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Hotăririle Congresului - 
însuflețitor program de muncă 

pentru tînăra generație
Cresc 

r îndur ile 
tinerilor 
inovatori

In regiunea 
Baia Marc

Pînă la sfîrșitul lunii iunie. 
Ia cabinetele tehnice din în
treprinderile regiunii Baia 
Mare un număr de 276 de ti
neri au propus inovații care 
duc la economisirea a peste 
2.560.000 de lei.

Cei 11 tineri inovatori de 
la uzinele „Unio” Satu Mare, 
spre exemplu, au prezentat 57 
de inovații. Mai mult de ju
mătate din ele se aplică deja 
în secțiile uzinei și aduc eco
nomii în valoare de peste 
290.000 lei.

La Atelierele Centrale din 
Baia Mare. 7 tineri inovatori 
au propus un număr de 8 
inovații. Inovația tinerilor 
Ludovic Biro și Nicolae Mo- 
giran din cadrul acestor ate
liere se aplică in prezent în 
toate exploatările miniere din 
regiunea Baia Mare.

la Izinele

k

In aceste zile. Ia Uzinele ,,23 
August din Capitalii, mișcarea 
(le inovații a luut o mare am
ploare. Importantele holâriri ale 
celui de-al lll lea Congres al 
P.M.R. au fost primite cu entu
ziasm de tinerii din uzină. Ti nu 
pornit c'u arini creator spre în
făptuirea hotăririlor trasate de 
partid. Iată doar un fapt sem
nificativ. In ultima lună, pină la 
1 iulie, tinerii au făcut 91 de 
propuneri de inovații. Pină acum 
s-au și aplicat 38, realizindu-se 
astfel economii în coloare de 
625.000 lei. Este îmbucurător 
faptul cu tinerii participă activ 
lu mișcarea de inovații și în nu
măr din ce în ce mai mare. Lie. 
miști ca Roșu Ion, Croitorii Mir
cea, Popa Stan și Buzgurilâ Ale
xandra sînt doar citeva exemple 
din rlndul tinerilor inovatori. 
Organizația U.T.M., sub îndru
marea organizației de partid, a 
inițiat mai multe - concursuri 
pentru tinerii inovatori care cu 
contribuit Ia mobilizarea și an
trenarea unui mare număr de 
tineri in mișcarea de inovații.

Colectivul de muncitori 
tehnicieni și ingineri de la 
uzinele „Unirea' din Cluj 
privește cu multă răspundere 
și interes sarcina încredin
țată de partid de a spori pînă 
în anul 1965 productivitatea 
muncii cu 60—70 la sută. Una 
din căile prin care colectivul 
de muncă de aici și-a pre
pus să îndeplinească această 
importantă sarcină trasată de 
hotăririle celui de-al III-lea 
Congres al partidului o con
stituie inovațiile. De la înce
putul anului și pînă în pre
zent, la cabinetul tehnic au 
fost înregistrate 56 de inova
ții din care 25 se și aplică în 
producție cu rezultate foarte 
valoroase, aducînd uzinei e- 
conomii antecalculate in va
loare de aproape 400.000 lei.

In ultimul timp a crescut 
mult și numărul tinerilor ino
vatori. Tînărul Ion Giurgea, 
șef de atelier, are la activul 
său 4 inovații. Una din ele, 
în legătură cu modificarea 
tehnologiei de execuție a pie
sei arc de la mașina de car- 
dat, contribuie la creșterea 
productivității muncii. Ea a 
redus consumul de mptal pe 
mașină cu 7 kg. In total, prin 
această inovație se obțin a- 
nual economii în valoare de 
peste 12.000 lei. O altă ino
vație, care constă în înlo
cuirea șaibei de la mașina de 
răsucit, (această șaibă înainte 
se executa din oțel, iar acum 
din deșeuri de tablă decapată 
de 28 m.m. prin ștanțare), 
concepută de tînărul dispecer 
Iosif Crecan, mărește produc
tivitatea muncii cu 1.070 la 
sută. înainte o piesă se exe
cuta în. 3.5 
se execută 
minut.

minute, iar acum 
în trei zecimi de

P. PALIU

Brigada nr. 2 din sectorul pregătire a uzinelor de vagoane ,,Gh. Dimitrov" din A'ad con
dusă de tovarășul Silică Mihai este o brigadă fruntașă pe ramura metalurgică din orașul Arcd
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știi
cui folosește oțelul

Am zăbovit o zi întreagă 
pe platforma noii oțelarii dc 
Ia Hunedoara. Am făcut cu
noștință cu aproape toți oțe
larii din schimbul ingineru
lui Dan și al maistrului Căl- 
țun. Vă închipuiți poate că o 
zi întreagă am auzit vorbin- 
du-se numai despre oțel, a- 
ceastă forță vie — aș numi-o 
— pe care se sprijină tot edi
ficiul industriei noastre socia
liste. Nu ! Despre oțel se 
vorbea puțin. E adevărat : 
oțelul clocotea în pîntecelc 
cuptoarelor, mistuit dc flă
cări. Șarjele ieșeau una după 
alta, îmbogățind și întregind 
victoriile oțelarilor. în com
petiția aprigă care se dâ pen
tru sporirea producției dc 
oțel. Am văzut spectacolul 
feeric al elaborării șarjelor. 
Șuvoiul metalului incandes
cent aleargă pe jghiab și se 
adună în uriașa oală, din care 
apoi se toarnă în lingotiere. 
în cîteva ceasuri, pâstrind o 
temperatură mare, lingourile 
iși dezbrăcau vestmintele lin- 
gotierelor și luau drumul blu- 
mingului, unde intra 
nouă metamorfoză, 
alte drumuri, alte 
drumurile patriei, adresele u- 
zinelor.

Fiecare tonă, fiecare șarjă, 
oțelarii văd parcă cum se 
transformă în tractoare ori 
combine. în strunguri ori ins
talații de foraj, în autocami
oane ori războaie de țesut, 
în... tot ce presupune consum 
de metal.

Oțelarii hunedoreni au pri
mit cu deosebită însuflețire 
și mîndrie sarcinile mărețe 
încredințate de Congresul al 
III-lea al Partidului, și entu
ziasta întrecere în care s-au 
avîntat cu forțe și mai spo- 

I rite este primul semn că re- 
[ numele lor de luptători de

frunte pe puternicul front al 
industriei noastre grele, nu se 
dezminte. întrecerea intre 
schimburi, intre echipe, cu
noaște in aceste zile o desfă
șurare și mai însuflețită. Citc- 
va fapte vor fi îr. măsură sâ 
ilustreze aceasta. Pină la 1 iu
lie. oțelâria a da: peste 
plan 30.700 tone de oțeL 
Numai schimbul inginerului 
Dan Constantin și a! maistru
lui Călțun Valentin a dat pe
ste plan 11.373 tone oțel. 
Cea mai bună echipă s-a do
vedit a fi echipa comunistu
lui Ispas Iulian, care a 
registrat un succes de 
sunet: 3.905 tone oțel 
ste plan. S-au inregi<rat
această perioadă periarnaanțe 
unice în ce privește indicele 
de utilizare a cuptoarelor.

Evident, nici nu poate fi 
altfel cind oțelarii știu cui și

în- 
ră- 
pe- 
in

la ce folosește oțelul făurit 
de ei.

Dacă inima oțelaril^r este 
fot timpul la ceea ce \e în- 
timplă în cuptoare, gindirea 
lor — împinsă de o conștiință 
înaltă — caută sâ descopere tot 
timoul noi căi care duc Ia 
sporirea producției de oțe\ Ia 
imounătiithea calității și la 
scurtarea duratei de elaborare 
a șarjei. Ca rod al preocupării 
pentru introducerea tehnicii 
noi. in această luptă cu me
todele vechi, cu rutina, sînt 
cele peste 30 de inovații înre
gistrate în ultima vreme, care 
și-au spus cuvîntul într-un 
mod concret, direct în obține
rea producției record de oțel 
peste pian. Mai mult oțel pa
triei socialiste — este chema
rea inf ier bin tată care dă friu 
liber fanteziei acestor „mici

VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. 3-a)

Sala în care am privit șî 
am ascultat timp de șase 
zile pe cei mai buni fii 

ai țării îmi evoca — nu știu de 
ce — un transatlantic, o astro
navă, un foarte modern institut 
de cercetări științifice...

Era ceva din toate acestea, în 
liniile arhitectonice, de o aeria
nă majestate, în lumina de ziuă, 
intensă dar discretă, in armonia 
delicat-somptuoasă a materia
lelor cu uimitoare acorduri cro
matice intre lemn, metal și ca
tifea. Iar acolo, in procesul vi
zual și acustic ai uriașei scoici 
fluorescente, tribuna cu stema 
P.M.R. părea un post de co
mandă sau o înaltă catedră, de 
ia care venea spre noi, 
ficat in mii de difuzoare, 
jul viitorului.

Ca niște flăcări calme, 
tele Roportului C.C. el 
P'ezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, luminau drumul 
țârii pină departe, peste ho
tarele a cinsprezece ani. Trep
tat, sub ochii noștri se de
senau tot moi clar siluete
le merilor visuri ale poporului, 
întrupate in beton și oțel, in 
piine și mătase, în marmură și 
neon, de Io zore ia zare... lor 
inimile noastre, ale celor care 
— prin virstă — sintem mai de
grabă copiii lui 23 August, și cu 
întețit bătaia atunci cind glasul 
partidului, mindria și conștiința 
întregului popor, și a afirmat 
încă odată marea încredere in 
schimbul de mîine :

«Alături de întregul popor 
muncitor, minunatul tineret al 
patriei noastre, muncind in pro
ducție și invoțind in școli și in
stitute. pcrtcipă cu entuziasm la 
lupta pentru dezvoitafea econo
miei și culturii, aduci.nd o con
tribuție de preț la obținerea tu
turor victoriilor noastre.

„.Tineretul nostru are în fota 
sa un vest cimp de oct vitate 
pentru afirmarea nestăvilită c 
energiei și entuzasmuîui său 
creator, pentru înfăptuirea celor 
mai îndrăznețe năzuințe închi
nate fericirii poporului și înflo
ririi patriei".

