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Proletari din toate țările, uniți-vă! Creșterea 
tiei industn

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
poeziile sosite 
„Concursul 

tinerilor poeți
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Tineretul muncitor
întîmpină cu noi realizări 

Congresul partidului
la școala

întrecerii socialiste
Tinerii raportează 

îndeplinirea angajamentelor

Cu planul 
semestrial

Sînt patruzeci de ani de 
cînd, cu o intuiție genială 
Lenin sezisa, primul, mu- 

lurli unei noi atitudini, de esen- 
3 superioară, fața de muncă, 
i mișcarea de masă a subotni- 
elor. De atunci spiritul intrece- 
ii constructive a ridicat o in- 
reagă lume, orinduirea cu care 
icepe adevărata istorie a ome- 
irii, socialismul.
lată că putem cîntări ocum 

emnificația faptelor întrecerii 
ocialiste care s-a desfășurat in 
instea Congresului al Ill-lea al 
ortidului nostru. Ea a pus 
i lumină pentru fiecare ti- 
ăr muncitor, dimensiunile pro- 
riei energii și voințe, de care, 
oate, nici nu fusese pe deplin 
onștient. întrecerea a avut 
a punct de plecare imboldul 
jminos al partidului, obiecti- 
ele limpezi și pline de măreție 
lesemnate de partid, indruma- 
ea concretă, multilaterală, con- 
inuă, de către partid. Roadele 
izibile ale eforturilor colective, 
ivansarea noastră tot mai ra- 
lidâ în direcția înfăptuirii so- 
ialismului, ridicarea nivelului 
le trai material și cultural al 
elor ce muncesc, iată premi- 
ele desfășurării cu succes a în- 
recerii socialiste.

însăși ideea întrecerii ar fi fost 
le neconceput într-o altă con fi - 
lurație a societății decit aceea 
are a lichidat exploatarea o- 
nului de către om. Pentru cine 
•ar fi străduit să ridice produc- 
ia proletarii, tineri sau virstnici, 
n fabricile patronilor ? Pentru 
irofiturile capitalistului î Nu a- 
'eau motive s-o facă. In folosul 
:ul ar fi încercat sâ sporească 
productivitatea muncii, inovind,

raționalizînd, «curți nd durata 
procesului de producție î In fo
losul lor în nici un coz, coci cu 
o cec sta mai aurind și-or fi spo
rit șansele de a râmine șc^teri, 
pe drumuri, stopinii lipsindu-se 
de ei. De drogul cui or fi eco
nomisit scule și materii prime, 
de dragul cui ar fi făcut cel 
mai mic efort suplimentar și be
nevol peste minrmul cerut ocolo, 
lingâ mașina aperținind bur
ghezului parazit I Nu, una ca 
asta echivala cu un oct de tră
dare a intereselor oe c*jso. Dor 
să privim ocum mai îndea
proape citeva din faptele zilelor 
nocst'e.

Șapte sute de meta'urgiști de 
la „Ernst Thelmcnn" — Orașul 
Stalin s-au luat 'a '‘trecere pen
tru obținerea titlului de cel mai 
bun muncitor in meserie respec
tivă. Docă-I fe-'cităm pe Ion lo- 
van, cel mai bun tapitor, pe 
Ghec'gbe Dumitroc^e cel moi 
bun forma to*-, pe Ion V-âdu- 
reanu, cel mai bun mecanic, 
este pentru co, în mod firesc, 
cîștigotorii întrecerii reprezintă 
in cel mai înalt grad spiritul ei, 
studiul perseverent, dirzenia, do
rința de a dovedi in muncă o 
înaltă măiestrie. Aceștia sînt oa
menii cu mîini de aur care acum 
în cadrul întrecerii, își dau mă
sura întreagă. Oamenii cărora 
le place să lucreze cu o preci
zie matematică, piesa să strălu
cească, mecanismul să meargă 
„ceas“, finisajul să fie ireproșa
bil. Maeștri oi meseriei : cu fie
care piesă căreia îi dau drumul

INiTiATORn 
ÎN HUNCA

ÎNTRECERII 
PATRIOTICĂ

rangul* și ^Steagul 
ș>". și la alte acțiuni 
folos obștesc inițiale 
s/aml popular, tinerii
gadieri din Orașul Stalin 
au efectuat aproape 
5I8.8M ore muncă volun
tară faU de 280.M8 ore cit 
»-bu angajat. La rindul 
lor, brigadierii din satele 
raionului Codlea, care au 
efectuat 180.000 ore muncă 
voluntară, au redat agri
culturii 140 ha. au curățat 
și intreținnt peste 5.000 ha 
pășune etc,

(Agerpres)

stea Congresului 
partidului In acea
stă întrecere. care 
cere xit primul rind 
pasiune fi fantezie, 
dragoste fi pricepe
re. pentru a desco
peri noi rezerve in
terne. noi posibili
tăți in vederea îm
bunătățirii muncii,

a proceselor tehno
logice, tineri din 
regiune au făcut 
534 propuneri de 
inovații.

Valoarea propu
nerilor făcute tota
lizează economii 
antecalculate in va
loare de 2.380.000 
lei.

Pentru oțelăriile patriei
Numeroase comitete comunale U.T.M. din raionul 

Reghin au organizat o mare acțiune de colectare 
a metalelor vechi. Utemiștii din comuna Sînmihai au 
colectat astfel 5850 kg. metale vechi, iar tinerii din cele 
3 brigăzi utemiste de muncă patriotică din comuna Pe
tei ea, au colectat 5210 kg. metal vechi. Anul acesta ute
miștii și pionierii din raionul Reghin au colectat și pre
dat I C M. 332.283 kg. metale vechi.

• Siderurgiștii Combinatu
lui din Hunedoara au în
registrat o importantă vic
torie în întrecerea sociali
stă desfășurată în cinstea 
selui de-al Ill-lea Congres 
al partidului: ei au înde
plinit cu 13 zile înainte de 
termen planul semestrial 
de producție pe întregul 
combinat. Acordînd o a- 
tenție deosebită reducerii 
cheltuielilor de producție, 
siderurgiștii hunedoreni au 
realizat de la începutul a- 
nului și pînă acum econo
mii, peste plan, la prețul 
de cost, în valoare de 
37.765.000 lei.

• Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii secției 1 fur
nale a Combinatului side
rurgic Hunedoara au înde
plinit planul semestrial de 
producție.^ Acest succes se 
datorește faptiriutcă în ul
tima vreme, ei au mărit 
simțitor indicii de utilizare 
a furnalelor. In luna acea
sta, de pildă, furnaliștii din 
această secție au dat în 
medie, zilnic, pe fiecare me
tru cub volum util de fur
nal cîte 34 kg fontă peste 
indicele planificat Totoda
tă consumul de cocs pe to
na de fontă a fost redus cu 
peste 50 kg.
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Salutul adresat de C.C. al P.M.R 
tovarășului Ștefan Voitec cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de la naștere

ȘTEFAN IUKEȘ

Ziua aviației 
R. P. Romine

Dragă tovarășe Voitec,
Cu prilejul celei de-a 60-a 

aniversări a zilei D-tale de 
naștere, te felicităm din inimă 
și iți urăm ani mulți și feri
ciți.

Partidul și oamenii muncii 
acordă o înaltă prețuire con
tribuției însemnate pe care ai 
adus-o la făurirea unității 
mișcării muncitorești din țara 
noastră — unificarea partide-

lor Comunist și Social Demo
crat — ca și activității desfă
șurate pentru întărirea statu
lui democrat-popular și con
struirea socialismului.

Iubite tovarășe Voitec, îți 
dorim noi succese în munca 
D-tale rodnică.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMlN

Solemnitatea laminării ordinului 
Steaua Republicii Populare Romine" clasa 

tov. Ștefan Voitec
Vineri la amiază, Ia Prezi

diul Marii Adunări Naționale 
a avut loc solemnitatea inmî- 
nării Ordinului „Steaua Re
publicii Pspulare Romine" 
clasa I-a, tovarășului Ștefan 
Voitec, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, 
merite deosebite 
statului democrat-popular 
in construcția socialistă, 
prilejul împlinirii a 60 de 
de la naștere.

La solemnitate au fost 
față tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Dră-

pentru 
în făurirea 

Și 
cu 

ani

de

General - maior Constantin Sendrea

1

ghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
general de armată Leontin 
Să’ăjan, Ianoș Fazckaș, Gheor
ghe Stoica, precum și alți 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
guvernului, activiști de par
tid și de stat.

După citirea decretului de 
decorare, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale a înmînat tovarășului 
Ștefan Voitec înalta distinc
ție.

Conducătorii de partid și 
de stat prezenți la festivitate 
l-au felicitat călduros pe to
varășul Ștefan Voitec pentru 
Înalta distincție acordată.

In cinstea celui de-al Ill-lea 
Congres al P.M.R. construc
torii Combinatului siderurgic 
Hunedoara au dat miercuri 
in funcțiune o nouă secție : 
distileria de gudroane. In a- 
ceastă secție — a 5-a și cea 
mai mare din combinat - se 
prelucrează subprodusele de 
cocs. In fotografie : Vedere 
generala a distilăriei de gu
droane din cadrul Combina
tului siderurgic Hunedoara.
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Proiectul Directivelor celui de al Ill-lea Congres
al P. M. R. în dezbaterea oamenilor muncii

La Uzinele de tractoare >> Ernst Thâlmann" Din scrisorile sosite
ORAȘUL STALIN (de la 

corespondentul nostru). — In 
cadrul adunărilor de dezbateri 
ale proiectului de Directive 
ale celui de-al Ill-lea Congres 
al partidului, muncitorii, teh
nicienii și inginerii de la U- 
zinele „Ernst Thălmann“ din 
Orașul Stalin și-au manifestat 
din nou atașamentul puternic 
față de politica partidului» 
hotărirea de a înfăptui cu suc
ces prevederile proiectului de 
Directive. Pe baza studiului a- 
mănunțit întreprins la fiecare

de muncă, ei au venit cu 
ducă la 
și pro- 
la re-

loc 
propuneri care să 
creșterea producției 
ductivității muncii,
ducerea prețului de cost, la 
realizarea de cit mai multe 
economii. La turnătoria de 
oțel, de pildă, in cadrul dez
baterilor s-au făcut 86 de pro
puneri.

— Pentru țara 
spus preparatorul 
Văcăruș, proiectul 
tive constituie un . .

de dezvoltare. Infăptui-gram

noastră a 
Gheorghe 
de Direc- 

mireț pro-

rea prevederilor va duce la 
dezvoltarea economiei națio
nale, la creșterea nivelului de 
trai al poporului nostru mun
citor. Pentru fiecare din noi 
este limpede un lucru : daca 
muncim mai bine, dacă obți
nem o productivitate mereu 
sporită contribuim la crește
rea propriului nostru nivel de 
trai. In continuare prepara
torul Gheorghe Văcăruș a fă
cut mai multe propuneri care

(Continuare în pag. 3-a)

La Fabrica „Klement Gottwald
fi încercat al pa

la perspectivele 
partidul le deschide

Tinărul Ion Achiția este unbK din 
fruntașii în muncă la Uzina 
„Grigore Preoteasa*1 din Capi

tală.

In aceste zile, în preajma 
Congresului partidului, munci
torii, inginerii fi tehnicienii de 
la Fabrica „Klement Gottwald* 
din Capitală își fac bilanțul re
zultatelor obținute în întrecere.

La serviciul mecanic șef. acolo 
unde a fost realizată înainte de 
termen stația automatizată de 
încărcat acumulatori pentru 
electrocare (care încarcă simul
tan 15 electrocare) s-au econo-

misit 
lelor 
angajamentul. 55.000 
cadrul serviciului constructor șef 
s-a redus simțitor greutatea la 
unele motoare ; in atelierul bo- 
binaj s-au economisit în între
cere 310.000 lei.

Făcînd bilanțul succeselor, 
muncitorii se gîndesc la viitor. 
Ei se gîndesc cu dragoste fi re
cunoștință la partid, conducăto-

prin recuperarea materia- 
în loc de 6.000 lei cit era 

lei ; in

rul înțelept 
porului nostru, 
pe care 
economiei noastre naționale.

