 
presa britanică au apărut mai 
multe articole și informații cu pri
vire la perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor economice dintre An
glia și Republica Populară Ro- 
mînă.

Ziarul „Times' a publicat cîte- 
va corespondențe în care trece în 
revistă contractele închaiate între 
organizații de comerț exterior din 
R.P. Romînă și unele societăți 
britanice și informează de ase
menea despre tratativele în curs 
de desfășurare în vederea încheie
rii altor contracte. Ziarul relevă 
posibilitatea extinderii legăturilor 
comerciale între cale două țări, 
subliniind că „schimburile comer
ciale au fost însoțite de exprima
rea repetată a dorinței de a se 
îmbunătăți în general relațiile cu 
Marea Britanie“.

Sub titlul „Există posibilități 
de lărgire a comerțului dintre 
Anglia și Romînia“, ziarul „Fi
nancial Times“ examinează ace
eași problemă. Ziarul arată că de
legația economică romînă care

este așteptată la Londra, „va dis* 
cuta în mod neoficial posibilitatea 
lărgirii comerțului dintre Anglia 
și Romînia“ șj cu acest prilej 
„vor fi trecute în revistă toate 
problemele comerciale și finan
ciare importante“. In articol se 
amin.tciite că guvernul romin și-a 
exprimat dorința de a lua în dis
cuție problemele financiare nere
glementate încă între cele două 
țări, fără a considera însă că în
cheierea unor acorduri comerciale 
ar trebui să fie condiționată de 
aceasta.

Intr-un articol intitulat „Co-< 
menzi masive din Europa răsări
teană, o uzină de anvelope pen
tru Romînia, „Rustyfa“ va proiecta 
și furniza o uzină de 7,5 milioana 
lire sterline“, ziarul „Finaciaț Ti- 
mes“ se referă la comanda obți
nută recent de societatea britanică 
„Rustyfa“ pentru livrarea mașinilor 
și utilajelor necesar unei mari fa
brici de anvelope destinată Repu
blicii Populare Romîne. in articol 
se subliniază, printre altele, le
gătura existentă între dorința gu
vernului romin de a produce în. 
țară anvelope pentru autovehiculul 
și marea dezvoltare luată în ulti4 
mii ani de industria romîiiă de ca, 
mioane și tractoare.

Viu interes stîrnit de raportul prezentat 
de delegafia R.P.R. la Conferinfa 
Internațională a instrucției publice

GENEVA 14 (Agerpres). — 
Luni, 13 iulie, în cadrul lucrărilor 
conferinței instrucției publice care 
are loc la Geneva sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O. și Biroului interna
țional al educației, șeful delegației 
R. P. Romîne, prof. ing. Ștefan 
Bălan, a prezentat un raport asu
pra progreselor înregistrate în în- 
vățămîntul din R. P. Romînă în 
anul școlar 1958—1959. Raportul 
delegației romîne a fost primit cu 
mult interes, numeroase delegații 
interesîndu-se de unele probleme 
ridicate în raport. Astfel, delega
ția Statelor Unite s-a interesat în 
ședința plenară de problema con
trolului medical al sănătății și de

educația fizică a elevilor și studen
ților din R. P. Romînă ; delegația 
Canadei s-a arătat interesată de 
organizarea învățămîntului tehnic 
în țara noastră, delegația Filipi- 
nelor a pus întrebări în legătură 
cit învâțămîntul naționalităților 
conlocuitoare; delegația R. P; 
Ungare s-a interesat de organizai 
rea învățămîntului profesional etc;.