Ascultind aceste cuante ros
tite acolo, la tribuna oceea ase
mănătoare cu poștei timonieru
lui sau catedra savantului, ve
deam parcă oevea cum se des
chid sub och;i naști perspective 
nemărginite, lanțuri de munți 
olbașt': cu piscurile in azur, 
chemind pe cei cutezători îpre 
înălțimi Ce fericire și oe adi.ncâ 
răspundere totodată, să-ți tră
iești tinerețea intr-o asemenea 
epocă în care faptele și fante
zia se cvi.ntă cu mult peste gra
nița vechilor basme I Ar trebui 
să vină un mare artist al cuvân
tului și să explice, simplu și 
grandios, ce mseamnă să o» Io 
șaptesprezece, optsprezece cnî, 
astfel de orizonturi ca oceîea pe 
care lea deschis tineretului 
nostru Partidul, stegarul glorios 
ol oamenilor muncii.

In locul spiritulu* d* aventură 
— curajul c’eator. in locul ispră
vilor deșucheate — eroismul in 
muncă, in locul tulului de azi 
pe mîine — ; ncredz.ee in rodul 
miinilor taie, in forța colectivi
tății socialiste.

Cu ccecstă lum -5 in inrrni au 
pornit spre locurile de muncă, 
toți cei care s au afkrt reuniți 
vreme de sese rle, .sub vesta 
cupolă fluc-escentâ a săi*; Con
gresului. Cu oceastă lumină in 
inimi se avintn înainte, spre 
piscurile albastre ele viitorului 
- întregul nostru popor munci
tor și, in rindurUe sale — cu în
credere și rr Indie - tinerețea 
patriei noastre.

cuvin-
P.M.R.
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La timp, 
fără pierderi!
„Ce contribuție 

aduceți la strînge 
rea recoltei ?“

— Ancheta noastră —

u se putea o închidere de 
stagiune mai fructuoasă, 
mai apoteotică pentru 

teatru! nostru, decit turneul tea
trului academic „Vahtangov" 
pe scenele noastre. Ne-au ră
mas amintiri de neuitat de la 
turneele M.H.A.T.-ului, Teatrului 
Mic și Mossoviet-ului, dar nu 
puteam avea incă imaginea 
completă a artei dramotice so
vietice. Spectacolele Vohtangov- 
ului au tocmai această sarcină 
de a ne releva alte fațete, alte 
valori ale acestei bogate arte. 
Cum o vor izbuti actorii fami
liei Vahtangov ?... în orice caz 
așa cum i-a învățat însuși în
temeietorul acestei tinere dor 
deja ilustre familii : „Teatrul 
trebuie să cutremure publicul, 
pentru că înaintea lui— pe sce
nă — se desfășoară viața unde 
acționează, sufără și se bucură 
oameni**.

Evoluează in fața noastră un 
teatru în care marea tradiție 
stanislavskiană - ea constituind 
axul de gîndire artistică, comun 
tuturor marilor familii de teatru 
sovietice — este fecundată crea
tor de spiritul novator ol lui 
Vahtangov. Actorii acestui co
lectiv au o gomă variată de 
mijloace și accesibilitate la tot 
atiteo stiluri. Pluralitatea mij
loacelor, organic născute din 
rsalitatea tematică, și varieta
tea de stiluri în expresionarea 
ideilor, cu măiestrie conjugate

de Ion Fintețteanu
ar list al poporului

și armonios orchestrate, — con
stituie dominantele artistice a'e 
acestui colectiv tînăr de numai 
petru decenii.

Dccă Teatrul de artă a! lui 
Stanislavski a însemnat, la ori
ginea lui, actul de adopțiune al 
marelui om de teatru pentru 
ideile noi — teatrul lui Vahtan
gov a fost însuși fructul Marii 
Revoluții din Octombrie 
cîndu-se din tumultul ei. 
niul lui Vahtangov 
Lunacearski — a j 
excepționcl in domeniul cer
cetărilor teatrale după Revo
luție**,. căutînd cu febrilitate 
să găsească expresia cea mai 

’ “ “ care să
idei crea- 
lume, cu

nas -
„Ge-

;gov — spune 
jticot un rol

specific revoluționară 
corespundă noilor 
toare de o nouă 
o nouă gîndire filozofică, etică 
și artistică. Aplicind învăță
tura primită de la Stanis
lavski, el a dorit de la început 
să creeze în jurul său o „fami
lie" de artiști a căror viață in
timă, profesională și publică să 
se înscrie — pînă la osmoza as
pectelor particulare — într-o 
singură arie, aria ideilor nova
tor-revoluționare.

Concepțiile artistice ale lui 
Vahtangov — fără a fi codificate 
în vreun tratat sau memorii — 
au creat bolta spirituală sub

care s-a creat o școala acade
mică de teatru realist-socialist. 
Acest febril căutător de idei și 
modalități noi de expresie, 
care a fugit de „academism" - 
a generat totuși, datorită în
drăznelii sale creatoare, oma
giul pe care-l primește astăzi 
teatrul „Vahtangov", de teatru 
academic al romantismului re
voluționar.

Dacă, la începutul carierii c- 
cestui promotor, au apărut prea 
cutezătoare acțiunile lui, tea
trul lui Vahtangov și-a definit 
stilul propriu tocmoi ca un 
rezultat al luptei duse de în
temeietorul lui împotriva opi
niei conservatoare și teatra- 
lizatoare care nu putea în
țelege încă jocurile genicle 
de fantezie creatoare din „Prin
țesa Turandot* (de Gozzi) ; dar 
ce putea fi mai minunat, mai 
concludent
Stanislavski care, fiindcă Vah
tangov era reținut de boala lui 
gravă acasă, a plecat însoțit cie 
ucenici și prieteni între două 
acte, de la spectacolul cu „Tu- 
■randot" pentru o-i aduce, pe 
marginea patului de suferință, 
omagiul profesorului. Sînt ges
turi în viața oamenilor care fac 
istorie și din care se naște o 
idee, o școală — așa cum s-a

decit opinia lui

Proctica în producție constituie pentru eleva Crișan Monica 
dn clasa a X-a a Școlii medii nr. 2 din Oradea, o sursă bo

gată de noi cun oștințe și bucurii.
Foto : P. PAVELCît prețuiește sprijinul comuniștilor• • •

depoul nostru lucrează 
minunați pe care te 

orice împreju-

Tn i 
tineri 
poți bizui in 
rare. Prin eforturile lor, orga
nizația noastră U.T.M. a do- 
bindit succese însemnate in 
producție. Numai de la înce
putul anului și pină acum noi 
am colectat peste 88 tone de 
fier vechi, iar brigăzile de ti
neret de la exploatare au fă
cut economii de combustibil 
in valoare de peste 75.090 lei. 
Succesele noastre n-ar fi fost 
insă posibile dacă organizația 
de partid, comuniștii, nu ne-ar 
fi condus cu dragoste și în
țelepciune. dacă nu ne-ar fi 
indnimat in permanență pa
șii. Avind sprijinul organiza
ției de partid, al comuniștilor, 
noi am fost feriți de bijbiicli 
și acțiuni pripite in activita
tea noastră. Pentru că, uneori, 
furați de entuziasmul și înflă
cărarea tinerilor de a înlătura 
o piedică sau alta care frina 
bunul mers al muncii, și noi, 
comitetul U.T.M. ne apucam 
de cite nn lucru fără să chib
zuim prea bine inain*e și de 
aceea, citeodată acțiunile noas
tre nu se soldau cu rezulta
tele dorite. Am să povestesc 
în cele ce urmează o aseme
nea in timpi are petrecută nu de 
mult, in care organizația dc 
partid, comuniștii, cu răbdarea 
si perseverența, cu maturita
tea politică ce-i caracterizea
ză. au ajutat organizația 
U.T.M. să iasă dintr-un impas.

Cu citeva luni in urmă, co
lectivul depoului nostru s-a 
angajat să reducă la maximum 
timpul de reparații al locomo
tivelor pentru a contribui și 
pe această cale la realizarea 
a cit mai multe economii. In 
acest scop, intre echipele de 
reparații s-a pomii o între
cere entuziastă. La citeva zile 
după aceasta, una din loco
motivele reparate de o echipă 
de tineri a intrat in probă și 
chiar la prima probă s-a de
fectat S-a constatat că repa
rațiile fuseseră făcute super
ficial. Vestea aceasta a făcut 
repede înconjurul depoului. 
Intr-o consfătuire care a avut 
loc imediat, moi mulți munci
tori virstnici au început să ne 
reproșeze :

— Din pricina voastră, a ti

unui 
mod 
mai 

stilul 
fiindcă — 

in scenă,

născut ideea și școala Vahtan- 
goy.

Teatrul sâu era teatrul 
visător. El a căutat in 
neobosit mijloacele cele 
felurite, elaborind astfel 
teatrului Vahtangov, 
cu fiecare punere
căuta să dea o formă nouă, 
originală dor solicitată și por
nită din însăși măduva pie
sei ; fiecare piesă iși reclamă 
sieși stilul său personal — acesta 
este secretul artei regizorale a 
marelui animator care a 
Vahtangov. Iar la școala 
s-au format alți doi mari 
matori ai teatrului sovietic 
azi : Zavadski — animatorul 
trului Mossoviet, și Ruben Simo
nov, animatorul și conducătorul 
teatrului Vahtangov. Amindoi 
au lucrat de la început cu 
maestrul, cu ocazia montării în 
1921 a piesei lui Carlo Gozzi, 
Zavadski interpretind pe Kalef, 
Simonov pe Truffaldin dar rele- 
vîndu-se din timpul acelor repe
tiții, ca viitorul mare regizor de 
azi, cu ocazia inspiratei rezol
vări date scenei îmbrăcării din 
episodul paradei cu care l-a 
surprins pe însuși Vahtangov.

Continuînd munca maestru
lui lor iubit, actorii din școala 
lui Vahtangov fac 
vie strălucirea 
S'ntem fericiți că-i 
in țara noastră.

fost 
lui 

ani- 
de 

tea-

astăzi și mai 
începuturilor, 
putem vedea

neretului — spunea maistrul 
Dumitru Ghiță. ne roșește o- 
brazul nouă, ăstora mai bă- 
trini. Ne-am angajat să îmbu
nătățim calitatea reparațiilor 
și cînd colo uite ce a ieșit. 
La distracție nu vă întrece 
nimeni, dar cînd e vorba 
o treabă serioasă nu poate 
vea omul nădejde in vei...