Discutind despre prevederile 
proiectului de Directive, pârti
ei panții la adunările de dezba
teri au discutat despre îndato
ririle pe care le au in înfăp
tuirea acestora. In vederea creș-

(Continuare în pag. 3-a)

la redacfie
Propuneri și sugestii

Propun să se stu
dieze în uzina noa
stră, posibilitatea în
locuirii forjării libe
re cu metoda forjării 
in matrițe. A plicind 
acest procedeu putem 
obține mari econo
mii ; economii din 
reducerea rebuturilor, 
prin reducerea opera
țiunilor de prelucra
re. In afară de a- 
ceste avantaje, folo
sind forjarea in ma
triță piesele ies a- 
proape la cotele la 
care trebuie să ră- 
mînă finite. De aici 
însemnate cantități 
de metal economisit.

ION NENCIU 
forjor 

Uzinele ..Tudor Via- 
dimirescu* București

Propun ca în u- 
zinele noastre să se 
introducă ilumina
tul fluorescent în 
locul celui incan
descent pentru a se 
realiza însemnate 
economii.

Pentru o mai ju
dicioasă corelare a 
muncii, propun uni
ficarea serviciului 
tehnic cu serviciul 
de proiectări. In a- 
cest fel problemele 
se vor rezolva mai 
repede, se vor ob
ține și economii.

Inginer 
PETRE BURCEA

Uzinele mecanice 
Turnu Severin

Operația de șlefui
re manuală a falțuri- 
lor de la ferestre fi 
uși răpește mult timp 
tâmplarilor construc
tori. Pentru scurta
rea timpului la a- 
ceasta operație • ușu
rarea muncii tâmplari
lor propun construi
rea unei mașini de 
șlefuit falțuri, mași
nă care nu implică 
probleme tehnice prea 
complicate fi care 
poate fi folosită și la 
alte operații de șle-

. ....

GH. FIERAKU
elev maistru. Școala 
tehnică de maiștri 

București

Poporul nostru muncitor săr
bătorește duminică 19 iunie pe 
cutezătorii aviatori, pe cei care 
în luptă cu forțele naturii au 
obținut victorii importante în 
cucerirea văzduhului, pe in
ginerii, tehnicienii și pe mun
citorii din atelierele de con
struit și reparat avioane.

Țara noastră este patria 
unor strălucite tradiții aviati
ce. Luptînd cu indiferența re
gimului burghezormoșieresc, 
talentații pionieri ai aviației 
noastre — construind avioane 
concepute de ei, superioare 
celor din Apus— au contri
buit la dezvoltarea aviației 
universale.

In fruntea acestor pionieri 
romîni se situează Aurel Vlai
cu, feciorul de țărani din Bin- 
ținți. Spirit inventiv, animat 
de dorința de a fi folositor 
țării sale, Vlaicu și-a dăruit 
întreaga sa tinerețe, care de 
fapt a fost și întreaga sa via
ță, cuceririi văzduhului.

El a făcut totul pentru ca 
aparatul pe care l-a inventat 
să fie realizat și experimentat 
în Rominia.

Cu toate acestea regimul 
burghezo-moșiercsc din Ro
minia a continuat să aibă o 
atitudine de nepăsare și dis
preț față de Vlaicu și inven
ția sa, atitudine manifestată 
de altfel față de mulți oameni

de știință, literatură și artă. 
Numai regimul nostru de
mocrat-popular i-a recunos
cut toate meritele înflăcăratu- 
lui patriot și omului de știin
ță. La propunerea partidului» 
în anul 1948, Academia R.P.R. 
l-a primit pe Vlaicu, membru 
de onoare post-mortem. Cu 
anul acesta, în a treia dumi
nică a lunii iunie se va săr
bători Ziua Aviației R.P.R., ca 
un omagiu adus zilei în care 
un aviator romin a zburat 
pentru prima dată în țară pe 
un avion de construcție pro
prie.

Din mijlocul talentatului 
rostru popor, alături de Aurel 
Vlaicu, s-au ridicat și alți is
cusiți constructori și zbură
tori. Demne de amintit sînt 
numele lui Traian Vuia, rea
lizatorul zborului mecanic, al 
lui Ion Paulat, constructorul 
primului hidroavion romi- 
nesc, și ale altora.

Deși contribuția pionierilor 
aviației romînești la elucida
rea problemei realizării zbo
rului cu aparate mai grele 
decit aerul a fost deosebit de 
valoroasă, burghezo-moșieri- 
mea romină a continuat să 
trateze cil Indiferență dezvol
tarea aviației noastre. Avînd 
ochi numai pentru realizările

(Continuare in pag. 4-a)

Gata de zbor.



;IN MIMĂ III MUUȚUMIM, I Al UI
Poezii sosite la „Concursul tinerilor poeți“ organizat de ziarul „Scînteia tineretului^ 
în cinstea celui de al IIMea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn

SPRE PISCURILE POEZIEI!
Cu emoție am eîtît multe din poeziile trimise de 

tineri la concursul instituit de „Scînteia tineretu- 
lui“ în cinstea celui de-al lll-lea Congres al parti
dului.

Multe din aceste poezii sînt scrise cu meșteșug 
subțire și încercat și semnate de nume cunoscute 
de cîțiva ani în publicistica noastră literară. Altele 
sint naive, stîngace, poezii de-nceput fard multa 
știință în arta cuvîntului. Ceea ce le unește, ceea ce 
impresionează în toate, e revărsarea inimii, pri
nosul adînc, de recunoștința adus partidului, înal
tei forțe omenești organizate ce conduce destinele 
noastre pe un drum larg și luminos spre obiective 
grandioase.

Maria Bănuț
Poezia lirică e o oglindă limpede a sufletului. 

Orice cută apere luminată in oglinda întoarsă 
spre mulțime.

in apa aceasta fără ascunzișuri am văzut oglin
dită dragostea curată a tineretului pentru eroic:i 
inaintoși comuniști și uteciști, pentru clasa noastră 
muncitoare, pentru avangarda ei, Partidul Munci
toresc Romîn. Participa-ea foarte largă a tineretu
lui Ic concurs - peste 1300 participant - e și ea 
o expresie a profundei revoluții culturale ce se 
petrece in țara noastră sub conducerea partidu
lui. In marșul impetuos spre lumină și frumusețe

sînt antrenați pe zi ce trece tot mai mulți oa
meni, de tcate vîrstele și de toate profesiunile.

Dar, desigur, speranțele noastre cele mai înalte 
și mai fierbinți se îndreaptă spre tinerele vlăstare, 
spre cei ce sînt chemați să ne ia locul, intr-un 
amurg al vieții noastre, într-o dimineața strălu
citoare a vieții lor. Spre cei chemați să împli
nească și să ducă mai departe visele atîtor gene
rații se îndreaptă în primul rind inimile noastre.

Cu entuziasm, cu răbdare, cu tenacitate, în 
munco gingașă și complexă a scriitorului, cu de
votament nețărmurit față de popor și de partid, 
înainte, dragi și tineri prieteni, spre splendidele 
piscuri ale poeziei I

Printre steaguri roșii

Partidul 
mi-a dat aripi

Partidul mi-* dat aripi și avtnt 
m-a Invitat si zbor tatii* oară 
și m-a deprins să-ngin intîiul cint 
pe-a vremii noastre roșie vinari -

Partidul ml-a țesut intiiul vis, 
mi-a împlinit Intiia mea speranță, 
și-nttile cărări mi le-a deschis 
si le străbat cu pași de cutezanță.

Cu vin tul tău in inimă țl-1 port, 
făuritor de vremuri noi, mărețe, 
și-ți dăruiesc cu fiece efort 
un val pe marea ta de tineret*.

Te simt mereu in viata mea pulsind, 
nestinsă năzuință și putere, 
și-fi dărui orice faptă și-orice gînd 
conducător spre comuniste ere !

CONSTANTIN SCRIPCA 
Zeși

Printre steaguri roșii și albe foi nescrise — 
Ca intre împliniri șl vise.
Un delegat aude cum ii sosesc împrejur, 
Cu foșnet de-ndepărtate păduri, 
Mliniie și fețele celor mai dragi
Dintre-ai săi (atit de mulți, atit de puternici I) 
Hore și cintece largi...
Și-aude cum torează-n adine 
Turlele ce-nalță cu umeri voinici coamele

dealurilor 
Și-i văluresc in preajmă 

apele uscate-ale lanurilor, 
Și parcă vin minerii, ca pădurea de brazi 

crescind meniri in limpede veghere, 
Și-aproape fulgerat - surisul unei pioniere 
De pe-o scenă de țară, 

oa o nalbă-n pervaz...

Cavalcadă de aripi și steaguri, 
de chemări și urale. 

Trupeșul plai al stepei natale — 
Merg să se-ntilnească toate 
In cuvinte și-n cifre bogate, 
In vorbele ce se rostesc Ia lucru, pe străzi, 
La marile parăzi, sau acasă...

Și mai rămtn alăturea, in taină, 
Ca o floare proaspăt culeasă, 
Versuri dintr-un cîntec nou, ducind 
Și ele la Congres.

de pe-aici, din cimpie,
Cintecul nostru larg de bucurie!

ȘINA DANCIULESCU
Craiova

Ziditor al 
noului ev

In mine te cintă acei care nu te-au știut: 
Pălmașii pierdut! in eonvoi secular.
Cerînd, răzvrătiți, sub cerul avar,
O dreptate tlrzie la porțile timpului mut

Vorbesc cu tăcerea celor sfirșiți in torturi,
A celor ce nu au trădat cu nici un cuvtnt 
Marele tău adevăr. Și te oint
Devotat ca flacăra ochilor lor fermi și puri.

Te ctntă cu mine acei ce știu cuteza,
Ziditorii noului ev — de mult visat și rivnit! — 
Acei ce se-nalță giganți ca in alt răsărit
In lumina născută de flamura ta. Desen de TIA PELTZ

Oda 
bucuriei
Cuvintele Partidului — ca o apă limpede de izvor, 
Ca un curcubeu peste zare răsfrint,
O chemare luminoasă spre viitor,
O săgetare spre soare
Fiecare cuvtnt, 
Aseuitind,
Focul viu al euptoarelor
De mii de ori s-a-ntețit
Metalele au curs In forme noi
Și armonioase.
De-o potrivă naturii.
La Bicaz,
Ridicăm munți de granit.
De-o potrivă stelelor
Luminile apei
No argintează odihnitoarele case.
In fiecare dimineață
Un glas de sirenă mai mult.
In fiecare dimineață,
Rumenită ca zorile.
Mai multă piine.
O, nestăvilitul muncii creatoare tumult
Multiplicindu-și belșugul zilei de azi 
In belșugul zilei de miine! 
Vibrează văzduhul.
Pădurile, reeăpătindu-șl umbra sălbatecă, 
Răcoritoare.
Girbovite de veacuri
Fertilele șesuri
Întineresc,
Cineva, cu 100.000 de tractoare. 
Brăzdează pămintul
Fluiertad un eintec nou. 
Voinicesc.

Manifestul *)
Pasărea cea albă de hirtie. 
Clipa de atunci o ține-n loc.
E-un mesaj din marea bătălie. 
Sloveie-s de singe și de toc.

Tipărit cindva, de mult, 
in taină, 

Adevăru-n lume l-a purtat. 
Oare cine l-a ascuns sub haină? 
Cite inimi a înflăcărat!

Azi e-aiei, intr-una din 
vitrine 

Pasărea cea albă de hirtie.
Și citind-o azi, știm că ne vine 
Un mesaj din marea bătălie.

VICTORIA DRAGU
clasa a X.a

Școala Dr. ,.Petru Groaa" 
Bueurești

*) Din ciclul „La Muzeul de

MIRON 8COROBETE
Cluj

P u tere■i
Simțeam la poarta inimii că-mi bai

Decît toate mai drag...
Dragi n* sint serile noastre de innie. 
CimpuJ eu florile, cerul eu stelei*.
Ochii iubitei ca de petunie 
îmbobociți In suri*. Șl riaduneleie—.