In aceeași zi delegația romînă 
a prezentat conferinței standul re
zervat țării noastre în cadrul ex
poziției țărilor participante la con-J 
ferință. Standul R. P. Romîne a 
fost vizitat de numeroase delegații 
care și-au exprimat interesul și sa-: 
tisfacția pentru datele interesanta, 
și exponatele prezentate. 1

Cine sînt dușmanii 
fe stio aiului

(Urmare din pag. l-a) J 

delirează prințișor*ul nenorocos 
ce spera că poate pînă la ifîr- 
șitul zilelor lui o mai apuca 
sa roadă un ciolan imperial, 
chiar cu prețul unui măcel 
mondial. Și îndrugă minciuni 
antisovietice, se laudă ca un 
general american cu bazele a- 
tomice împotriva U.R.S.S., pe 
scurt : vrea să-și ridice acțiu
nile la bursa „războiului rece“.

Domnul Otto a mai trăit o 
clipă de speranță. Cînd în Un
garia dușmanii poporului au 
provocat rebeliunea contrare
voluționară, habsburgul și-a fă
cut din nou în graba bagajele. 
Poposind pe la Madrid, ca oas
pete al lui Franco, a dat un 
interviu ziarului catolic spaniol 
j,Ya“ cerînd intervenția puteri
lor occidentale spre a reînvia 
imperiul habsburgic. Sc știe 
soarta încercării contrarevolu
ționare din Ungaria — poporul 
maghiar a zdrobit-o energic. 
Ridicolul prinț de operetă și-a 
văzut încă odată desumflate vi
surile de a da viață cadavrului 
habsburgic.

Și a pornit-o iar în pribegie. 
N-are un domiciliu stabil. Un- 
de-i rost să ciupească ceva bă- 
nișori își face apariția. Cînd nu 
mai pica nimic, caută alta ta
raba. A învațat să nu mai fie 
pretențios, deși ideea cu tronul 
n-a părăsit-o.

La ora actuală, Otto e alar- 
matj c îngrijorat, e în plină fe
bră. De cînd a aflat că Festi
valul 8e va organiza la Viena, 
s-a declarat în stare de război. 
A auzit doar că-i rost de do
lari. E adevărat, partea cea 
mai grasă a înșfăcat-o Taubert 
și compania. Dar tot a mai ră

mas ceva^ și pentru Otto. Ce 
poate însă prințișorul să facă ? 
A deschis o școală.,. Da, o 
școală... însă de un gen deose
bit. La școala aceasta se pre
dau cursuri serale împotriva... 
festivalului. A făcut Otto re
clamă, i-au făcut și alții recla
mă, dar școala nti s-a dovedit 
prea atrăgătoare. Cînd s-au 
adunat „elevii“ Otto a putut să 
facă constatarea tragică că nu 
reușise să adune decît jalnice 
epave ale unor familii de conți, 
baroni și marchizi, personaje 
bune cel mult de a fi conser
vate ca piese de muzeu. Nici 
un tînar din cei pe care hab
sburgul spera să-i atragă n-a 
putut fi momit. Dar Otto n-avea 
încotro. „Cursurile“ trebuiau să 
se țină. Și s-au ținut. în fața 
unei asistențe, ce o numărai 
pe degete, formată din o- 
draăle aristocratice ce ascultau 
înfrigurate o mulțime de elucu
brații. Despre școala aceasta și 
„elevii“ ei, un ziar burghez 
englez a scris că „stîrnesc rî- 
sul . Încercînd sa obțină cîțiva 
arginți peste cei promiși, în 
timpul liber, habsburgul descrie 
festivalul celor ce vor sa-1 as
culte (și aceștia nu prea se gă
sesc, dacă facem excepție de 
progeniturile aristocratice) în
cercînd sa raspîndeasca basme 
răsuflate despre imaginare pri
mejdii comuniste.

Otto nu se teme de ridicol. 
De cînd se știe s-a aflat într-o 
postură ridicolă. Înregimentîu- 
du-se printre dușmanii festiva
lului, el spera sa mai adune 
ceva banișori și să reaminteas
că numeroșilor lui patroni des
pre zelul cu care-i servește și 
care ar merita răsplătit măcar 
cu un tron imperial.
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