Noi, cei cițiva membri
comitetului U.T.M., care eram 
de față la această discuție, ani

ȘTEFAN LUCIAN 
secretarul Comitetului 

U.T.M, de la Depoul C.F.R.- 
Craiova

de
a-

ai

(Continuare în pag. 3-a)

înfrumusețează 
uzina

Gardul de lemn, scorojit, 
îmbdtrînit de ploi, țintuit de 
ani și ani în fața atelierului 
2 Montaj motoare, a dispă
rut. Nu- mai există. Miini har
nice, de gospodari, l-au șters 
din „inventarul" uzinei. Iși 
împlinise de mult menirea și 
oamenii ț-au șters pină și a- 
minți rea. în locul lui, ca peste 
noapte, a răsărit un mic și 
cochet scuar. Nou și proaspăt. 
Priveliștea, pină mai ieri sear
bădă. săracă, s-a îmbogățit, a 
îmbrăcat veșmînt nou, sărbă
toresc...

Ceva mai departe, între a~ 
telierul de prototipuri și tur
nătorie. vecin cu cubilourile 
unde se fierbe, se plămădește 
oțelul, umbrit de ramuri. îm
bietor și proaspăt, un colț, o 
jrîntură din... Cișmigiu. Pre
tutindeni verdeață. Lingă 
„Scule și utilaje" în locul te
renului viran, presărat din 
belșug cu... „piese de muzeu", 
un adevărat parc. Matrițerii. 
cei ce lucrează cu miimile de. 
milimetru s-au transformat și 
ci în buni „grădinari" și 
ne-au dovedit încâodată că la 
baza profesiei lor stă... geome
tria. Linii simple, arcuri de 
cerc, romburi și trapeze, for
mează laolaltă într-o inspira
tă îmbinare, un întins și m- 
cîntător... dreptunghi de flore 
și verdeață.

La noi, Ia .,Element Got
twald" . miroase a asfalt 
proaspăt și a verdeață. Setea 
de frumos i-a îndemnat pe 
oameni să-și facă cea de-a 
doua casă — uzina — tot 
mai frumoasă. Strungarii au 
schimbat după orele de mun
că mașina cu sapa și lopata 
și laolaltă, montori, lăcătuși, 
funcționari, s-au întîlnit pe 
același șantier comun : curtea 
uzinei.

Cine e mai harnic ? Hărni
cia se prețuiește după fapte-. 
Și faptele — faptele ce spun 
ele ? Ele vorbesc despre ze
cile de ore de muncă patrio
tică prestate, de tinerii Cheor- 
ghe Dumitru, Petre llie, Dîn
că loan, Florica Vasilescu, 
Satina Avram. Ion Mînea. de 
la atelierul „Montaj-2", Nico
lae Creții, Ion Apostol, Va- 
sile Albu și Iosif Nahlic, de 
la „Scule și utilaje", Nicolae 
Stoian, Radu Filip, Petre Pi’ 
pencu de la ..Montaj-l" și al
ții, despre dragostea cu care 
ei nu sădit fiecare floare, cu 
care au muncit fiecare braz’ 
dă, despre aportul tuturor 
muncitorilor, tineri și virst
nici, la înfrumusețarea uzinei 
lor.

PETRE MIHAI
montor

La odihnă, în stațiunea balneară Buziaș 
Foto : S. NICULESCU

Conform planului stabilit

U.R.S.Ș. a lansat 
o rachetă in Pacific

• Distanța parcursă —13.000 km.
MOSCOVA 5 (Agerpres). - TASS transmite: După cum s-a 

mai anunțat, in intervalul dintre 5 și 31 iulie I960 ta Uniunea 
Sovietică se vor experimenta noi tipuri de puternice 
rachete purtătoare cu mai multe trepte, destinate cercetărilor 
cosmice.

In conformitate cu planul stabilit, Ia 5 iulie a fost lansată 
una din aceste rachete. Lansarea rachetei a avut loc cu pre
cizie in timpul fixat. Zborul rachetei s-a desfășurat Întocmai 
după programul stabilit.

Macheta ultimei trepte a rachetei, adaptată pentru străba
terea păturilor dense ale atmosferei, a atins suprafața apei in 
imediata apropiere de punctul de cădere stabilit, situat Ia o 
distanță de circa 13.000 km de locul lansării. Navele speciale 
care se aflau in partea centrală a Pacificului, înzestrate cu 
diferite aparate de măsurat, an efectuat toate măsurătorile 
prevăzute de program și au obținut rezultate valoroase.

In vederea acumulării mai departe a datelor experimentale, 
experiențele cu puternicele rachete balistice vor fi continuate. 
Rachetele vor cădea In limitele zonei anunțate în comunicatul 
agenției TASS din 29 iunie a.c.

ncredz.ee


LA TIMP, FĂRĂ PIERDERI!
,,Ce contribuție aduceți la strîngerea recoltei?"

Răspund la ancheta noastră:

Nici un efort nu-i prea mare cind este vorba de o recoltă 
bogată.

Responsabilul 
unei brigăzi 

de mecanizare 
complectă

A început recoltatul : prima
recoltâ a șesenalului. A- 
vem un an bun, un an 

mânos, îmbelșugat dar nu tre
buie sâ uitam câ anul bun a 
fost pregâtit. Nu trebuie sâ ui
tam mîinile înroșite de ger care 
au scos în cîmp prima stavilă 
împotriva vîntului și-au oprit ză
pada în loc, sâ incâlzeascâ și sâ 
ocrotească pâmîntul ; sâ nu ui
tăm neliniștea binefăcătoare a 
colectiviștilor, brigadierilor și a 
agronomilor care au îngrijit 
cîmpul, în toamnă, iarnă ori 
primăvară, ca pe un copil ; 
l-au înfășat la timp și i-au dat 
să bea și l-au hrănit cu potasiu 
și azot, apoi l-au lăsat în bă
taia vîntului și-a dogorii soare
lui de iunie, sâ crească și să 
prindă culoarea aurului vechi ; 
nu trebuie să-i uităm pe oa
menii de știință care au venit 
în ajutor cu cuvîntul lor precis 
și eficace ; sâ nu-i uităm pe 
toți cei care, urmînd îndemnu
rile partidului, au luptat pentru 
belșugul acestui an, să ne gîn- 
dim cu emoție la cei care și-au 
unit ogoarele și culeg acum 
prima recoltă comună, la bucu
ria ad'ncă a primului belșug 
dobîndit laolaltă; pe aviatorii 
care s-au ridicat în văzduh, nu 
mai sus de zborul vrabiei și al 
rîndunîcii, și-au stropit cîmpul 
cu hexacloran. Anul o fost bun, 
a plouat la timp, și mult, pă- 
mîntul s-a-ncărcat de apă, s-a 
hrănit cu soare și apă, și-a 
prins puteri să germineze și să

îngroașe grîul, dar recolta 
ascunde trudă și grijă, neli
niște de zile și nopți ; prima 
tonâ de superfosfoți dată peste 
plan la Năvodari și urechea 
atentă, plină de încordare a 
tractoristului, lipită de diferen
țial... Toate astea și multe al
tele la un loc : nopțile de pri
măvară și gerul uscat, care se 
lasă spre dirrfineață, soarele 
molatic, primele raze călduțe 
care-ți mingile fața și mîinîle 
dezmorțindu-te și le vezi lu-

tot semnalul de începere : des
fundați cuptorul ! Scoateți pîinî- 
le albe I

Do, a început o mare bătă
lie pașnică pe întregul front al 
bărăganurilor țării. O bătălie 
în care mftle de ostași ai agri
culturii socialiste au marea răs
pundere pentru plinea întregu
lui popor, pe care trebuie s-o 
strîngă rapid, fără nici o pier
dere, o bătălie în care totul tre
buie calculat pe zile, pe Ore, 
precis și sigur. O bătălie care

An bogat
de Alecu Ivan Ghllia

cind pe botul încă înghețat 
ol tractorului, discuitorul în
văluit și el în soare care vine 
în urmă și glasul șefului de bri
gadă vesel și puțintel răgușit : 
„Hai, băieți, dați-i drumul I Să 
ne ținem bine ! Să-i luăm pe 
ăia dintr-a doua !“

Pâmîntul a fost frămîntat și 
amestecat cu hărnicie și stă
ruință; mina omului l-a rege
nerat și transformat într-un i- 
mens cuptor cald și bun, în 
care grîul s-a copt pregătin- 
du-ne pîinea întreagă pentru 
un on de zile. Acum șefii marii 
bătălii, agronomii, dau peste

cere dăruit întregul entuziasm 
care a izvorît din inimile oame
nilor in fața marilor planuri ale 
partidului care vor duce agri
cultura noastră pe culmi nevi
sate.

A început deci bătălia pentru 
strîngerea pîlnti.

Combinele și-au desfăcut 
larg aripile mari și elegante 
și-au intrat în lanurile coapte, 
pe bărăganul tarlalelor arse de 
soare.

Paiul luminos, de aur vechi, 
al griului se mlădie și se des
pletește în vînt, și mina sece re
torilor pane că-l mlngîie, îl ne

tezește frumos, fir cu fir, șî-l 
potrivește în snopi, stringîndu-l 
la piept.

Fiecare Ion e un stol de lă
custe de dur, zbătîndu-se sub 
legănarea vîntului sâ scape și 
să zboare, prinse de un picior 
lung, poleit, de colbul uscat al 
țărînlî. Combina întră cu aripile 
desfăcute, și-un băiat vesel, -rîde 
cu dinții albi ca miezul griului 
și cu ochii albaștri, privind cum 
stolurile galbene dispar din 
fața lui ca-ntr-un zbor pe nevă
zute, iar miriștea rămîne goală 
în urmă, ca o barbă plină de 
țepi : 10 hectare.., 20... 30..,
Pînă în seară mai zburătăcim 
un bărăgan de spice. In întrea
ga țară, alături de flăcăii arși 
de soarele generos de peste an, 
au plecat brigăzi utemiste de 
muncă patriotică ale studenților 
și elevilor s-ajute ca toată bo
găția pîinii sâ ajungă la timp 
în hambare.