Dragă ni-i marea scăldind falezele, 
Munții, odihna și diminețile 
Pline de soarele cald, și amiezile. 
Bucuriile, munca și frumusețile.

Și, iată.
Viorile subțiri ale holdelor
Și-au început fremătatul
Superb și fără de sfîrșit,
Cu vuietul de cascadă al oțelului inoandescent 
Orga furnalelor
A pornit să ne cheme.

Și. lată.
De-atita lumină,
E tot pămintul
Însuflețit.

Ascultăm,
Ascultăm
Cuvintul partidului,
Oda bucuriei noastre supreme!

istorie a partidului’.

PETRE GHELMEZ
Atltea frumuseți fără veșmtnt,
Dar nu-ndrăzneam să cred că eu, vreodat,
Minunea lor putea-voi să o cint.

Nufărul nopții - luna șăgalnică. 
Dorul aprins In nădejdea-ne liniei.
Tinerețea din noi, eu imbrățișaroa-i năvalnică. 
Clipele mari, ce spre visări se-aumără.

Dar decit toate acestea mai drag 
In inima noastră de-apururi rămlne 
Partidul, părinte — sub roșul lui steag, 
Suim către (ara-grădină de miine.

Să țes un borangic cum n-a mai fost 
Ghergheful mi-era mic, ochiul sărac, 
Azi limpede li vU și drum și rost, 
Din razele de soare fir îmi fac.

Ce forță glndul strimt mi l-a lărgit 
Si hruba mi-a schimbat-o in palat ? 
Putere, tu mă-nalți necontenit, 
Partid al clasei mele, ne-nfricat.

Prin clipa sărbătorii dragi de azi 
Și cintul meu. cu alte mii și mii 
li nalt cu zbor de vultur peste brazi 
Să cinte ee-ai zidit, ce vei zidi.

IOANA COLAN
București

CONSTANTIN OLTEANU 
lăcătuș, Orașul Stalin

Mina ta

Constructorii
(fragment)

Am potrivit ultim* eărămldă-n acest măiestrit 
. aliaj.

S-a bătut ultimul cui.
Ca un văl desprins de pe umerii unei statui, 
a căzut cri din urmă eofraj.

Șl-scum. cu palmele grele, tăcute mulaje, 
purtind incă-n ele conturul minunii, 
ne răcorim fruntea, obrajii, 
sub discul de gheață al lunii.

Ochii privesc spre senin, liniștit, 
uriaș* rotire * belțli-nstelate, 
drumul Carului m*re și-al Carului mie. 
flamura roșie cum aprinsă se zbate.

ascultăm oțelul bobotind In cuptor 
fluturtadu-șl brațele lungi, de văpăi'’ 
cum, sub arcușuri de ferăstraie, 
copacii au prins să cinte sonor.

Umbra flăcărilor străbat* pini la noi, 
Ce bine-i alei, sub al stelelor ceri !...
Și totuși ne-așteaptă un ultim efori : 
dureroasa desprindere-a mamei 
de pruncul căruia viață i-a dat.

Să coborim tovarăși, ne-ptlrziat!
Și pe rind vintul. spre alte meleaguri, 
balada faptelor noastre ne-o poartă, 
enbortm.
Jos. pe praguri.
ne-așteaptă uneltele dragi 
și visu-mplinirli altor trepte 
mai mtadre.
mai in*Ite, 
mai largi.

CORNEL STURZU 
loji

Cu inima 
de cîntec plină
Toate poemele noastre de vis și foc nestăvilit, 
Poemele in care șuierul locomotivei 
zbucnește alături de freamătul fluierului doinind, 
in care surisul iubitei 
face ea inima noastră 
să fie ogorul in așteptarea primăverii, 
in care avintul schelelor 
e iureșul sufletului nostru, 
toate poemele noastre — aripi mănoase de pl< 
poemele care vlslesc încrezătoare spre soare 
poemele cu mireasmă de piine și trandafir, 
toate poemele noastre 
s-au născut sub faldurile tale,
*-au născut ca merii, 
eari, sub cerul primăverii, dau in floare.

Și astăzi.
eum se inaiță ciocirliile și mulțumesc întinderilor albastre, 
cum se inaiță stejarii și mulțumesc sevelor păm: ’ului, 
sevelor mereu proaspete-n lumină, 
eum. CU inima de ciptec plină, 
vin fiii și mulțumesc tatălui, 
astăzi - 
așa venim noi 
lauri să aninăm pe bolta frunții tale, 
toate poemele noastre 
cu mireasmă do pline, de trandafir și de soare.

VICTOR N1Ț 
Hunedoara

Mina ta, fr»te, deprinsă pe coasă 
și eălltă mai *pei In uzină 
se apleaeă spre mine și-mi lasă 
peste file, un contur de lumină 
parcă spunindu-mi : „cintarea să-ți fie 
puternieă, simplă, asemenea mie".

Mina ta e cea mai frumoasă cintgre, 
mina ta ca o glie roditoare 
in care bobul de griu uitat intr-o doară 
să răsară e-n stare și să dea in spic iară.

In mina ta fierul se simte la el acasă, 
iși scutură viratele de eocleli și rugină 
și iese curat la-ntilnirea cu veacul 
și se face sondă, și se face combină.

Cîntec 
activistul

Din depărtare, pădurea sondelor, pe dealuri 
se luminează. E un urcuș de culori.
O, in zori, lumina bate-n ferești, in ușori, 
rostogplindu-se-n valuri.

Deschizi eanaturil*. poarta abia zvtntată 
de rouă ; 

se sting, și se-aprind și se sting stelele 
de dimineață 

începe o nouă zi din viață, 
și-o primești cu brațele amindouă.

Cu mina stingă-alungi de lingă timplă 
somnul cu aripi ce mai bat

Și ape se adună in palmă, înspumate, 
e lae de-acumulare palm* ta acum.

Și iată, imblinzite pornesc din nou la drum — 
pe fire de aramă curg fluvii lungi, cuminți.

Ai dat la fund urltul cu-o piatră grea de git 
și din nămol azurul l-ai scos, l-ai desfăcut 
și l-ai boltit — o frunte imensă peste țară* 
da, tot așa cum fruntea din glod ți-a ridieat-0 
Partidul în lumina de august, Intr-o vară.

CONSTANTIN ABALUTA 
student, București

despre 
de partid
și ginriul cel din urmă de aseară 
ii reinnezi de unde l-ai lăsat.

Și vezi, pe-ntortochiatul. vechi coclaur 
de lingă drumul prăfuit 
suava simetrie a shelelor de miine, 
cu lemnăria-nfiptă în zenit.

O, Vis e numai visul care se împlinește 
și să te sprijini poli - cu umerii - de el, 
e Vis numai acela care sub frunți unește 
izbinzile, pe toate, in Comunistul țel".

NICHITA STANESCU

Viața culturala 
a tineretului



Proiectul Directivelor 
celui de-al III-lea Congres 
al P. M. R. în dezbaterea 

oamenilor muncii
La Uzinele de tractoare 

„Ernst Thâlmann"
(Urmare din pag. I-a) 

să ducă la Îmbunătățirea 
muncii. Printre altele, el a 
propus să fie Înlocuit eleva
torul care are o capacitate 
mică, cu benzi. Acea6ta duce 
la creșterea productivității 
muncii cu peste 5 la sută.

Tot la creșterea productivi
tății muncii se referă și pro
punerea maistrului Vasile 
Mumaiu: curățirea pieselor 
turnate cu ajutorul ultrasu
netelor.

Vorbitorii au adus in dis
cuțiile lor probleme legate de 
însușirea tehnicii noi.

— în proiectul de Directive 
— a spus Nlcolae Voicu, ingi
ner tehnolog — se acordă o 
atenție deosebită introducerii 
tehnicii noi, mecanizării și

La Fabrica „Klement Gottwald"
(Urmare din pag. 1-a)

terii producției și productivită
ții muncii, a reducerii prețului 
de cost al produselor, în adună
rile de dezbateri au fost făcute 
numeroase propuneri.

— în atelierul nostru de bo- 
binaj, a spus tînarul Gheorghe 
Țan, ar trebui adus un banc spe
cial pentru lipit colectori și 
pentru canelarea lor. în felul 
acesta am obține o productivi
tate sporită și o calitate supe
rioară. Pe linia propunerilor fă
cute pentru îmbunătățirea mun
cii, Maria Vlad a propus intro
ducerea ceasurilor de cronome
trat pentru numerotarea tolelor 
la mașinile de ștanțat.

Numeroase propuneri, cu efec
te economice însemnate, au fost 
făcute în atelierele montaj 1, 
montaj 2, perii-nichelaj și de
mur ori. Aici se pune cu precă
dere problema de a se ajunge 
la nivelul tehnicii celei mai a- 
vansate, de aceea nu este de 
mirare că propunerile făcute au 
fost îndreptate în această direc
ție. Inginerul Ion lone seu* șeful 
atelierului montaj 1, a propus să 
se sistematizeze atelierul.

— Ar trebui reamenajat și 
mărit atelierul vopsitorie — a 
spus vorbitorul. Așa cum este 
el acum satisface cu mare greu

La Expoziția sovietică din Capitală
Mașinile și utilajele agrico

le, prezentate Ia Expoziția so
vietică, se remarcă prin posi
bilitățile lor multiple de a fi 
utilizate la mecanizarea dife
ritelor lucrări agricole.

Pe platforma de lingă pavi
lion se poate vedea, de exem
plu, combina universală pen
tru porumb și pentru jnsiloza- 
rea porumbului, care prezintă 
un deosebit interes. Combina 
efectuează concomitent mai 
multe operații: taie porum
bul, separă știuleții de tulpi
nă și îi încarcă cu ajutorul 
unui transportor intr-o remor
că, mărunțește și fărâmițează 
tuipinele. Mai este expusă o 
combină de acest gen, care 
poate fi folosită in culturile 
semănate in cuiburi dispuse 
în pătrat. Mai pot fi exami
nate o semănătoare pentru 
legume, suspendată pe trac
tor, o semănătoare pentru ce
reale, un cultivator care in
troduce concomitent și îngră
șăminte. folosit la culturile 
de cereale și floarea-soarelui, 
un plug pentru arături adinei 
și altele.

Printre agregate se află și o 
mașină universală pentru vi
ticultură. Cu ajutorul acestei 
mașini, suspendate pe un 
tractor, se pot efectua în vii 
13 feluri de lucrări, ca afîna- 
rea adîncă. acoperirea butuci
lor de vie, împrăștierea îngră
șămintelor și altele. Este ex
pusă de asemenea o mașină 
de plantat cartofi, suspendată 
pe un tractor. Un exponat 
care atrage atenția este și 
stoguitorul, suspendat de ase-

Recolțatul verzei timpurii la
G.A.S. Dudu.

automatizării, folosirii proce
selor tehnologice cele mai 
moderne pentru creșterea 
producției și productivității 
muncii. Cred că principala 
noastră atenție trebuie în
dreptată in această direcție. 
Eu propun ca banda metalică 
de transport a pieselor de Ia 
dezbatere la curățătorie (care 
are o mare uzură și se între
ține greu) să fie Înlocuită cu 
un plan transportor. Aceasta 
va duce la creșterea produc
tivității muncii, la reducerea 
prețului de cost al produse
lor.
Fartlcipanții la dezbateri s-au 

angajat să obțină noi suc
cese in întrecerea socialistă, 
contribuind astfel la înflori
rea tării, la ridicarea nivelu
lui general de trai al oame
nilor muncii.

tate cerințele producției. Lăr
girea atelierului poate fi făcută 
în spațiul ce ar rămîne dispo
nibil dacă magazia de produse 
finite ar fi mutată din incinta 
atelierului. S-ar obține o pro
ductivitate sporită a muncii, e- 
conomii și condiții de lucru 
mai bune.

Unii muncitori de aici s-au 
referit la avantajele pe care 
le-ar avea uzina dacă s-ar aduce 
in atelier mașini moderne, de 
mare tehnicitate. Introducerea 
băilor electrice, spre pildă* va 
face posibil să se obțină cuprul 
electrolitic necesar fabricii; în
zestrarea atelierului cu apara
tura necesară determinării con
stantelor electrice la perii va 
ușura munca, va crește produc
tivitatea.