Noaptea, cind întunericul sîn- 
geră înțepat de spinii de ome- 
tist ci stelelor, combina se o- 
prește ostenită, băiatul sare jos 
și-șî șterge fruntea de sudoare, 
uîtîndu-se la stele și, zîmbînd, 
se duce la culcare. Pe miriștea 
țepoasă, pionierii culeg ultimele 
spice. O fată cîntă și deasupra 
combinei s-a ivit „găinușa**. 
„La culcare, se aude vocea cal
dă a instructorului, gata I 
Ne-ajunge I Mîlne trebuie să 
ne sculăm in zori. Ați făcut trea
bă bună astăzi. Noapte bună 1“

Tovarășa asistentă. 
Moria Maxim și ciți- 
va studenți și studen
te de lo Institutul de 
Științe Economice 
din București care 
au venit să sprijine 
G.A.S. Roșia-Bucu
rești în campania da 
recoltare, ne-au spus:

Studenti — b
rînd totodată și ca~ 
litotea lor.

An mers oriunde 
avea nevoie gospodă
ria. Unii studenți au 
prășit porumbul, al
ții tu lucrat la gră
dina de zarzavat, al* 
ții pe combine la re
coltat orzul, unii la

Apoi, am primit 
furci cu coadele fă
cute pur și simplu 
din araci neciopliți, 
în asemenea condiții 
mai poți să-ți faci 
norma ?

Considerăm că 
conducerea gospodă
riei, neglijînd aseme-

peste 2.200 kilograme de grîu 
la hectar, față de 2.000 cit este 
planificat.

Așa cum am organizat noi 
mobilizarea tineretului la re
coltatul păloaselor, am făcut 
un lucru bun. Dar mă gindesc 
și la unele deficiențe. Nu înțe
leg de ce trebuie să mai aștep
tăm citeva zile. Orzul de pe 
cele 11 hectare a dat de mult 
în pîrgă. E drept că a plouat 
cam mult pe la noi și se re
coltează greu. Dar au fost și 
zile bune. Conducerea gospo
dăriei susține că atunci cind 
începem, să nu ne mai oprim. 
Cred că e greșit, deoarece u- 
nele parcele sînt deja bine 
coapte. Apoi stăm cam prost

cu înmagazinarea. Nu a- 
vem suficient loc pentru în
treaga recoltă. Saci de aseme
nea sînt cam puțini și nu din 
cei mai trainici. Am hotărit 
să terminăm recoltatul păioa- 
selor in 6 zile. Asta nu-i rău. 
Rău este însă că nu am înce
put pînă acum.

Și am mai uitat ceva im
portant. E vorba de organiza
rea unei echipe de tineret, 
care să strîngă rapid paiele 
pentru ca să se poată dezmi- 
riști imediat. Cu sprijinul or
ganizației de partid vom con
stitui și această echipă. Asta 
o facem, cum se spune, din 
mers, pentru că timpul nu aș
teaptă.

capitul tarlalei pentru cd nu 
existau saci.

Inginerul își notează ceva 
in carnet, apoi intervine in 
discuție:

— Bun, asta-i vina noastră. 
Dar aveți fi voi o vină. Nt-ați 
cerut pinză pentru colectoare
le de paie. V-am dat-o. Ați 
făcut chiar fi colectoarele, dar 
la combină nu le vedem iar 
paiele rdmin imprdțtiate pe

eimp și-o li ne vind greu <d 
eliberdm terenul pentru ara
turile de vară.

— Mai trebuiau date ni, le 
găuri, spune cu jumătate de 
glas Popescu. Asti-ieart le 
montăm... I

N-a foit o ceartă, ci o dis
cuție constructivi, ca Intre 
nițte gospodari pe care-i 
preocupi in cel mai înalt 
grad bunul mert al recoltării.

Șeful unui atelier

Pe Dumitru Malacu, responsa
bilul brigăzii I de mecanizare 
completă de la gospodăria agri
colă de stat Âgigea, regiunea 
Constanța, l-am găsit la cîmp, la 
halotatul paielor de orz de pe 
cele 48 hectare pe care le recol
tase în numai două zile.

— înseamnă, deci, că treaba 
la recoltat merge bine — am în
trebat noi.

—* Da, merge binișor, nc-a 
răspuns responsabilul de brigadă. 
Nu s-ar putea spune însă câ nu 
mai avem din cind în cînd și ne
cazuri.

— Adică ?
— Adică am recoltat 48 de 

hectare orz în numai două zile 
și acum, cînd am trecut la balo- 
tatul paielor, lucrare care ar tre
bui să meargă mult mai ușor, 
cam batem pasul pe loe. Și asta 
numai din cauză că presele de 
balotat paie produse de I.M.U.- 
Medgidia se defectează foarte 
repede. Am propune de aceea ca 
specialiștii care au proiectat ast
fel de prese să vină aici în tim
pul campaniei și să urmărească 
funcționarea mașinilor, pe teren, 
împreună cu noi, pentru a le 
putea aduce îmbunătățirile nece
sare. Ne-ar ajuta astfel foarte 
mult în lupta pentru terminarea 
lucrărilor de recoltare la timpul 
prevăzut.

Nu putem fi decît de aceeași 
părere cu tovarășul Dumitru Ma- 
lacu. Inginerii și tehnicienii de 
1* I.M.U.-Medgidia au datoria Ș« 
pot să ridice cu mult calitatea 
preselor de balotat paie pe care 
le produce întreprinderea lor în 
prezent

L-am mai întrebat *poi pe to
varășul Dumitra Mala cu cum și-a

organizat munca în brigadă pen
tru ca recoltatul 9a se facă in 
bune condițiuni și, în același 
timp, să nu intîrzie nici cu ce
lelalte lucrări de care membrii 
brigăzii răspund.

— Am căutat să ne gospodă
rim cit mai bine — ne-a răspuns 
dinsul. Iată, spre exemplu, eu și 
încă trei oameni din brigadă lu
crăm cu combinele la recoltatul 
orzului și al griului. Pentru ca 
treaba meargă bine în timpul 
campaniei, am reparat mașinile 
din vreme, iar acum căutăm să 
lucrăm din plin, de dimineață și 
pînă seara, cit ține lumina silei. 
Pentru a reduce timpii nepro
ductivi am cerul ca în campanie 
sâ ni « aducă masa caldă pe 
cîmp. Ciștigăm vreme și eu asta.

Pentru reparațiile care vor tre
bui făcute pe parcurs ne-am asi
gurat din timp piesele de schimb 
și tot ceea ce am crezut eă ne va 
trebui. Vom cere la nevoie și «- 
jutorul atelierului mobil al gos
podăriei. Vrem să terminăm re 
col ta tul celor 215 hectare de grîu 
ale brigăzii noastre în cel mult 
opt iile. De mîine (3 iulie) în
cepem și pînă duminica viitoare 
terminăm.

In vremea aceasta, însă, alți doi 
oameni ai brigăzii, Hie Dumitre
scu și Alexandru Dumitrescu, 
transportă finul de pe cele 50 
hectare cu lucerna cosită.

De-abia așteptăm să termi
năm halotatul paielor de orz 
pentru a putea elibera terenul și 
un tractorist din brigada noastră 
va și începe aratul.

Iată în eîteva cuvinte felul în 
care va lucra brigada noastră de 
mecanizare eompletă în această 
campanie.

M
Studențîî noștri au venit să-l ajute cu toate forțele pe mun

citorii din GAS. la strîngerea recoltei.

ecanizatori
de la S- M. L

Ne-au răspuns de data a- 
ceasta Gheorghe Popescu, 
șeful brigăzii a 2-a, si Tudo- 
raehe Oțetea, șeful brigăzii a 
11-a de la S.M.T. lanca. Ei 
lucrează la G.A.C. Plopu, in 
raionul Filimon Sirbu.

Cele 7 combine ale brigăzi
lor înaintau in lan sigure, 
harnice, iar căruțele pline cu 
saci treceau mereu pe lingă 
noi.

„Ca să meargă bine recol-

aici Popescu Gheorghe zîm- 
bește puțin șiret) dar de fapt, 
vă spun eu, așa cum ne-am 
organizat noi treaba îl vom 
termina in 8 zile. Adică, 
am făcut noi socoteala, la 
ifirșitul acestei săptămîni. A- 
vem de strîns griul de pe 650 
de hectare.

— In ce ne privește, mași
nile noastre vor merge stru
nă — interveni Oțelea. Ne-am 
asigurat cu de toate. Am con-

Secretarii

organizației 
U T. M.

colectivă

Cîteva zeci de metri tăcuți 
în fugă și iată-ne lingă ca
mionul care tocmai pornise în 
cursă.

— Atelierul mobil al S.M.T.- 
ului Fetești?
- Da, atelierul mobil.
Ne-am urcat. împrejurul 

nostru, in atelierul mobil, lăzi 
cu scule de diferite mărimi, un 
polizor, un aparat de sudură, 
piese de schimb, într-un cu- 
vînt, tot ce trebuie pentru ca 
reparațiile să se facă de bună 
calitate și cit mai urgent.
- Știți - ne spune tovară

șul Ion Sima, șeful atelieru
lui mobil, cînd ajungem în 
cîmp la una dintre brigăzi — 
anul trecut, in timpul campa
niei, am lucrat tot pe atelie
rul mobil. Am văzut de ce e 
nevoie mai mult, care sînt re
parațiile curente in timpul lu
crului și anul acesta mi-am a- 
provizionat atelierul tocmai cu 
asemenea piese și unelte .

— Și ați avut mult de lucru 
pînă acum ?

— Pînă acum nu chiar așa 
mult. Campania de-abia a în
ceput. Am făcut unele suduri 
la colectoarele de paie ale 
combinelor, ajutîndu-i în a- 
cest fel pe colectiviști. Am mai 
făcut și unele mici reparații In 
timpul recoltării orzului. Dar

perioada „de vîrf“ de-abia de 
acum înainte va veni pentru 
noi. Combinerii noștri care 
lucrează la gospodăriile co
lective și-au luat angaja
mentul să termine campania 
de recoltare din acest an în
tr-un timp foarte scurt, adică 
de azi (2 iulie) in zece zile 
să nu mai rămină nici un 
spic nesecerat. Ritmul de 
lucru va fi sporit deci, iar în 
cazul cînd se va produce o 
defecțiune, intervenția atelie
rului mobil trebuie să fie foar
te urgentă ca să nu se piardă 
nici o clipă.