Studiind îndeaproape proce
sul de producție, preocupat de 
îmbunătățirea lui, inginerul 
Justin Șaller a propus ca in
dustria electrotehnică în cola
borare cu industria chimică să 
asigure fabricarea de materiale 
electroizolante de clasă supe
rioară, precum și conductori 
pentru bobinaj izolați care să 
corespundă acestor materiale elec
troizolante.

Acestea sint numai cîteva din 
numeroasele propuneri pe oare 
le-au făcut muncitorii, inginerii 
și tehnicienii fabricii.

menea pe un tractor, și care 
permite ca intr-o singură oră 
să fie stoguite 6,8 tone fîn. 
Alături se află o mașină de 
strins și balotat fîn cu o capa
citate pină la 12 tone pe oră.

Dintre exponatele prezentate 
în acest stand mai trebuie a- 
mintit șasiul autopropulsat, 
care poate fi folosit atit pen
tru transport in agricultură, 
cît și pentru suspendarea unor 
utilaje agricole, mașina uni
versală pentru încărcat dife
rite materiale, acționată de 
un tractor, precum și mașina 
universală pentru împrăștie
rea îngrășămintelor organice 
și minerale și care poate fi 
totodată folosită ca remorcă 
basculantă pentru diferite 
transporturi.

Această parte a expoziției 
ilustrează grăitor preocuparea 
continuă a muncitorilor din 
industria construcțiilor de ma
șini a Uniunii Sovietice pen
tru crearea de noi tipuri de 
mare productivitate, folosite 
la mecanizarea celor mai 
variate lucrări in agricultură.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a) 

în lume, iși pun prestigiul la bă
taie. înțelegeți ce va să zică șă 
obții titlul de cel mai bun in 
meserie ? Ce răspundere în a 
păstra această apreciere de o- 
noare, in a o confrunta cu rezul
tatele muncii de fiecare zi, de 
fiecare an ? Trebuie să te auto- 
depășești necontenit, căci nici 
ceilalți nu vor sta pe loc, cei 
care s-au situat pe locurile ur
mătoare. Cei mai buni în me
serie au curajul și exigența de 
a se angaja în fața viitorului — 
și în fața conștiinței lor — să 
rămînă mereu în frunte.

Dar a fi antrenat în întrecerea 
socialistă nu înseamnă să alergi 
într-o cursa, fără să-ți pese de 
cei cu care gonești. Pe Șantierul 
Naval din Galați un inova
tor, Ion Nistor, a realizat la un 
aparat de sudură o transfor
mare tehnică permițînd sudarea 
cu doi electrozi in loc de unul. 
Productivitatea muncii a crescut 
simțitor, lată însă că un alt 
muncitor încearcă adaptarea 
aparatului pentru trei elec
trozi. Tovârășește, dezinteresat, 
Nistor îi vine intr-ajutor cu 
schema, explicațiile cuvenite, ba 
și lucrul la partea electrica 
a aparatului. Interesele colec
tive, îmbunătățirea muncii în
tregii secții, iată ce ii dictează 
atitudinea, dealtfel firească ute- 
mistului. A nu lupta pentru evi
dențierea personală, ci a-ți pu
ne toate cunoștințele și puterile 
în folosul tuturor este o^.trâsa
tură evidenta a întrecerilor noa
stre. (De fapt, cunoștințele mai 
multe, puterile mai mari se re
marcă oricum, în procesul mun

Sosirea unor delegații 
ale partidelor comuniste 

frățești la cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

Vineri dimineața au sosit în Din delegația Partidului Co-
Capitală pentru a participa la 
lucrările celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. delegații 
Partidului Comunist din Fin
landa și Partidului Comunist 
din Siria.

Partidul Comunist din Fin
landa este reprezentat de Viile 
Pessi, secretar general al 
Partidului Comunist din Fin
landa.

Partidul Comunist din Siria 
este reprezentat de M. Haled 
Bagdaș, secretar general al 
Partidului Comunist din Siria.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegații au fost lntîm- 
pinați de tovarășii Gheorgha 
Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Ion 
Cozma, Atanase Joja, Ion Pas, 
Petre Lupu, membri ai C.C. a) 
P.M.R., Constantin Prisnea si 
de activiști de partid.

In seara zilei de vineri au 
sosit delegațiile Partidului Co
munist din Danemarca, Parti
dului Comunist din India, 
Partidului Comunist din Nor
vegia, Partidului Comunist 
din Columbia.

Din delegația Partidului Co
munist din Danemarca fac 
parte Marie Petra Peterssen. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Danemarca, Thuren Lud
vig Hansen, membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Danemarca.

Din delegația Partidului Co
munist din India fac parte 
Chandra Bhupesh Gupta și 
Makineni Basava Punnaiah, 
secretari ai Consiliului Națio
nal al Partidului Comunist din 
India.

Vizitele
Vineri dimineața membrii 

delegației Partidului Comu
nist din Uruguay, în frunte 
cu Massera Lerena Jose Luis, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.e. al Partidului 
Comunist din Uruguay, au 
făcut o vizită la Fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej".

In timpul vizitei oaspeții 
au fost înconjurați cu multă 
simpatie de muncitori.

munist din Norvegia fac parte 
Kristian Rolf Nettum și Olaf 
Henry Haff, membri ai secre
tariatului C.C. al Partidului 
Comunist din Norvegia.

Din delegația Partidului Co
munist din Columbia fac parte 
Filiberto Barrero Hernandez, 
membru al Comitetului Execu
tiv și secretar al C.C. al P.C. 
din Columbia, Juan Pastor 
Perez, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Co
lumbia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegațiilor au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Dumitru Coliu, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., Nicolae 
Cuină, Elena Lascu-Iordă- 
chescu, membri ăi C.C. al 
P.M.R., Virgil Trofin, Iile Ver- 
deț, și Barbu Zaharescu, mem
bri supleanți ai C.C. al P.M.R., 
Alexandru Sencovici, precum 
și de activiști de partid.

In aceeași seară a sosit mar- 
cus Pleter Bakker, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Olanda, care repre
zintă Partidul Comunist din 
Olanda la cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. oaspetele a fost întâm
pinat de tovarășii Leontin Să- 
lăjan, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Constanța Crăciun, 
Gh. Hossu, Vasile Patilineț și 
Constantin Scarlat, membri ai 
C.C. al P.M.R., și de activiști 
de partid.

(Agerpres)

oaspeților
După-amiază membrii dele

gației Partidului Comunist din 
Uruguay, ca și ai delegației 
Partidului Comunist din Iz- 
rael, în frunte eu Samuil Mi- 
kunis, secretar general al 
Partidului Comunist din Iz- 
rael, au vizitat Muzeul de 
istorie a partidului.

Seara, la Teatrul de Operă 
și Balet al R.P. Romîne, oas
peții au asistat la spectaco
lul cu opera „Lakme“.

(Agerpres)

Vizitatorii Expoziției Sovietice vor putea cunoaște mai îndeaproa
pe minunatele succese ale oamenilor sovietici in lupta pentru 

cucerirea Cosmosului.

La școala socialiste
cii, fără premeditare, nealterate 
de vanitatea sterilă).

„Ai ajuns fruntaș, ajuta-i și 
pe a Iții “ este o necesitate 
a muncii noastre colective, 
pretinzînd ridicarea întregului, și 
nu cîteva vîrfuri răzlețe. Pro
babil la aceasta s-a gîndit in
ginerul loan Stoianovici djn 
secția de acid sulfuric a U- 
zinelor „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ din Baia Mare, în vreme 
ce se ocupa să ridice calificarea 
tinerilor muncitori Gheorghe Sa- 
su, loan Boghiu, Spiridon Luca, 
Dânilâ Cosma» Teodor Siderqs, 
pregâtindu-i să facă față și la 
lucrările de laborator și la repa
rațiile instalațiilor. Din ridicarea 
cunoștințelor teoretice și prac
tice respective au rezultat, în 
cadrul întrecerii, 170 tone acid 
sulfuric peste plan. E doar un 
prim rezultat, fără îndoială. 
Căci profilarea superioară a oa
menilor este cu neputința de 
cumpănit în tone.

Dacă întrecerea ar mobiliza 
numai pe cei mai buni, pe cei 
mai talentați, pe cei mai înde- 
mînatici, folosul pentru întreaga 
economie ar fi redus, nesatisfâ- 
cător. Ceea ce ar realiza unul 
s-ar anula, măcar in parte, prin 
deficitele și deficiențele celuilqlt. 
De aceea lozinca „Fiecare bri
gadă de producție un colectiv 
de munca fruntaș” care a răsu
nat cu o deosebită vigoare în 
săptămânile dinaintea mărețului 
eveniment - Congresul Partidu
lui - o determinat o muncă în 
adîncime. Fiecare tînăr muncitor, 
membru al unei brigăzi a avut 
ceva de învățat, de dobîndit, a 
luptat împotriva unei ramîneri în 
urmă, împotriva unei inerții, îm-

Primii purtători 
ai distincțiilor pionierești
Minunatul Palat 

al pionierilor a cu
noscut ieri dimi
neață o animație 
deosebită. Pionierii, 
sute și sute, îm
brăcat! ca de săr
bătoare, cu bluze 
albe peste care ar
deau ea flăcările 
cravatele roșii, șco
lari și elevi, profe
sori, învățători . — 
cu toțji nerăbdători 
veniseră să asiste 
la un eveniment de 
seamă: inmînarea, 
in cinstea celui de 
al III-lea Congres 
al P.M.R., a prime
lor distincții pionie
rești Cinstea acea
sta revenea (pentru 
eă singuri și-au cîș- 
tigat-o prin stră
duințe de zi cu zi) 
pionierilor de la 
Școala de 7 ani nr. 
57.

Glasul trompete
lor și răpăitul to
belor au anunțat, 
începerea festivită
ții. In sala teatru
lui, pe scena mare 
și frumoasă, pionie
rii de la Școala de 
7 ani nr. 57, strînși 
în careu, au des
chis, emoționați ca 
niciodată, adunarea 
de unitate.

După aducerea 
steagului ți darea 
rapoartelor, după 
enunțarea devizei: 
„La luptă pentru 
cauza Partidului 
Muncitoresc Ro- 
mîn, fii gata I" și 
răspunsul prompt 
și însuflețit : „Sînt 
gata întotdeauna” 
a luat cuvîntul to
varășa Cornelia 
Mateescu, secreta
ră a C.C. al U.T.M. 
Vorbind despre en
tuziasmul și succe
sele în muncă cu 
care întregul popor 
a întâmpinat cel de 
al III-lea Congres al 
partidului, a subli
niat că același en
tuziasm a caracte
rizat și activitatea 
în unitățile de pio
nieri. Cei mai buni 
pionieri au reușit 
astfel ca în cinstea 
acestui măreț eve
niment să treacă 
toate normele pre
văzute în „Carne
tul pionierului" (să 
obțină enedii de cel 
puțin 7 la toate o- 
biectele, iar la pur
tare nota 10, șă cu
noască episoade din 
lupta oamenilor 
muncii, șă efectue
ze un anumit nu

Premiera filmului
Vineri »eara, la cinematogra

ful ..Patria” a avut loc premiera 
filmului artistic „Furtuna4*, 
noua producție a Studioului ci
nematografic „București44.

Au asistat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului învață- 
mintului «i Culturii, oameni de 
arta și culturi, un numeros pu
blic.

Tov. Ion Florea, directorul 
producției Studioului einematoi

Inaugurarea unei expoziții consacrate 
dezvoltării aviației rominețti

Cu prilejul Zilei aviației
R.P. Romîne și semicentena
rului primului zbor al lui Au
rel Vlaicu. vineri a avut loc 
la Muzeul militar central 
inaugurarea unei expoziții 
consacrate dezvoltării aviației 
romlnești de la primele ei în
ceputuri și pină astăzi.

întrecerii
potrivo unei neîncrederi. Și a 
izbîndit cu ajutorul tuturor. Cum 
a ajuns tînarul strungar M. Au
gustin de la „Encsel Maurjciu* 
din Tg. Mureș să treacă la exe
cuția unor piese fine, cerind o 
mină exersată, el care rebuta, 
nu cu multe luni în urma, repere 
simple ? Brigada din care făcea 
parte, stinjenită de situația lui, 
l-a împins, l-a dus cu ea îna
inte. trecînd prin studiul dese
nului tehnic, prin cursurile de 
minim tehnic, prin examenele de 
ridicare a calificării. Lichidînd 
astfel breșa din corpul ei, bri
gada a putut să pășească mai 
departe. Era singura cale și 
tocma' întrecerea a relevat-o.

Faptele din întrecerea so
cialistă sînt elocvente și bogate 
în sensuri. Să mai reliefăm încă 
unul din ele : inerția artizanatu
lui de altădată a fost înlocuită 
cu o activitate de creație presu- 
pupînd o participare intensa, 
febrilă, cu trup și suflet, la îm
bunătățirea producției. Cind se 
va întocmi odată, istoricul miș
cării inovatorilor la noi, vom a- 
vea un tablou grandios al revo
luției noastre industriale pe pla
nul ei cel mai de seamă - par
ticiparea maselor. Vom vedea 
cum, în desfășurarea întrecerii 
cabinetele tehnice ou devenit 
toț mai mult sediul centraliza
tor a mii și mii de propuneri, 
venite de la muncitori tineri și 
vîrstnici, hotâriți să-și perfecțio
neze mașinile ; cum noțiunile de 
productivitate a muncii și preț 
de cost - cu interdependența 
lor în raporturi invers proporțio
nale - au ajuns, limpezi, cu 
contururi precise, în conștiința 
ultimului tinerel, venit de două- 
trei zile din școala profesională:

cum un cuvînt de ordine - eco
nomii I - a căpătat forța irezi
stibila a magnetului purtat dea
supra grămezii cu pilitură de 
fier - îneît omul muncii face fi
resc, legătura între bănuțul eco
nomisit de el, azi, și miliardele 
care rezultă în totalul, anual, 
pe întreaga țară...

In întrecere s-a adîncit, între 
altele, fenomenul propriu epocii 
socialismului, omul a început să 
gîndească mai intens la munca 
lui și în afara programului strict 
de lucru,.. Ideea cutârui dispo
zitiv care elimină cîteva operații, 
scade timpul cuvenit prelucrării 
unei piese, reduce cantitatea de 
oțel folosită,, menajează puterile 
omului, cruță un cuțit dintr-un 
mețal scump etc... (toate la un 
loc sau numai una din toate) 
ideea aceasta l-a urmărit pe tî- 
nărul metalurgist pe stradă, a- 
casă, pretutindeni, i-a ațîțat vo
ința, apoi i-a disciplinat-o.

O îmbunătățire tehnică e pre
cedată de căutări, căutările 
unei soluții presupun studiu iar 
aceasta nu e posibil fără muncă 
ordonată, sistematică. Cea mai 
bună parte a tineretului nostru 
muncitor face primii pași că
tre ștergerea deosebirilor dintre 
munca fizjcă și cea intelectuală 
tocmai în cadrul acestui proces 
de cercetare răbdătoare și c- 
tentă, migăloasă și multilate
rală, a procedeelor tehnice exi
stente, în raport cu noile cerințe. 
Apoi, la un moment dai, cuno
ștințele dpbîndite in școala pro
fesională se dovedesc insufi
ciente și nici intuiția, nici talen
tul nu-1 scot din impas pe tî- 
nărul inovator (sau pe cale de 
a deveni). Atunci iată-l iarăși 

măr de ore de 
muncă patriotică, 
să planteze pomi, 
să strîngă fier 
vechi, să facă ex
cursii etc.) și să ca
pete astfel dreptul 
de a primi distinc
țiile pionierești. A 
urmat apoi inmîna
rea distincțiilor 
(steluțe ce se prind 
pe bluză în partea 
stingă a pieptului) 
unui număr de 10 
pionieri.

Trompetele au 
pornit să răsune 
iar, tobele să ră
păie. Adunarea de 
unitate a luat sfir- 
șit și cei zece pio
nieri, primii pur
tători ai distincții
lor, au fost îndată 
asaltați de toată 
lumea. Unii le-au 
strins mîinile, i-au 
îmbrățișat, le-au 
dăruit flori; cei 
mai mulți s-au a- 
plecat să le admire 
frumoasele steluțe 
pe care le-au primit 
drept răsplată pen
tru succesele obți
nute la învățătură 
și în activitatea ob
ștească.

AUREL 
GEORGESCU

artistic „Furtuna”
grafic „București4*, a prezentat 
spectatorilor pe principalii in
terpret și realizatori ai filmu
lui.

Acțiunea filmului „Furtuna" 
Se petrece intr-un orășel de pro
vincie in primele zile de după 
23 August 1944, și înfățișează 
un episod din lupta oamenilor 
muncii, în frunte cu comuniștii 
eare. sub conducerea partidului, 
zdrobesc rezistența uneia din 
unitățile fasciste în retragere.

Expoziția cuprinde un nu
măr însemnat de documente 
fotografice, schițe, planșe, 
machete etc., precum și mo
dele de avioane de la mache
tele in mărime naturală ale 
primelor aparate ale lui Tra
ian Vuia și Aurel Vlaicu, 
pină la aparatele modeme.

plecat asupra cărții, studiu de 
fizică, sau geometrie în spațiu, 
sau mecanică, întîi căutînd în
gust, la capitolul care i-ar putea 
aduce dezlegarea, apoi, prin re
lația de cunoștințe, învățînd mal 
legat de la alfa. Cînd îl intîl- 
nim, însfîrșit, în ultima clasă a 
școlii serale, nu ne mai surprin
de de fel și bănuim că nu se 
va opri aici. Propunerea lui a 
fost acceptată de cabinetul teh
nic, introdusă în atelier, extinsa. 
El se g în dește la altceva.

Oricare unitate a industriei 
socialiste cunoaște tipul unui a- 
semenea tînăr. Erau mai puțini 
acum trei-patru qni. Sînt foarte 
numeroși azi. Vor fi nesfîrșit de 
mulți la sfîrșitul șesenalului.

Dacă astăzi trei brigăzi de 
producție a|e tineretului de la 
atelierul de scule al fabricii 
„Encsel Mauricju” și-au propus 
ca fiecare tînăr să devină un 
inovator (rezultat - 110 inovații 
prezentate în ultimele săptămîni 
- economii calculate la 200.000 
lei); dacă, iată, constructorii de 
la Onești se angajează să dea 
un bloc cu 24 de apartamente 
din economii ; dacă furnqliștii 
de la „Victoria” Calan au pro
dus tona de fontp cu 62 lei sub 
prețul de cost prevăzut ; dacă 
ziarele sint pline de zeci și sute 
de asemenea vești, din toate a- 
cestea se poate trage concluzia 
generală că descătușarea ener
giilor creatoare ale clasei mun
citoare va asigyra îndeplinirea 
cu prisosință a Directivelor. Dru
mul prin anii viitori, va fi străbă
tut cu pas sigur. Steagul între
cerii socialiste, înălțat tot mai 
sus, va fi purtat cu cinste de 
noile generații ale tineretului 
muncitor.

Primii purtători ai dis
tincțiilor pionierești.

Foto i P. PAVEL

Plecarea delegației 
Parlamentului finlandez

Vineri dimineața au părăsit 
Capitala membrii delegației 
Parlamentului finlandez care 
au vizitat țara noastră la In
vitația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne.

Din delegație au făcut par
te Paavo Johannes Aitio, prim- 
vicepreședinte al Parlamentu
lui, deputat al Uniunii demo
crate a poporului finlandez, 
conducătorul delegației, Aarre 
Edvard Simonen, președintele 
grupului parlamentar social
democrat, Esa Haikki Kaitila, 
președintele grupului parla
mentar, al Partidului popular 
finlandez, Kalle Matilainen, 
membru al Comisiei afaceri
lor sociale a Parlamentului, 
deputat al Partidului So
cial-democrat, Erkki Viktor 
Tuuli, președintele Comisiei 
parlamentare de legislație 
și economie, deputat al 
Partidului coaliției naționale, 
Pentti Paavali Liedes, depu
tat al Uniunii democrate a po
porului finlandez, Ai-tturi 
Jămsen, deputat al Uniunii 
agrare, Samuel Alwar Sundell, 
deputat al Partidului1 popular 
suedez și Erkki Antti- -Ketola; 
al doilea secretar adjunct al 
Parlamentului.

Aeroportul Băneasa era pa
voazat cu drapele de stat ale 
R. P. Romîne și Finlandei.

Membrii delegației Parla
mentare finlandeze au fost sa
lutați la plecare de Petre D: â- 
goescu. vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Filip

I. S. Loto Pronosport organizează
un nou concurs:

/ IU rxcowii iâOUriPlAOA«fiiROMA 
F / 68 MOTOCICltTEțtSCimRL / 

/ bU Aoagazl /
/ 130 Aparate de iuoio / 
/ 10 Macitoade /
/ 120 Cfasodnici pobed* /
/ 290 GmmIIURI TACÎNlIRi

100 ĂiMDAfE FfiW 
si altenumenose

premii ^valoare fâjgSSp

La cinematograful „Patria**

Cil
Ion Manta, Toma Dimitriu, Nicolaie Praida, Victor Reben- 
giuc, Silvia Popovici, Dumitru Scinteie, Andrei Codarcea, 

Mircea Constantinescu
Scenariul: TITUS POPOVICI, FRANCISC MUNTEANU 

Regia: SINIȘA IVETICI. ANDREI BLAIER 
Director artistic: SICA ALEXANDRESCU 

Imaginea: AUREL BOIAN
Muzica: ALFRED MENDELSOHN 

Decoruri : CONSTANTIN SIMIONESCU
COMPLETARE

Filmul de desen animat în culori
HOMO SAPIENS

O producție a studioului cinematografic „București" 
Scenariul și regia: ION POPESCU-GOPO

i --------- —-------------------------------------------

• La Sofia s-a desfășurat al 
doilea meci de haltere dintre 
echipele selecționate ale R. P. 
Bulgaria și Finlandei. Victoria 
a revenit echipei bulgare cu 
scorul de 5-2.

• Proba de armă liberă ca
libru redus 3 x 40 focuri, desfă. 
furată in cadrul concursului in
ternațional de la Sofia, a reve
nit sportivului polone. Nowicki 
care a totalizat 1148 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
I Sîrbu (R.P.R.) 1136 puncte, 
Simko (R.P. Ungară) 1133 
puncte, Lazarov (R.P. Bulgaria) 
1131 puncte. La poziția „culcat 
Nowicki a realizat 398 puncte 
(record mondial egalat). Locul 
doi a fost ocupat de Simka 
397, iar locul trei de 1, Sîrbu 
cu 394 puncte

• Intre 20 ți 25 iunie va 
avea loc la Sofia un turneu 
preolimpic de box la care vor 
participa echipele selecționate 
ale R. Cehoslovace, R.P. Un
gare. R.P. Polone, R.P. Romine, 
Iugoslaviei, R.P. Bulgaria, Tur. 
ciei ți altele. Echipa R.P. Ro
mîne va avea următoarea com
ponență : Al. Bariciu, N. Min- 
dreanu, N, Popa, P. Zăinesct, 
Ion Marin, Pavel Dobre, N. 
Stoenescu P, Deca, P. Zahar ia 
ți M. Chiorghioni. Antrenorii 
echipei sînt Ion Chirioc ți L. 
Ambruț.

(Agerpret)

Geltz, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Al, 
Lăzăreanu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, M. 
CrUceanti, președintele Comi
siei de politică externă a Ma
rii Adunftri. Naționale, Gh. Vi- 
drașcu, președintele Comisiei 
administrative a Marii Adu
nări Naționale, Ion Pas, depu
tat, președintele Comitetului 
de Radiodifuziune și Televizi
une, D. Diaconescu, președin
tele Sfatului Popular al Capi
tale}, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, de nu
meroși deputați ai Marii Adu
nări Naționale.