— S-ar putea reduce procen
tul de reparații in timpul cam
paniei ?

— Da, s-ar putea reduce 
mult numărul reparațiilor din 
campania de recoltare cu con
diția ca fiecare combiner 
să-și întrețină mașina după 
instrucțiunile date. In special 
anul acesta, cind cantitatea de 
boabe a păioaselor este foar
te mare și mașinile sînt supu
se unor eforturi sporite, un
gerea pieselor trebuie făcută 
așa cum scrie la carte, tn fe
lul acesta putem ciștiga mult 
timp, care în această perioa
dă este extrem de prețios 
pentru noi.

— Sîntem aici la 
gospodărie, peste. 300 
de colegi, împărțiți 
pe la toate secțiile. 
Am venit acum vreo 
J0 iile cu hotirîrea 
de a sprijini, cu toa
te forțele, gospodăria 
în executarea la timp 
a lucrărilor din cam
pania de recoltare. 
La început a fost 
mai greu, dar în 
scurtă vreme ne-am 
acomodat. De la to
varășii ingineri și 
maiștri care ne acor
dă asistența tehnică 
am înțeles importan
ța lucrărilor a căror 
efectuare ne-a fost 
încredințată și ne am 
străduit sâ le termi
năm la timp, asigu-

însiloxat borceag și 
mazăre. Ne-am stră
duit să realizăm fie
care, zilnic, norma 
unui muncitor ca
lificat. N-am reușit 
întotdeauna și acea
sta s-a intimplat in 
cea mai mare măsură 
din cauza conducerii 
gospodăriei, lată de 
ce. Noi ne-am orga
nizat pe grupe, pe 
echipe, am inițiat o 
întrecere, însă n-am 
putut sâ lucrăm așa, 
organizat. De nu știu 
cite ori pe zi. oricine 
voia venea și cerea 
3-4-5 studenți pen
tru diferite lucrări 
mărunte, în altă par
te. Nu era nici o or
dine în treaba asta.

nea „amănunte" ne-a 
îngreunat mult acti
vitatea.

$i în fond toatp a- 
cestea înseamnă pier
dere de timp in pli
nă campanie.

Cele aproximativ 
30.00U de ore de 
muncă patriotici pe 
care le-am prestat 
noi pînă acum, pu
teau fi mult mai bine 
fructificate.

Sperăm că, cel pw 
țin de acum înainte, 
conducerea gospodă
riei să țină seamă de 
acest semnal al nos
tru și să ne ofere po
sibilitatea să spriji
nim lucrările din 
campanie cu toate 
forțele noastre.

șof

P urtători 
cravatelor

O clipă am admirat flutura
rea rubinie a cravatelor pio
nierești, în adierea molcomă a 
zefirului. Se părea că o mină 
meșteră răsădise cu dărnicie 
pe fondul auriu a! miriștii, 
flori roșii de mac. Peisaj de 
basm, de feerie și totuși obiș
nuit, de campanie. Pionierii, 
fiii și fiicele colectiviștilor din 
Scărișoara, regiunea Craiova, 
veniseră dis-de-dimineață să

âi 
roșii

♦

— Ca să zic așa. fiecare ute- 
mist și tînăr colectivist iși are 
postul lui de luptă bine sta
bilit. îndrumată de organiza
ția de partid, organizația 
TJ.T.M. din gospodăria noastră 
a făcut un plan de muncă spe
cial in vederea strîngerii re
coltei de păioase la vreme și 
în bune condițiuni. La recol
tatul orzului și griului vor lu
cra două combine de la S.M.T. 
Inotești...

Ajuns cu convorbirea aici, 
magazinerul Constantin Frusi- 
noiu, secretarul organizației 
U.T.M. din G.A.C. „Unirea“- 
Mizil, fu nevoit să ne spună 
iar pentru a nu știu cita oară : 
„Așteptați un moment, a venit 
cineva". Și iar pleca grăbit să 
rezolve vreo treabă urgentă.

Cind a revenit a continuat:
— Spuneam că recoltăm cu 

combinele. Dar sint multe de 
făcut. Pe fiecare combină am 
repartizat cite doi tineri din 
cei mai harnici. Pe camionul

gospodăriei sint alți trei tineri, 
care vor descărca la bază griul 
contractat cu statul.

— Cite tone ați contractat ?
— Faceți socoteala. 300 de 

kilograme la hectar. Avem cul
tivate 154 hectare. Sînt peste 
46 de tone. Apoi, am organi
zat o echipă de șoc care va 
transporta grîul cu atelajele. 
Mă gindesc însă că ne-am li
mitat în această privință. Va 
trebui ca nici un atelaj să nu 
rămină în afara întrecerii pen
tru transportarea rapidă a 
griului. De ce ? Pentru că 
deși gospodăria noastră e tî- 
nără - stringe abia a doua re-

>ltă de păioase — vom obține

tatul — ne spune Gheorghe 
Popescu — noi ne-am pregătit 
cu mult înainte. Combinele 
au fost verificate și puse la 
punct cu o lună de zile in ur
mă și același lucru l-am făcut 
cu tractoarele și secerătorile. 
Acum două zile am început 
recoltatul griului. Recoltase
răm mai înainte orzul de pe 
50 de hectare. Mașinile noa
stre au mers foarte bine. To
tuși am mai luat unele mă
suri. Am stat de vorbă cu in
ginerul agronom al gospodă
riei, tovarășul Nicolae Mun- 
teanu, și împreună am sta
bilit un plan de lucru pen
tru 4-5 zile. Noi trebuie, 
planificat, să terminăm re
coltatul în 10 zile. (și

a tineretului^ 
e ta sate

fecționat piesele de schimb, 
care se uzează mai repede, 
așa că micile defecțiuni sint 
înlăturate pe loc.

— în sfîrșit, pînă acum 
merge puțin mai greu — con
tinuă Popescu — nu din vina 
noastră și nici din vina colec
tiviștilor, ci din vina (Po
pescu rîde) a... belșugului. Re
colta e foarte bogată și acum 
mașinile trag din greu. Iese
— cel puțin aici în lanul ăsta
— cam 3.000—3.200 de kg. la 
hectar. Cînd siringi o aseme
nea recoltă, chiar dacă ți-e 
puțin mai greu, n-ai motive 
să fii supărat. Din contră...

— Mai e ceva (și Oțelea se 
uită cu coada ochiului spre 
inginerul gospodăriei, care 
stă alături) gospodăria ar 
trebui să lucreze mai operativ 
și să transporte mai rapid 
sacii la magazie, ca să putem 
fi în permanență aprovizio
nați cu saci goi. Astăzi s-a în- 
tîmplat de multe ori să aș
tepte combinele degeaba la

A ascultat despre ce este 
vorba, apoi ne-a spus zîm- 
bind :

— Dacă veneați ieri, era a- 
proape imposibil să stăm de 
vorbă. N-am avut timp nici 
măcar să răsuflu. Credeți că 
a fost chiar așa de ușor să ți
nem piept la 
care recoltau

Am început 
ce ne spunea 
înalt și negricios. Deși stătea 
— cum se spune — ca pe ace, 
comunistul Ștefan Belu de la 
G.A.S. Stîlpu, regiunea Plo- 
ești, ne-a spus lucruri intere
sante cu privire la contribu
ția pe care el, ca șofer, și-o a- 
duce la strîngerea rapidă a re
coltei de păioase.

Lucrează pe un camion „Stea
gul roșu" de patru tone, iar 
celălalt tovarăș al său, la fel. 
Recoltarea orzului de pe cele 
183 hectare a început simul
tan cu 6 combine. Amîndoi 
trebuiau să țină piept trans
portării recoltei în magazii, 
care se aflau la 6—7 kilome
tri distanță. Cînd s-au chemat 
la întrecere socialistă, ei au 
făcut un calcul. Au înmulțit 
183 de hectare cu cifra de 
2.400 kg. orz cît era planificat 
să se obțină la hectar. Pe mă
sură însă ce combinele pătrun
deau in inima lanului, și-au 
dat seama că socoteala da-a- 
casă nu se potrivește cu cea 
de pe cîmp

— De ce ? - l-am întrebat.
- Hm, a zis Ștefan Belu. 

clipind din ochi cu o anumită 
semnificație. Păi, am obținut

șase combine 
toate deodată ? 
să notăm ceea 
tînărul acesta

3.150 kg de orz la hectar. Deci 
de pe toate cele 183 de hec
tare am transportat cu aproa
pe 140 de tone mai mult față 
de calculul făcut de noi mai 
înainte. Dar nu ne-am lăsat. 
Ne-am ținut după combine și 
răsturnam sacii direct de pe 
platformă în mașină. Apoi am 
mărit capacitatea de transport 
de la 4 tone la 4,8—5 tone. La 
descărcatul sacilor în magazii 
am pus umărul și noi. La în
toarcere — cu viteză sporită și 
pe cel mai scurt drum. Păcat 
însă că am cam avut de furcă 
cu unele neajunsuri. De eîteva 
ori a trebuit să mă plimb cu 
mașina încărcată prin curtea 
gospodăriei pentru că nu se 
stabilise precis unde depo
zităm orzul pe categorii: pen
tru sămînță, pentru consum 
propriu etc. Dar am ținut 
piept. Cind ultimul petec de 
orz era recoltat, eu încărcăm 
ultimul sac.

— Dar la transportul griu
lui veți fi la înălțime ?

— Musai I Am tăcut un plan 
de bătaie amănunțit. Calculul 
l-am făcut pe 2.400 kg. la hec
tar, cit s-a obținut pe primele 
100 de hectare recoltate nu pe 
2.000 kg. cît este planificat. 
Vrem să nu mai... „greșim" 
Avem posibilitatea ca săptă- 
mîna asta să batem recordul, 
dacă vremea va fi bună, a- 
dică să transportăm aproa
pe 190 de vagoane de grîu, 
dintre care circa 40 de 
vagoane peste plan. Bazele de 
recepție sînt cam departe dar... 
o să ajungem repede la ele.