A fost de față Matti Pyy- 
kko, însărcinatul cu afaceri al 
Finlandei la București.

înainte de plecare Paavo 
Johannes Aitio, conducătorul 
delegației, a mulțumit pentru 
călduroasa primire făcută par
lamentarilor finlandezi în 
timpul vizitei în țara noastră, 
subliniind că această vizită va 
contribui la strîngerea și pe 
mai departe a relațiilor de 
prietenie dintre poporul fin
landez și poporul romîn.

Vicepreședintele Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romî
ne, Petre Drăgoescu, a urat 
apoi drum bun membrilor de
legației, rugîndu-i să transmi
tă poporului finlandez sincere 
sentimente de prietenie și un 
mesaj de pace din partea po
porului romîn.

(Agerpres)



_ De peste hotare
Lucrările Comitetului celor zece itate pentru dezarmare f

După contramandarea forțată a vizitei lui Eisenhower

in japonia; Continuă demonstrațiile împotriva

S.U.A. împiedică progresul 
în rezolvarea problemei

secției de materii 
prime metalurgice

alianței militare cu S. U. A., 
pentru ’demisia guvernului Kiși

dezarmării generale și totale
ROG 17 (Agerpres).

La Krivoi

GENEVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luînd cuvîn
tul în ședința din 17 iunie a 
Comitetului celor zece state 
pentru dezarmare, V. A. Zorin, 
șeful delegației sovietice, a 
declarat că judecind după cele 
spuse de delegatul american 
Eaton la 15 iunie, guvernul 
S.U.A. se situează pe o poziție 
negativă față de noile propu
neri sovietice referitoare la 
prevederile fundamentale ale 
tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală și, în 
primul rînd, față de propune
rile referitoare la prima etapă 
a dezarmării generale și tota
le care prevede distrugerea 
mijloacelor de transportare a 
armei nucleare la țintă, lichi
darea bazelor militare străine 
aflate pe teritoriile altor țări 
și retragerea trupelor străine 
de pe aceste teritorii.

Pentru a îhcerca să justifice 
poziția negativă a S.U.A. față 
de propunerile sovietice cu 
privire la lichidarea în prima 
etapă a mijloacelor de trans
portare a armelor nucleare, 
delegatul american a folosit 
argumentele în legătură cu 
problemele controlului. Afir
mațiile delegatului american, 
a arătat V. A. Zorin, sînt lip
site de orice temei. Propuneri
le sovietice prevăd elaborarea 
concretă a tuturor măsurilor 
principale de control pînă la 
semnarea Tratatului de dezar
mare generală și totală.

Referindu-se la încercările 
lui Eaton de a se descotorosi 
de problema lichidării bazelor 
militare de pe teritoriile stră-

—•-----

Declarația 
guvernului 

R. D. Germane

ine și a retragerii trupelor 
străine de pe aceste teritorii, 
delegatul sovietic a spus : daca 
bazele militare de pe terito
riile străine ar fi lichidate, lu
mea ar răsufla ușurată, intru- 
cît însăși existența acestor ba
ze intensifică încordarea în 
relațiile internaționale creind 
totodată o amenințare reală 
pentru securitatea statelor pe 
ale căror teritorii sînt ampla
sate. Popoarele își dau bine 
seama de aceasta în zilele 
noastre. Nu întîmplător po
porul Japoniei a respins vizi
ta în țara sa a lui Eisenhower, 
președintele S.U.A., deoarece 
poporul japonez a pus această 
vizită în legătură directă cu 
politica avînd ca scop perma
nentizarea bazelor ^americane 
din Japonia.

Din cuvîntarea delegatului 
S.U.A., Eaton, căruia în pro
blema bazelor militare străine 
a încercat să-i vină în ajutor 
delegatul Marii Britanii, a a- 
rătat V. A. Zorin, rezultă că 
S.U.A. obiectează împotriva 
lichidării mijloacelor de trans
portare a armelor nucleare la 
țintă, împotriva lichidării ba
zelor militare aflate pe terito
rii străine, împotriva retrage
rii trupelor străine de pe a- 
ceste teritorii și, în general, 
împotriva oricăror măsuri ra
dicale de dezarmare.

în realitate delegația ameri
cană consideră că misiunea sa 
este de a împiedica progresul 
tratativelor cu privire la de
zarmarea generală și totală. 
S.U.A. nu vor să accepte nici 
dezarmarea generală și totală, 
nici măsurile propuse de 
în legătură cu 
unei astfel de

că 
de 
in- 
de-

not
prima etapă a 

șidezarmări

nici un fel de măsuri efective 
de dezarmare in general.

V. A. Zorin a arătat 
scopul principal urmărit 
delegația americană este 
stituirea unui control fără 
zarmare.

Acum, a spus el, se fac în 
mod vădit încercări ca, cu a- 
jutorul măsurilor de control 
fără dezarmare, să se facă 
ceea ce n-au reușit-o J’owers 
și alții de teapa 
rește, Uniunea 
celelalte state 
vor accepta aceasta.

Uniunea Sovietică, a decla
rat V. A. Zorin în încheiere, 
pune delegației Statelor Unite 
ale Americii singura întreba
re legitimă : Intenționează ea 
oare sâ rămînă pe. vechea sa 
poziție negativă, care împiedi
că progresul în rezolvarea pro
blemei dezarmării generale și 
totale și care nu poate duce 
decît la impasul tratativelor, 
sau va adopta o poziție con
structivă care să permită co
mitetului să treacă la discuta
rea concretă a propunerilor 
sovietice referitoare la preve
derile fundamentale ale trata
tului cu privire la dezarmarea 
generală și totală ?

în ședința din 17 iunie a 
comitetului au luat de aseme
nea cuvîntul delegatul Angliei, 
Ormsby Gore, reprezentantul 
Canadei, Burns, și delegatul 
Italiei, Martino, care au făcut 
din nou încercări zadarnice de 
a crea impresia că puterile oc
cidentale doresc să ajungă la 
un acord în problemele dezar
mării și să contribuie la suc
cesul tratativelor în cadrul 
comitetului.

lui. Dar, fi-
Sovietică și 

socialiste nu

KRIVOI
TASS transmite : 
Rog și-a încheiat lucrările șe
dința secției de materii prime 
metalurgice a Comitetului per
manent pentru colaborarea e- 
conomică și tehnico-științifică 
în domeniul siderurgiei din 
cadrul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii, care au 
durat trei zile, au participat 
reprezentanții Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane. Po
loniei, Romîniei, Ungariei și 
U.R.Ș.S. Ca observatori la șe
dințe au 
zentanții 
Chineze.

fost prezenți repre- 
Republicii Populare

-----•-----

încheierea lucrărilor 
consfătuirii unionale 

a specialiștilor 
în agricultură

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 17 iunie 
și-a încheiat lucrările la Krem
lin consfătuirea unională a 
specialiștilor în agricultură.

Vladimir Mațkevici, minis
trul Agriculturii al U.R.S.S., a 
subliniat în cuvîntarea sa de 
încheiere că rezultatele con
sfătuirii au arătat că există o 
bază reală pentru răspîndirea 
pe scară largă a 
științei în practica agriculturii 
socialiste.

Participanții la consfătuire 
au adoptat un apel către toți 
specialiștii din 
U.R.S.S.

Apelul exprimă 
că anul 1960 va 
unor noi realizări și mai im
portante ale agriculturii Uni
unii Sovietice.

-----•----- -

realizărilor

agricultura

convingerea 
deveni anul

TOKIO 17 (Agerpres). —. 
După succesul obținut prin 
contramandarea vizitei lui Ei
senhower in Japonia, poporul 
japonez continuă lupta împo
triva alianței militare cu 
S.U.A.. pentru demisia guver
nului Kiși. pentru o politică 
corespunzătoare intereselor na
ționale ale Japoniei.

După cum relatează agenția 
France Presse, la 17 iunie au 
reînceput la Tokio manifesta
țiile antiguvernamentale. 30.009 
de studenți japonezi s-au adu
nat in jurul clădirii Parla
mentului cerînd demisia gu
vernului, dizolvarea parlamen
tului și anularea tratatului de 
securitate japono-american.

★
TOKIO 17 (Agerpres). — Li

derii partidului de guvernă- 
mint încearcă cu orice preț să

ratifice tratatul de. securitate 
i japono-american. Demonstra

țiile de la 17 iunie au arătat 
I că poporul japonez este ho- 

tărît să lupte pînă la obține- 
i rea anulării înrobitorului tra

tat militarist japono-american.
■ Străzile din Tokio au fost din 

nou pline de demonstranți. In 
cursul după-amiezii', coloanele

i de demonstranți s-au îndr.ep-
i tat din nou spre clădirea par

lamentului și reședința pri- 
I mului ministru. Pe pancartele
■ . și lozincile pe care le purtau 
4 scria : „Nu l-am lăsat pe Ike

în Japonia, vom mătură între
gul sistem al alianței militare 

; japono-americane44, .„Jos cabi
netul antipopular al iui Kiși“. 
La demonstrații, au participat 
zeci de mii de persoane prin
tre care muncitori, funcționari 
de la întreprinderile dțn To-

BERLIN 17 (Agerpres), — A- 
genția ADN a transmis declara
ția Consili îlui de Miniștri al 
R. D. Germane care subliniază 
că Consiliul de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane sa
lută cu marc satisfacție noua ini
țiativă a guvernului sovietic în 
privința rezolvării problemei dez
armării generale și totale.

Guvernul R. D. Germane, se 
arată în declarație în continuare, 
apreciază noile propuneri sovie
tice asupra dezarmării ca o do
vadă că Uniunea Sovietică do
rește realizarea unei înțelegeri și 
depune eforturi neobosite pentru 
a înlătura toate obstacolele ce 
stau în calea unui acord asupra 
dezarmării generale și totale.

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane chea
mă toți oamenii din Germania 
interesați de menținerea păcii să 
contribuie la traducerea în via
ță a măsurilor de dezarmare ge
nerală și totală, propuse de U- 
niunea Sovietică, să sprijine e- 
forlurile îndreptate spre dezar
mare și destinderea încordării 
din Germania, să zădărnicească 
intențiile agresive ale militariș- 
tilor vest-germani.

Sciziune între puterile occidentale 
în legătură cu planul sovietic 

de dezarmare
Șefii delegațiilor S.U.A. și Angliei pleacă 

de la Geneva pentru „consultări"
GENEVA 17 (Agerpres). — La 

17 iunie s-a anunțat că Fr. Ea
ton, șeful delegației S.U.A. in 
Comitetul celor zece state pen
tru dezarmare și David Ormsby- 
Gore, șeful delegației britanice, 
se înapoiază in capitalele res
pective pentru „consultări*. Ea
ton a remis presei o declarația 
în care arată că hotărireo sa a 
fost determinată de „o sciziune 
survenită intre puterile occiden
tale in legătura cu ultimul plan 
de dezarmare propus de 
U.R.S.S.44.

Anunțînd 
United Press 
că „celelalte 
tale exercită 
Eaton, cerindu-i sâ prezinte de 
urgență o contrapropunere con
structivă din partea S.U.A. la 
noul plan sovietic care, dupâ 
părerea multor diplomați, repre
zintă o încercare sincera de con
ciliere".

După cum se subliniază într-0

aceasta, agenția 
International arata 
delegații occiden* 
presiuni asupra lui

Ziua aviației R. P. 
turbopropulsoare de mare ca
pacitate și viteză ; vor fi com
pletate aeroporturile cu insta
lații moderne pentru dirijarea 
și protecția navigației aeriene.

Printr-o hotărîre recentă, 
Consiliul de Miniștri a apro
bat o nouă reducere a tarife
lor în traficul aerian intern 
în medie de 25°,0- Noul tarif 
este sensibil apropiat de cel 
al transporturilor pe calea fe
rată.