Și noi sîntem in campanie. 
Nu vom lâsc nici un spic pe 

miriște.

strîngă spicele risipite pe mi
riște. Pentru ca recolta anului 
1960 să fie cuieasa întreagă. 
Pînă la ultimul spic.

— Părinții noștri, frații mai 
mari, au reușit sâ obțină o 
producție mare de cereale, ne 
spune pioniera Teodora Oda- 
giu. Acum luptă pentru strin- 
gerea ei făiă pierderi.
- Și ce v-ați propus să fa

ceți ?
— Ceea ce de fapt am și 

început să facem Vom strin
ge spicele de pe cele 800 de 
ha. de griu ale gospodăriei co
lective. Cite 4 kg. spice de 
fiecare pionier. După cum ve
deți, avem și noi un plan. Un 
plan pe care ne străduim să-l 
Îndeplinim și chiar să-1 depă
șim.

Așa cum in școală în
trecerea ne ajută să ne îmbo
gățim cunoștințele, și aici, la 
munca patriotică ea ne va a- 
juta sâ cîștigăm „bătălia pio
nierească a recoltei", cum am 
botezat noi strinsul spicelor. 
Unitatea noastră de pionieri 
se află in intrecere cu unită
țile din școlile vecine. în co
mună, întrecerea e organizată 
pe detașamente.

— Și cine crezi că va cîști- 
ga întrecerea ?

— Nu știu... Personal, aș 
vrea ca unitatea noastră sâ fie 
prima, iar în cadrul unității, 
să ciștige detașamentul pe 
care-1 conduc.

Am lăsat-o să-și reia locul 
în formația culegătorilor de 
spice. Detașamentul are doar 
un plan. Un plan care ilus
trează contribuția modestă 
dar reală, a celor mai tinere 
vlăstare ale colectiviștilor din 
Scărișoara, la bătălia strlnge- 
rii recoltei .
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Cit prețuiește sprijinul 
comuniștilor

(Urmare din pag- l-a) 

lăsat privirile in jos. Ce am fi 
putut răspunde ? Doar repro
șurile maistrului și ale altor 
muncitori vlrstnici erau înte
meiate. Trebuia să ștergem a- 
ceastă impresie nefavorabilă 
care se crease despre munca 
tineretului, să eiștlgăm din 
nou Încrederea muncitorilor 
virstnict Dar cum ? Am con
vocat atunci o adunare a or
ganizației U.T.M. Utemiștii M. 
Onița, P. Neagoe, M. Furtună 
și alții care lucraseră de mm- 
tn'ală la locomotiva despre 
care este vorba au fost aspru 
criticați. Aceasta nu era insă 
suficient. Doar și in alte rin 
duri acești tineri fuseseră cri
ticați pentru că lucrează ne
glijent. Trebuia să luăm și alte 
măsuri. Unul din membrii co
mitetului II. T. M. a făcut a- 
tuncl propunerea ca la atelie
rul de reparat locomotive să 
se creeze o brigadă de tineret 
model, formată din tinerii cei 
mai destoinici, cu o calificare 
superioară, iar in fruntea ei 
să punem ea responsabil un 
utemist harnic. Atunci, de bu
nă seamă că nimeni nu va mai 
putea spune că tineretul nu-și 
face datoria in producție. Ideia 
ni s-a părut interesantă. Și 
iată, așa, fără să chibzuim mai 
adine daeă e bine sau nu să 
creăm o astfel de brigadă, 
fără să ne gindim Ia altceva 
deeit Ia „prestigiul** nostru, 
am început să acționăm. Cre
deam că totul va merge stru-

Părinți 
și elevi!

La librăriile din țară a 
apărut îndrumătorul pen
tru admiterea in școlile 
profesionale, școlile de me
serii și școlile agricole, pre
cum și îndrumătorul pen
tru admiterea in școlile 
tehnice și școlile tehnice de 
ma’ștri pe anul școlar 
I960- ÎMI.
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In aceste îndrumătoare 
Se arată condițiile de ad
mitere in școlile profesio
nale, școlile agricole, școli
le de meserii, școlile teh
nice șl șco’ilc tehnice de 
maiștri cu indicațiile ne
cesare in ce privește vîrsta 
de primire la diferite me
serii și specialități, obiec
tele de examen, data ține
rii examenelor etc.

Îndrumătoarele cuprind 
și rețeaua școlilor cu me
seriile și specialitățile res
pective pentru a veni în
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ătMTmă IțUirtf lîvgn
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sprijinul absolvenților șco
lilor de 1 ani și absolven
ților școlilor medii de cul
tură generală în alegerea 
meseriei sau specialității ce 
doresc s-o îmbrățișeze.

Aceste îndrumătoare se 
pot procura de la orice li
brărie. 

La cooperativa „Arta Casnica" din Tismana, regiunea Craiova se lucrează diferite țesături șl 
cusături cu motive oltenești.

Foto; AGERPRES

nă. Dar ne am împotmolit 
chiar de la început. Pe bană 
dreptate, maiștrii nu au vrut 
să descomplecteze echipele 
pentru a ne pune la dispoziție 
pe cei mai buni tineri pen
tru a-i organiza intr-o briga
dă. Ne-am adresat atunci bi
roului organizației de partid.

— Vrem să facem un lucru 
extraordinar — le-am spus noi 
tovarășilor din biroul de par
tid. Vrem să arătăm de ce este 
in stare tineretul. Dar nu gă
sim suficientă înțelegere la 
maiștri. Ajutați-ne.

După ce ne-au ascultat pă
surile, tovarășii din biroul or
ganizației de partid nu s-au 
grăbit să ne laude. Dimpotri
vă.

—- Păi, dacă voi o să luați 
in brigadă pe cei mai buni 
tineri, ne-a spus comunistul 
P. Pripas, secretarul organiza
ției de partid, echipele nu 
vor mai putea să-și îndepli
nească sarcinile de producție. 
V-ați gîndit la asta? Și apoi, 
ce vreți să faceți voi nu este 
normal. Ia judecați și voi : a- 
dunați intr-o brigadă pe cei 
mai buni tineri din depou. Va 
fi, fără îndoială, o brigadă 
bună. Veți avea cu ce vă mân
dri. Dar de ceilalți tineri, care 
mai dau rebuturi, sau lucrea
ză superficial, de cei care au 
o calificare mai slabă, cine se 
va ocupa?... Ideia de a crea 
o brigadă de tineret este foar
te bună, căci brigada înseam
nă muncă și răspundere co
lectivă. Important este însă să 
creăm brigada nu formal, de 
paradă... Dacă vreți să schim
bați părerea proastă care s-a 
format despre unii tineri, 
dacă vreți să aveți o brigadă 
de tineret fruntașă, atunci a- 
jutați-i pe tinerii mai slab pre
gătiți profesional să crească, 
nu veniți Ia totul de-a gata...

Din discuția pe care am a- 
vut-o atunci cu membrii biro
ului organizației de partid și 
cu alți comuniști am tras 
multe învățăminte pentru ac
tivitatea noastră de viitor. De 
bună seamă, brigada pe care 
intenționam s-o creăm ar fi 
muncit bine, dar cu celelalte 
echipe ce s-ar fi intîmplat? 
In dorința de a salva „presti
giul" tinerilor, noi nu am 
avut în vedere acest aspect 
al problemei. Organizația de 
partid, comuniștii ne-au aju
tat insă să vedem lucrurile in 
adevărata lor lumină, cu mai 
multă profunzime, multilate
ral, ne-au învățat să chibzuim 
și să acționăm cu mai multă 
maturitate, ca niște adevărați 
gospodari.

In urma discuțiilor pe care 
le-am avut, se înțelege că am 
renunțat la ideia de a crea o 
brigadă de tineret formată nu
mai din tineri fruntași. Ne-am 
convins că această brigadă nu 
ar fi fost în stare să rezolve 
problemele de producție care 
se puneau atunci in fața noas
tră. După ce comuniștii ne-au 
ajutat să înțelegem cum tre
buie creată o brigadă și cum 
trebuie să acționeze ea, am 
pornit la treabă. Prima bri
gadă a tineretului urma să fie 
creată la sectorul pentru re
parat locomotivele cu seria 
150.000. Le-am explicat băie
ților de aci ce urmărim prin 
crearea brigăzii și, după ce 
și-au dat seama de avantajele 
muncii, de faptul că vor avea 
posibilitatea să-și ridice con
tinuu calificarea profesională, 
să se intr-ajutoreze în mun
că. să-și petreacă mai bine și 
cu folos timpul liber, firește 
că au îmbrățișat cu toții ideea. 
Mai greu a fost însă să sta
bilim cine va fi responsabilul 
brigăzii. Aveam doar nevoie

Pentru sănătatea oamenilor muncii 
din regiunea Constanța

în Dobrogea, cunoscută în 
trecut ca una dintre cele mai 
înapoiate regiuni ale țării din 
punct de vedere sanitar, au 
fost construite în ultimii 5 
ani încă trei spitale. în a- 
ceeași perioadă numărul pa
turilor spitalicești s-a mărit 
cu aproape 800. Au fost de 
asemenea înființate încă 23 
case de nașteri, numărul cir
cumscripțiilor sanitare a cres
cut cu 43, s-a dublat numă
rul farmaciilor și s-au înfiin
țat de 3 ori mai multe puncte 
farmaceutice. 

de un muncitor destoinic, bun 
organizator, dar printre tine
rii care urmau să lucreze in 
brigada noastră nu era nici- 
unul nimerit pentru o aseme
nea muncă importantă. Orga
nizația de partid ne-a venit și 
de data aceasta in ajutor.

— Rugați 1 pe tovarășul Ma
rin Tudor să vină să lucreze 
in brigadă, ne-a spus secre
tarul organizației de partid. 
Este un comunist de nădejde, 
un meseriaș de mina intiia, 
om care a trecut prin școala 
vieții. De la el, tinerii vor a- 
vea ee învăța.