Mult s-a dezvoltat și aviația 
utilitară și sanitară. Astfel, 
numai în primul trimestru al 
acestui an, avioanele utilitare 
au totalizat peste 26.000 xbo- 

. ruri și au pulverizat deasupra 
ogoarelor patriei substanțe 
chimice pe o suprafață de 
32.000 ha. De asemenea avioa
nele sanitare au transportat 
mulți bolnavi în stare gravă 
și au aprovizionat cu medica
mente dispensare din cele mai 
îndepărtate Colțuri ale țării.

O realizare de seamă a 
regimului democrat-popular o 
constituie aviația sportivă. Pi- 
loții și parașutiștii sportivi, 
aeromodeliștii noștri au asigu
rată o bază materială com
pletă, cu ajutorul căreia pot 
să-și pună în valoare calită
țile aviatice, iar numele lor 
sînt astăzi cunoscute nu nu
mai în țară, ci și peste hotare. 
Printre aceștia se numără pla- 
noriștii Mircea Finescu, Po- 
povici Valeriu și parașutiștii 
Tănăsescu Teodor, Rusu loan, 
Elena Băcăoanu și alții. Avia
torii noștri sportivi au reușit, 
ca atît la concursurile repu
blicane, cit și la cele interna
ționale, să stabilească nu
meroase recorduri.

Partidul nostru s-a preocu
pat în mod deosebit de întări
rea capacității de apărare a 
patriei, inzestrind armata cu 
mijloacele moderne de lup-

(Urmare din pag. Ia)

Apusului și nesocotind creați
ile fiilor poporului nostru, 
regimul burghezo-moșieresc a 
înzestrat aviația romînă cu a- 
vioane necorespunzătoare, ob- 
țlnînd profituri mari de pe 
urma afacerilor încheiate.

Demni urmași ai pionierilor 
aviației romînești au fost 
aviatorii romîni care, in 
timpul celui de-al doilea 
război mondial, au luptat îm
potriva cotropitorilor hitleriști, 
înscriind noi fapte de eroism 
in istoria aviației romînești.

Mobilizați de partid și răs
punzînd chemării acestuia, mi
litarii armatei romîne au lup
tat cu eroism alături de invin
cibilii ostași ai armatei so
vietice, executînd planurile 
strategice ale comandamentu
lui sovietic.

Ca urmare a dezvoltării 
multilaterale a economiei na
ționale in anii regimului de
mocrat-popular, sub conduce
rea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, a fost po
sibilă și dezvoltarea aviației 
noastre.

Un mare avînt a luat avia
ția de transport. Cu ajutorul 
Uniunii Sovietice, parcul avi
oanelor de transport a fost 
sporit și modernizat. Avioane
le TAROM-ului asigură astăzi 
legătura pe calea aerului a 
Capitalei cu principalele orașe 
din țară și cu numeroase țări. 
Directivele Congresului al 
IlI-lea al P.M.R. deschid și 
mai largi perspective aviației 
de transport. Transporturile 
aeriene de călători vor crește 
de circa 2 ori prin dezvolta
rea traficului intern și inter
național. Pe liniile internațio
nale vor fi introduse avioane

decita telegrama transmisa tot 
agenția U.P.I., „intre diplomații 
occidentali exista numeroase di
vergențe in 
cum trebuie 
sovietic4*.

Diplomații 
mite U.P.I., 
rerea câ poziția delegației ame
ricane care respinge pur și 
simplu propunerile sovietice, blo- 
cînd astfel realizarea unor pro
grese pe calea dezarmării ,,va 
duce cu siguranță la o în/rin- 
gere pe plan propagandistic* 
pentru puterile occidentale, va 
provoca, cu alte cuvinte, con
damnarea unanimă a sabotori
lor dezarmării.

Corespondenții de presă occi
dentali subliniază că, în afară 
de aceste divergențe generale, 
„un litigiu franco-american pri
vind prioritatea ce trebuie acor
data dezarmării nucleare a 
zdruncinat acum două zile fron
tul occidental44.

ce privește modul 
primit acest plan

occidentali, trans- 
și-au exprimat pă*

Romîne

economic de 
stîrnit un

tă, ridicind necontenit ni
velul de pregătire a forțe
lor armate. Aviația militară a 
fost reorganizată pe noi baze 
și înzestrată cu avioane reac
tive moderne. în același timp 
au fost create condiții optime 
pentru instruirea și educarea 
aviatorilor militari. în școlile 
militare de aviație, în acade
mii militare și cursuri au 
crescut cadre minunate de 
comandanți, piloți și tehni
cieni.

Sărbătorirea Zilei Aviației 
Republicii Populare Romîne 
are loc anul acesta în preaj
ma unui măreț eveniment din 
viața partidului și poporului 
nostru — Congresul al III-lca 
al P.M.R. Proiectul de Direc
tive ale Congresului al IlI-lea 
al P.M.R. pentru planul de 
dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1960—1905 și pen
tru programul 
perspectivă a
uriaș entuziasm în rîndurile 
oamenilor muncii, a adus în 
fața poporului ziua minunată 
de miine, ziua visată de gene
rații întregi, ziua cînd con
struirea socialismului în pa
tria noastră va fi terminată 
și apoi desăvîrșită. De aceea 
în această zi de sărbătoare a 
lor, aviatorii militari, educați 
și îndrumați in permanență 
de către organizațiile de par
tid, raportează partidului că 
îșl îndeplinesc angajamentele 
luate în cinstea Congresului 
și își vor spori și mai mult 
eforturile în obținerea de noi 
succese in pregătirea de luptă 
și politică, pentru ca împreună 
cu întreaga noastră armată și 
alături de armatele statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia să străjuiască munca 
pașnică a popoarelor ce pă
șesc pe drumul construirii vie
ții noi, fericite.

Conferința 
statelor independente 

ale Africii
ADDIS-ABEBA 17 (Ager- 

pres). — TASS transmite : La 
16 iunie, la cea de-a doua con
ferință a statelor independen
te ale Africii au continuat 
dezbaterile generale. Au luat 
cuvîntul delegații Ghanei, 
Guineei, Liberiei, Nigeriei și 
altor țări.

Ako Adjei, ministrul Aface
rilor Externe al Ghanei, a 
condamnat aspru prezența co
lonialismului în Africa, politi
ca de segregație rasială din 
Uniunea Sud-Africană, războ
iul colonialiștilor francezi în 
Algeria.

In U.R.S.S, va apare 
revista „Dincolo 

de hotare"
MOSCOVA 17 (Agerpres). 

TASS transmite :
Peste cîteva zile va începe 

să apară o nouă revistă in
titulată „Za Rubejom44 („Din. 
colo de hotare44) care va 
trece în revistă săptămînal 
presa politică din străinăta
te.

Săptămînalul va oglindi în
tărirea prestigiului interna
țional al Uniunii Sovietice și 
al lagărului socialist în an
samblu, ascuțirea contradic
țiilor in lumea capitalistă, 
viața maselor muncitoare 
țările capitaliste, lupta 
clasă și ideologică care 
desfășoară in lume.

Revista „Za Rubejom44, 
care va apare în fiecare sîm
bătă, va fi editată de Uniu
nea Ziariștilor din U.R.S.S.

din 
de
se

B'utalele represiuni ele polițiștilor lui Kiși nu pot intimida po
porul japonez in lupta sa împotriva politicii . antipopulare a 

- guvernului.

diplomatică
de proporții amenințătoare'*
„0 înfrîngere

NEW YORK 17 (Agerpres). 
Eisenhower, subliniază Do

novan, corespondentul ziarului 
„New York Herald Tribune44, 
„s-a pomenit într-o situație 
extrem de penibilă, fiind blo
cat în partea de vest a Ocea
nului Pacific și neștiind 
loc ce să facă cu 
nerariului după 
vizita de miine în 
Formoza. 
dată încă 
intîmplat 
va unui 
dinte al 
cil".

Fiascoul 
tei lui Eisenhower în Japonia 
continuă să rămînă principa
la temă a zilei. Ziarele new- 
yorkeze de vineri consacră a- 
cestui eveniment numeroase 
informații și comentarii.

Ziarul „Daily News'* califi
că contramandarea vizitei lui 
Eisenhower în Japonia drept 
„o înfrîngere diplomatică de 
proporții amenințătoare”. „Sub 
raport diplomatic, scrie ?,Dai
ly News44 în continuare, acea
stă înfrîngere trebuie socotită 
ca o încununare a prăbuși-

de 
restul iti-

Nicio- 
nu s-a 

așa ce- 
preșe- 

Ameri-

Comentariile 
presei americane

scandalos al vizi-

rii conferinței la nivel înalt, 
a incidentului cu avionul 
„U-2" și a altor eșecuri în 
treburile internaționale44.

De-plîngînd scăderea conti
nuă a prestigiului S.U.A. in 
ochii tuturor popoarelor lu
mii, inclusiv în rîndurile a- 
liaților Americii din blocu- 
________ rile militare, 
__________ cercurile oficiale 

ale Statelor Unite 
sînt deosebit de 
îngrijorate de 
faptul că anula
rea silită a vizi

tei lui Eisenhower înseamnă 
o lovitură dată planurilor 
clicii militariste americane în 
Extremul Orient. în articolul 
sus-menționat „New York 
Times" scrie: 
urmăresc cu 
evenimentelor 
știu că dacă 
țimii l-ar sili 
misioneze înainte de intrarea 
în vigoare a noului tratat de 
securitate, aceasta ar pune 
Statele Unite in fața necesi
tății de a. revizui întregul sis
tem defensiv din Asia'

„New
„Oficialitățile 

atenție evoluția 
din Tokio. Ele 
acțiunile mul- 
pe Kiși să de

kio, studenți, reprezentanți ai 
intelectualității progresiste. 
Au avut loc de asemenea mi
tinguri și demonstrații și în 
alte orașe ale țării.

Consiliul general al sindica
telor din Japonia, Consiliul 
național de luptă împotriva 
tratatului de securitate și alte 
organizații de masă ale po
porului japonez au prezentat 
la 17 iunie guvernului cererea 
ultimativă de a dizolva ime
diat parlamentul și de a demi
siona. In caz contrar, declară 
Consiliul general, la 18 iunie 
oamenii muncii din Japonia 
vor ieși pe străzile orașelor în 
cadrul unei demonstrații gene
rale, iar la 22 iunie se va de
clara grevă generală.

Kiși a mobilizat toate rezer
vele poliției. In jurul parla
mentului au fost concentrate 
detașamente puternice de po
liție cu care blindate.

La 17 iunie a avut loc o în
trevedere între Kiși și Asa
numa, președintele partidului 
socialist din Japonia. în ca
drul întrevederii Asanuma a 
cerut din nou demisia guver
nului și dizolvarea dietei. Du
pă întrevedere Asanuma a 
declarat în cadrul unei con
vorbiri cu ziariștii că primul 
ministru Kiși a afirmat că 
noul tratat de securitate va fi 
ratificat automat sîmbătă 
noaptea. Asanuma a precizat 
că o asemenea ratificare va fi 
considerată nulă de către

I s. u. a. Derută

partidul socialist. După între
vederea cu Asanuma, Kiși a 
avut o întrevedere și cu Sue- 
hiro Nishio, președintele Parti
dului socialismului democra
tic. Nishio a cerut de aseme
nea ca Kiși să demisioneze și 
sa dizolve imediat Camera in
ferioară a dietei. în pofida ce
rerilor liderilor partidelor de 
opoziție de a demisiona Kiși 
a declarat că nu va demisiona 
pînă cînd nu va fi ratificat 
tratatul de securitate,

★
TOKIO 17 (Agerpres), 

TASS transmite : După 
transmit posturile de radio
Japonia în urma contramandării 
vizitei lui Eisenhower în Japo* 
nia la bursa de valori domnește 
neliniștea, cursul acțiunilor jcai 
de.

Panica domnește și la bursa 
din Osaka. La această bursă 
cursul acțiunilor scade foarte ra* 
pid.

1
cum 
din

★ *
TOKIO 17 (Agerpres),—TASS 

transmite : La 17 iunie, Kava^. 
kami' cunoscut activist al Parti
dului Socialist din Japonia, a 
fost atacat cu cuțitul de un ban. 
dit, pe cînd int'a in parlament 
și a fost rănit la umăr.

In momentul atacului, Kava- 
kami primea din partea locui* 
torilor din Tokio și din alte ora
șe o petiție în- care se cerea de
misia guvernului Kiși, dizolva
rea parlamentului și lichidarea 
„tratatului de securitate" fapo- 
no-americant

în Congresul
american

WASHINGTON 17 (Agerpres).— 
Știrea că în urma protestelor 
furtunoase ale poporului japonez 
guvernul Kiși ia fost nevoit să 
anuleze invitația adresată lui 
Eisenhower de a vizita Japonia, 
a provocat derută în Congresul 
american. Ședința din 16 iunie a 
senatului a fost fixată pentru 
ora 9.30 dimineața (cu mult îna
inte de ora obișnuită tocmai 
pentru a se asigura timp în ve
derea ratificării ..Tratatului de 
securitate4* america no-japonez). 
Anunțînd la sfîrșltul ședinței din 
15 iunie ordinea de zi a ședinței 
dîri 16 iunie, adjunctul liderului 
majorități’ democratice. Man- 
sfield a declarat că în cadrul 
ședinței din 16 iunie va fi supusă 
la vot propunerea cu privire la 
ratificare^ tratatului.

Ședința din dimineața zilei 
de 16 iunie a senatului. în ca
drul căreia se prevăzuse să f:e 
ratificat tratatul, a început în- 
tr-o atmosferă vădit încordată. 
Liderul democraților Lyndon 
Johnson, fără să uite să se de
dea la atacuri anticomuniste, a 
declarat totuși că amînarea vizi
tei președintelui în Japonia pro. 
voacă ..o gravă confuzie și un 
profund regret44.

Declarația lui Johnson a fost 
sprijinită și de alți senatori de.

mocrați. Unul dintre cei ce do
resc să devină candidați la 
funcția de președinte din partea 
Partidului democrat senatorul 
Symington, a subliniat, printre 
altele, că aminarea vizitei ..a 
adus un grav prejudiciu presti
giului Statelor Unite".

După ce, iritat de aceste de
clarații, liderul republican ilor. 
Dirksen. a atacat cu vehementă 
pe cunosouții fruntași democrați 
Stevenson și Kennedy pentru 
cuvîntările lor critice, anterioare, 
la adresa guvernului american, 
între republicani și democrați a 
început o ceartă «aprinsă.

Liderul democraților, Lyndon 
Johnson, a considerat necesar să 
se consulte în grabă cu tnerrbril 
Comisiei senatoriale pentru a- 
facerile externe si cu reprezen
tanții Departamentului de Stat. 
Convingîndu.Sb. probabil, că in 
condițiile actuale este greu să 
fii sigur că senatorii vor sprijini 
eh un procent de sută la sulă 
tratatul amencano-japonez, el a 
fost nevoit să declare că. deși 
speră că tratatul va fi ratificat 
grabnic. es<e puțin probabil câ 
el va fi supus la vot la 16 iu
nie. Mai curînd, a declarat el, 
tratatul va fi ratificat miine sau 
poitntine, sau s.ar putea ca ra
tificarea să fie atnînată pînă 
aăp lamina viitoare.

ANGLIA Prilej
peste tot

(Agerpres). —• 
prestigiului Sta- 
Extremul Orient 
de întregul Oc- 
ziarele britanice

a lui A. N. Jimenez la Moscova
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 17 iunie a 
avut loc la Moscova o confe
rință de presă la care a luat 
cuvîntul Antonio Nunez Jime
nez, conducătorul misiunii eco
nomice guvernamentale a Cubei. 
Referindu-se la convorbirea 
cu N. S. Hrușciov, Jimenez

sa 
a 

subliniat că șeful guvernului so
vietic a acceptat cu plăcere in
vitația șefului guvernului revo
luționar al Cubei, Fidel Castro, 
de a vizita această țară.

Antonio Nunez Jimenez a co
municat de asemenea că Fidel 
Castro va vizita Moscova. Da
tele vizitelor Teciproce nu au 
fost încă stabilite.

Unul din corespondenții ame
ricani l-a întrebat dacă s-ar 
putea ca N. S. Hrușciov să vi
ziteze Cuba la 26 iulie — săr
bătoarea națională a acestei re
publici. Antonio Jimenez a răs
puns : Ar fi pentru noi o mare 
bucurie dacă N. S. Hrușciov ar 
lua parte la sărbătorirea zilei 
de 26 iulie. Deocamdată însă 
nu putem confirma acest lucru, 
Această dată ar fi potrivită pen
tru vizita sa -în Cuba, a adău
gat Jimenez.

Răspunzînd 
privitoare la rezultatele 
mice ale tratativelor de la Mos
cova, Antonio Jimenez a subli
niat că scopul acestor tratative 
este de a lărgi în primul rînd 
comerțul de petrol și zahăr.

Achizițiile de petrol pe care 
Ie face acum Cuba în U.R.S.S. 
acoperă o pătrime din nevoile 
ei.

la o întrebare 
econo-

Jimenez a răspuns afirmativ* 
la întrebarea dacă există posi
bilitatea de a se dezvolta și cu 
celelalte țări socialiste relații 
ca cele existente între Cuba și 
U.R.S.S.

Jimenez a arătat în continuare 
că unora nu le este pe plac 
prietenia dintre Cuba și U.R.S.S. 
Aceștia, a subliniat el, nu înțe
leg Cuba, după cum nici Nixon 
nu înțelege voința popoarelor 
Americii Latine, după cum 
mulți nu înțeleg asemenea, fe
nomene ca contramandarea vizi
tei lui Eisenhower de către gu
vernul japonez. Vorbind despre 
contramandarea vizitei lui Ei
senhower la Tokio, Jimenez a 
spus că aceasta reprezintă „un 
avertisment pentru toți acei 
care încearcă să fundamenteze 
relațiile dintre țări pe inegali
tate în drepturi44.

Antonio Jimenez a subliniat 
marea importanță pe care o are 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale a Cubei ajutorul eco
nomic acordat de Uniunea So
vietică. Dintre toate creditele 
acordate Cubei în ultimii 50 de 
ani,, a spus Jimenez creditul 
oferit de Uniunea Sovietică este 
cel mai avantajos. El va fi folo
sit pentru a se cumpăra trac
toare și alte mașini agricole. în 
aceasta constă deosebirea funda
mentală dintre creditul sovietic 
și creditele americane prece
dente care au fost folosite de 
regimul reacționar în primul 
rînd pentru cumpărarea de ar
mament american.

; CAIRO Comandamentul
suprem al Armatei ‘ de eliberare 
națională a Algeriei a dat pu. 
blicității comunicatul asupra ope
rațiunilor militare d.n Algeria 
in perioada 7-13 iunie.

Trupele algeriene, se arată in 
comunicat, au efectuai operațiuni 
ofensive împotriva a 38 de pozi
ții întărite franceze- disirugind 
majoritatea dintre acestea și au 
participat la alte 19 lupte impo- 
■tr.iv^ trupelor colonialiste fran
ceze. Detașamentele de partizani 
algerieni au a'acat 47 de puncte 
de concentrare q. trupelor fran
ceze și a poliției.

In timpul luptelor pierderile 
trupelor franceze s-au rid'cat la 
449 morți și 293 răniți. A u fost 
doborite 19 avioane militare fran
ceze și zece elicoptere, au fost 
distruse 46 de automobile blin
date ale inamicului, a fost arun
cat în aer un tren francez, a 
fost capturată o mare cantitate 
dq arme și muniții.

13 soldați francezi înarmați au 
trecut de partea Armatei de eli
berare națională a Algeriei'

NEW YCRK. — Reprezentan
tul Argentinei la O.N.U., a adre- 
sat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare prin care 
îl roagă să convoace de urgență 
Consiliul de Securitate pentru 
discutarea problemei ■violării de 
către Izrael a suveranității Ar
gentinei.

In plinger^ Argentinei ce in
firmă că Izrae’ul a organizat 
răpirea cri ni: ral ului de război 
nazist Adolf Eichmann, care își 
găsise adăpost în Argentina.

Se anunță că Consiliul de 
Securitate se va întruni pentru 
examinarea acestej plîngeri la 22 
iunie.
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de noi neliniști 
in

LONDRA 17 
Lovitura dată 
telor Unite în 
va fi resimțită 
cident, afirmă
de vineri dimineața.

Ziarul „Times44 scrie cu acest 
prilej : „Anularea vizitei la To
kio este cea mai grea lovitură 
dată prestigiului unui președinte 
american și guvernului S.U.A. 
de la război încoace.

După incidentul cu „U-2“ în 
Asia există tendința de a-i con
damna pe americani pentru 
eșecul conferinței la nivel înalt. 
Este evident că această concep
ție a cîșțigat teren în Japonia. 
Pentru Japonia anularea vizitei 
președintelui marchează o linie 
de despărțire a apelor, 
erei prieteniei cu

că 
nu

TAIVAN

pentru

sfîrșitul
Statele Unite...

Febrile
primirea

TOKIO 17 (Agerpres). - 
TASS transmite : în timp ce 
nava amiral a flotei a 7-a a- 
mericane, crucișătorul „Saint 
Paul44 pe bordul căruia se 
află Eisenhower, se îndreaptă 
spre Taivan, înconjurată de o 
armată de nave militare, cian- 
kaișiștii termină ultimele 
pregătiri pentru a-1 întîmpina 
pe președintele american.

După cum se anunță din 
Taipe, autoritățile ciankaișiste 
au luat toate măsurile de pre
vedere pentru asigurarea 
securității lui Eisenhower în 
timpul „vizitei sale de prie
tenie44, al cărei scop este „de 
a ridica moralul forțelor ar
mate44 ciankaișiste.

Lovitura va fi resimțită puter
nic nu numai de Statele Unite, 
dar și de aliații lor. Evenimen
tele tumultoase de la Tokio vor 
fi probabil prilej de noi neli
niști peste tot în Occident44.

„Daily Sketch44 apreciază 
„este o palmă usturătoare
numai pe obrazul președintelui 
Eisenhower ci și pe obrazul în
tregului Occident"., iar ziarul 
„Daily Herald44 arată că „lovi
tura a clătinat prestigiul S.U.A. 
în Extremul Orient. Toate ace
stea s ar putea sfîrși prin ruina
rea vastului cerc de baze ameri
cane. Politica americană trebuie, 
va trebui. să fie reexaminată. 
Existența Chinei comuniste nu 
mai poate fi nesocotită multa 
vreme",

pregătiri militare
lui Eisenhower

Forțele navale ale S.U.A. 
amplasate în Taivan și-au 
schimbat în secret dispoziti
vul și sînt gata, în caz de ne
voie, să „intre în acțiune44. A- 
vioanele americane cu reacție 
au fost dislocate la importan
ta bază militaro-aeriană de la 
Ganguan, situată în regiunea 
centrală a Taivanului. Cian- 
kaișiștii mobilizează de ase
menea un număr maxim de 
avioane și nave de patrulare, 
în timpul vizitei lui Eisenho
wer în Taivan, flota a 7-a a- 
mericană și aviația cu reacție 
a ciankaișiștilor se vor afla 
„în cel mai înalt grad de pre
gătire de luptă44.

I coreea de sud Guvernul revizuiește 
programul vizitei lui Eisenhower

SEUL 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum 
transmit agențiile de presă, 
la 17 iunie la Seul a domnit 
o atmosferă de derută și gra
bă. Ca urmare a eșecului 
scandalos al vizitei lui Eisen
hower în Japonia, guvernul 
Coreei de Sud revizuiește cu 
febrilitate programul vizitei 
președintelui S.U.A. în cursul 
zilei, Ho Cijon, șeful guver
nului provizoriu, a convocat

o ședință specială de cabinet 
după care a urmat dispozi
ția de a se încheia de ur
gență pregătirile pentru pri
mirea președintelui, precum 
și ordinul poliției sud-coreene 
de a se asigura paza lui. Cî- 
teva mii de polițiști din pro
vincie sînt aduși în grabă 
la Seul. în aceeași zi la Seul 
au început să sosească agenți 
ai serviciului secret america?.
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