Așa am și făcut. După cite- 
va zile, brigada a luat ființă 
și munca a început cu spor 
chiar din primele zile. Căci, 
odată cu îndelungata sa expe
riență m muncă și in viață, 
comunistul Marin Tudor a »- 
dus în brigadă un suflu nou, 
un spirit de muncă activ. In 
brigadă munca e organizată 
în mod rațional : fiecare tâ
năr știe unde, cit și cum tre
buie să lucreze ; intre membrii 
brigăzii 9-a statornicit spiri
tul de într ajutorare și de exi
gență reciprocă; s-au luat 
măsuri pentru ridicarea conti
nuă a calificării profesionale; 
pentru petrecerea timpului li
ber în colectiv in mod plăcut 
și educativ, ki prima sa lună 
de existență, brigada a reușit 
să obțină cu adevărat realizări 
remarcabile în producție : a 
scurtat timpul de imobilitate 
al locomotivelor in depou ; în 
timpul reparațiilor, m medie 
2 ore, Ia fiecare trei zile briga
da repară o locomotivă în 
plus, iar lucrările executate 
mulțumesc acum și pe cei mai 
exigenți maiștri și controlori 
de calitate. Economiile reali
zate pină acum se ridică Ia 
zeci de mii de lei. Datorită 
sprijinului primit din partea 
organizației de partid, dato
rită perseverenței cu care res
ponsabilul brigăzii, comunistul 
Marin Tudor iși ajată tinerii, 
această brigadă a devenit ceea 
ce de fapt trebuie să fie ori
care brigadă de tineret: un 
colectiv bine sudat, harnic și 
plin de inițiativă în muncă, o 
pepinieră in care cresc mun
citori înaintați. Semnificativ 
în acest sens este și faptul că 
pînă acum mai mulți tineri 
din această brigadă printre 
care se numără Nieolae Poșta, 
Victor Sirbu șl alții au plecat 
să lucreze în alte brigăzi pen
tru a împărtăși și celorlalți ti
neri din metodele și experien
ța de muncă câștigată în bri
gada comunistului Marin Tu
dor. In același timp, brigada 
aceasta se completează mereu 
cu noi tineri. Mircea Bludov- 
schi, Mircea Frunză, Octavian 
Vlad și alții au venit aci să 
învețe cum se muncește.

Experiența dobîndită de bri
gada comunistului Marin Tu
dor este generalizată acum în 
toate brigăzile de tineret din 
depou. Totodată, la îndemnul 
organizației de partid, noi am 
reorganizat brigăzile de tine
ret, apelind la numeroși co
muniști și muncitori vârstnici 
cu o bogată experiență de 
muncă și viață, să muncească 
In brigăzi, să-i ajute pe tineri. 
Acesta este un singur exemplu 
care dovedește cum ne-a aju
tat organizația de partid 
să asigurăm acțiunilor pe 
care le întreprindem o reu
șită deplină. Dar cite alte 
exemple de felul acesta Ai 
s-ar mai putea da! Căci nu 
există acțiune a organizației 
U.T.M., a tineretului, care să 
nu se bucure de atenția și spri
jinul permanent al organiza
ției de partid, al comuniștilor 
din depou.

Spitalele și circumscripțiile 
sanitare au fost dotate cu a- 
parate moderne. Pentru inter
vențiile urgente, în această 
perioadă rețeaua sanitară a 
fost dotată cu 12 autosalvări 
și 3 avioane sanitare, iar 
pentru asigurarea unei asis
tențe medicale calificate pînă 
și în cele mai îndepărtate lo
calități din Delta Dunării 
s-au construit și dat în folo
sință două vase-policlinică 
•peciale.

(Agerpres)

Deschiderea 
Conferinței naționale 

de fiziologie
Marți dimineața s-au deschis 

în Capitală lucrările Conferin
ței naționale de fiziologie, or- 
ganizată de Academia R.P. Ro- 
nrine. Ministerul Sănătății și Pre- 
vederilor âoeiale și Societatea 
Științelor Medicale.

La conferință participă acade
micieni, cadre didactice din în
văță mîn tul superior medical, cer. 
cetitori științifici, medici. Iau 
parte de asemenea oameni de 
știință de peste hotare.

Tovarășii arad. Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. Ro
mine. și Voinea Marinescu, mi
nistrul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, au salutat conferința 
subliniind importanța ei.

Au adus apoi salutul lor oa
meni de știință străini care par
ticipi Ia lucrările Conferinței.

In continuare, acad. prof. Gr. 
Benetato a prezentat raportul in. 
tituJat „Orientarea în fiziologia 
de astăziu. Au armat comunicări 
de fiziologie experimentală și 
discuții pe marginea lor.

Lucrările Conferinței continuă 
pînă în ziua de 8 iulie.

Expoziji» „Aria aplicată 
din R.P.F. Iugoslavia'*
Marți la amiază s-a deschis 

în sălile Muzeului de artă 
populară al R. P. Romîne 
expoziția „Arta aplicată din 
R.P.F. Iugoslavia'*.

La deschidere au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
învățămintului si Culturii, ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. oameni de artă și cultură.

Au fost de față Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.P.F. 
Iugoslavia la București, mem
bri ai ambasadei, precum și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Expoziția cuprinde creații 
ale artiștilor iugoslavi din do
meniul artei aplicate — de la 
afiș, ambalaj, fotografie artis
tică și pînă la costume de 
teatru și decorație de interior.

(Agerpres)

Bloc da locuințe nou construit In orașul Bocou.

Foto : AGERPRES

Cînd știi
cui folosește ofelul t

(Urmare din pag. l-a)

savanțl". Aici, pe platforma oțe- 
lăriei, activează o „academie**, 
un institut de cercetări ta mi
niatură. Obiectivul principal 
spre care este îndreptată a- 
tenția oțelarilor este îmbună
tățirea continuă a tehnologiei 
oțelului, pentru a deschide 
drum liber progresului tehnic. 
Un colectiv de ingineri și teh
nicieni. din care face parte și 
maistrul Gh. Stanca, a creat o 
inovație cu un efect economic 
hotărîtor. Este vorba despre 
o mai bună reglare a flăcării 
in ouptoarele Martin. Inovația 
a adus o modificare a para
metrilor de aburi, debit și 
presiune. Efectul ? A redus 
durata medie de elaborare a 
șarjei cu aproape o oră. Eco
nomiile rezultate se cifrează 
la 2.700.000 lei anual. Altă ino
vație, a aceluiași colectiv, la 
care se mai adaugă și maistrul 
Ștefan Tripșa, modifică siste
mul de încărcare a cuptoare
lor prin folosirea minereului 
pe vatră. Simplă, dar cu con
secințe deosebit de valoroase. 
Oțelarii aveau multe necazuri 
cu vetrele cuptoarelor. Tre
buiau mereu reparate. Fierul 
vechi, care se încărca direct 
pe vatră, nu asigura o uzură 
uniformă a vetrei. De aci de
fecțiuni. Noul sistem a înlă
turat acest neajuns. Faptul că 
Cuptoarele nu mai staționea
ză pentru reparații a dus la 
sporirea producției de oțel. E- 
conomiile anuale urcă la im
presionanta sumă de 3.000.000 
lei. Una dintre cele mai re

Gol... (Fază din turneul de fotbal rezervat echipelor din șeo- 
Iile profesionale. In dispută formațiile elevilor din Tg. Mureș și 

Galați).
Foto : N, ST6LORIAN

BOX

în vederea turn exil ui pe 
care-I vor întreprinde în R.D. 
Germană, boxerii clubului 
Rapid București se pregă
tesc intens sub îndrumarea 
antrenorului Ion Doculescu. 
In primul meei pugiliștii fe
roviari vor evolua la 29 iulie 
Ia Leipzig în compania echi
pei Lokomotiv. La 2 august 
echipa romînă va susține la 
Berlin meciul revanșă cu e- 
chipa Lokomotiv. Din lotul 
boxerilor feroviari fac parte 
V. Vintiiă, A. Morăruș. I. 
Turcu, I. Pătruț, Gh. Tănase, 

centa îmbunătățiri, care a 
marcat un nou salt ta spori
rea producției de oțel și care 
iși reflectă rostul ta succesele 
dobtadite de către oțelari ta 
cinstea Congresului partidu
lui, aparține maistrului cu tur
narea, comunistul Damianoiu 
Eugen și maistrului șamotor, 
comunistul Palcău Ladialau. 
Ei au descoperit posibilitatea 
măririi capacității oalelor de 
turnare, care a permis supra
încărcarea cuptoarelor și, deci, 
obținerea unei greutăți mai 
mari pe șarjă : de la 185 tone 
la 197 tone de oțel. Anual se 
pot produce cu circa 25.000 to
ne oțel mai mult în momen
tul de față se experimentează 
febril o propunere a maistru
lui Călțun și a inginerului 
Dan. Ei vor să elimine, prin 
inovația lor care privește ca
merele de zgură, o reparație 
la rece, care înseamnă în plus 
citeva zeci de mii de tone de 
oțel anual Deocamdată ino
vația este in fașe : adică în 
proiecte, desene, descrieri pe 
care cei doi, vecini cu caseie, 
colegi de școală, le răsfoiesc 
în flecare seară, le iau ta dez
batere ori de cîte ori au pri
lejul. Va fi o inovație de 
mare anvergură despre care 
ei spun că „musai să reușea
scă".

...în aceste zile, la Hune
doara „temperatura" întrecerii 
socialiste e ta creștere. Bravii 
oțelari transformă In fapte de 
cinste cuvîntul însuflețitor al 
partidului, tot mai temeinic, 
cu fiecare șarjă, cu fiecare 
tonă de oțel peste plan.

Dobre Pavel. AI. Moise, D. 
Trandafir și alții.

FOTBAL

Campionatul de fotbal al 
R.P. Bulgaria a fost cîșțigat 
de echipa ȚDNA-Sofia cu 32 
puncte urmată de echipele 
Lewski Sofia cu 28 puncte și 
Lokomotiv Sofia 23 puncte, 
în etapa de duminică ȚDNA 
a terminat îa egalitate 1-1 cu 
Lokomotiv Sofia. Alte rezul
tate : Spartak Sofia—Slavia 
Sofia 2-2; Levski Sofia— Sep- 
temvri Sofia 2-0; Botev Plov
div — Miner Dimitrovo 4-2; 
Spartak Pleven—Spartak Plov
div 0-2; Dunav Rusae — Spar
tak Varna 3-0.

SCRIMĂ

în orașul Saratov se desfă
șoară campionatele de scrimă 
ale U.R.S.S. care reunesc pe 
cei mai buni trăgători din 
țară in frunte cu membrii 
lotului olimpic. Peste 40 de 
concurenți s-au aliniat la 
startul probei de floretă băr
bați încheiată cu victoria lui 
Iuri Rudov, în vîrstă de 28 
ani. Noul campion a făcut 
parte din echipa U.R.S.S. care 
a cucerit titlul mondial în 
anul 1959. Medalia de argint 
a fost cucerită de Iuri Sișkin, 
iar medalia de bronz a reve
nit lui Iuri Ocipov. De re
marcat că Victor Jdanovici, 
campionul de anul trecut și 
Mark Midler, cotați printre 
favoriții competiției, nu au 
reușit să se califice ta tur
neul final.

ALPINISM

Lnfrunttnd timpul nefavo
rabil, zăpada și ceața, trei 
alpiniști sovietici: Poliakov, 
Puzîrev și Maleinov au efec
tuat cu succes o escaladare a 
virfului Ghiulci din Caucazul 
Central, Ei au dat acestui 
vîrf numele cunoscutului al
pinist italian Luigi Gaspa- 
rotto. în anul 1929 Gasparotto 
a fost primul alpinist care a 
urcat pe vîrful Ghiulci. în 
timpul celui de-al doilea răz
boi mondial alpinistul italian 
a fost unul din conducătorii 
mișcării de rezistentă și a 
pierit in închisorile Gestapou
lui.

Patria. Gh. Doja : Cocoțatul} 
Republica, Elena Psvel (sală șl 
grădină). Al. SaWe (sală și gr*, 
dină): Veneția. luna fi tu ; Ma. 
gheru l.C. Frimu (sală și grădi. 
nă), Miorița. I Mai (sală și gră
dină): Rătăcirile dragostei; V. A. 
lecsandri. Arta : Legea-i lege ; 
București. înfrățirea tntr» po. 
popoare. Libertății (sal* și 
grădină) : Furtuna ; Lumina : 
Comandantul detașamentului; 
Central Floreaaca. Aurel Vlai. 
cu : Valurile Dunării; Victoria. 
23 August (sală și grădini): Ma. 
melucul; .Maxim Gorki. Flacăra. 
Donca Simo (sal* și grădină) : 
Lanțul, Timpuri Noi: Un ciclu 
de filme documentare; 13 Sep
tembrie : Program special pentru 
copil; pentru adulti : De sim. 
bălă pină luni; Tineretului, 
Popular : Cei mart și cei mici ; 
Al. Popov: Inlilnire cu diavo
lul; 8 Martie (sală și grădină). 
V. Rozii* (sal* și grădină» : Ba. 
lada soldatului; GrivJța (sal* și 
grădină) • Articolul 430 ; Cultu
ral. Drumul Serii : Foma Cor. 
deev; Unirea (sală și grădină) : 
Melodii de pe Neva; T. Vîadimi. 
rescu : Generalul Delta Rovere ; 
MUnca : Barbara ; M. Emfnescu. 
30 Decembrie : Pescarii din arhi. 
pelag; Itie Pintilie (sală și gri. 
dină) : O zi de odihnă ; 8 Mai : 
Stele de mai: N. Băl eseu (sală 
și grădină) : In Intimpinarea zo
rilor ; G. Coșbuc : Pudrieea vor. 
bitoare; G. Bacovia : Război șl 
pace seria ILa ; Olga Bancic 
(sală si grădiiă) : Secretul mi. 
lltar ; B Del?vraricea : Răzbu. 
narea.

STADIOANE SI GRĂDINI DE 
VARA : Stadmnul Republicii: 
Veneția luna ș; tu , Stadionul 
Giuleștî Stadionul Dinamo : Co. 
coșatul; Grădina Progresul : 
Legea.i leg”; Grădina Tudor Via. 
dimirescu ; Oameni și lupi.

Vacanța pionierilor 
și elevilor

în întreaga țară s-au des
chis tabere de vară unde mii 
de pionieri, și elevi își petrec 
în mod plăcut și folositor o 
parte din vacanță.

Orașul Stalin. — în taberele 
daschise zilele trecute la 
Bran. Șăliște, Simbăta de Sus. 
Avrig, Săcel, Zizta. Budila și 
în alte locuri pitorești ale re
giunii Stalin au venit să-și 
petreacă vacanța de vară 
peste 4.200 de piemen și elevi 
din regiunile București. Con
stanța, Regiunea Autonomă 
Maghiară și Stalin. Odihna 
copiilor se îmbină cu o acti
vitate folositoare. în bibliote
cile celor 23 de tabere din re
giune pionierii și școlarii gă
sesc numeroase cărți reco
mandate de profesori. De ase
menea, ta cercurile tinerilor 
naturaliști și geografi, capiii 
își completează cunoștințele 
din timpul anului școlar.

Programele artistice, focuri
le de tabără și serile literare, 
excursiile pe munți, concursu
rile de orientare turistică 
prevăzute ta programul tabe
relor fac ca vacanța petrecu
tă de copii ta tabără să fie cit 
mai plăcută.

★
Pitești. — în acest an în re

giunea Pitești s-au organizat

Turneul Teatrului „Vahtangov
în țara

9
Marți dimineața) reprezen

tanți ai. Teatrului Academic 
de Stat din Moscova „E. Vah- 
tangcv“ au făcut o vizită la 
Ministerul Învățământului și 
Culturii unde au fost primiți 
de tov. Constanța Crăciun, 
adjunct al ministrului. Au 
fost de față funcționari supe
riori din Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii.

★

Colectwul Teatrului Academic 
de Stat din Mosc&va i,E- Vahtan- 
gav(t a prezentat marți seara, pe 
scena Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romîne, un specta
col închinat aniversării 160 de 
ani de la nașterea lui 4. S. Puf 
km.

După ee artistul poporului dl 
UJl^uSug R. N. Simancw recitat

: UZINELE DE INCAlTAMIKTE
Whs'ȘeMantus TIMIȘOARA

creații

încălțăminte de bună 

calitate, elegantă și du

rabilă. Purtați cu Încre

dere Încălțămintea pro

dusă de Uzinele N. Be- 

loiannis, Timișoara.

Fabrica de Mucava 
„MOLIDUL**

Comuna Vama, raionul Cîmpulung, regiunea Suceava pro
duce și livrează :

— filtre de ulei pentru
autovehlcole

— confecții-ambalaje din
mucavale și carton di
ferite tipuri

— mucavale brune și gris,
diferite grosimi

Toate produsele sini de cali
tate superioara. Livrarea pe 

bază de comenzi ferme. 

27 de tabere în care își petrec 
vacanța de vară mal mult de 
11.000 de pionieri și școlari. 
Asemenea tabere s-au deschis 
de curînd la Rucăr, Cimpu- 
lung, Rimnicu Vîlcea, Călimă- 
naști, Curtea <jp Argeș și ta 
alteriocuri piăorcști din re
giune. Copiifltou asigurate toa
te «ondițiilfe pentru a petrece 
o vacanță plăcută și instruc
tivă.

*
Bacău. — în tabăra regiona

lă de pionieri de la Valea U- 
zului a sosit prima serie de 
248 de pionieri și școlari, fii ai 
oamenilor muncii din regiu
nea Bacău. Pentru cazare au 
fost puse la dispoziția copiilor 
10 cabane bine mobilate. Ta
băra dispune de un cinemato
graf, o. stație de amplificare, 
un club dotai cu aparat de ra. 
dio, televizor și o bibliotecă cu 
peste 5.000 de volume, un 
ștrand cu plajă și diferite te
renuri sportive.

Pină acum, în regiunea Ba
cău s-au deschis 8 tabere re
gionale, iar alte 5 urinează să 
se deschidă ta curind.

(Agerpres)

CI

noastră
poezia ,>Din nou am colindai 
au fost prezentate trei din lucră
rile dramatice, de mici proporții, 
ale lui Pușkin cunoscute sub nu
mele de „Micile tragedii" ; „Ca
valerul avar“, ,.Mozart și Salieri" 
și „Oaspetele de piatră".

Spectacolul, de mare valoare 
artistică, a fost primit cu căldură 
de publicul bucureștean, care a 
făcut o manifestare de sinceră 
prietenie solilor artei sovietice.

★

După spectacol, Ministerul 
învățămtatului și Culturii a 
oferit ta cinstea colectivului 
Teatrului „E. Vahtangov" din 
Moscova o masă la restauran
tul Pescăruș.

(Agerpres)



De peste hotare
Pretutindeni în Austria

N. S.
cu

V1ENA 5. — Trimisul special 
al A ger preș. HORI A UMAN, 
transmite : După ce au petrecut 
noaptea de luni spre marți la 
castelul Fuschl, in apropiere de 
Salzburg, N. S. Hrușciov fi per
soanele care îl însoțesc au con
tinuat în dimineața de 5 iulie 
călătoria în Austria.

Peste tot în drumul spre Ka
prun, care a constituit obiectivul 
acestei a șasea zi a vizitei în 
Austria a conducătorului guver
nului U.RS.S , N. S. Hrușciov a 
fost primit cu o deosebită cor
dialitate de populație. în toate 
localitățile, în toate satele de-a 
lungul șoselei care șerpuiește 
prin munții Al pi, sute de țărani, 
muncitori, meșteșugari, turiști 
ies in întimpinarea oaspetelui, a- 
gitind buchete de flori, stegu- 
lețe. Străzile sînt pavoazate cu 
drapele, cu ghirlande de flori, cu 
pancarte purtînd lozinci și urări 
de salut, în sate sau așezări tu
ristice, ca Golling, Kuchl, Salz- 
achklamm, pe malurile lanului 
și ale Salzaehului în limbile ger
mană și rusă se urează bun ve
nit oaspetelui sovietic : .^Salutăm 
pe Hrușciov !“, „Pace ți priete
nie !“ f ,.Pace și dezarmare 
..Bun sosit Hrușciov 1“, .Salut 
Uniunii Sovietice

Im jumătatea drumului spre 
Kaprun, în pitorescul cătun Im- 
lau, caravana de autovehicule 
face un scurt popas. Locuitorii 
îl intimpină cu multă prietenie 
pe conducătorul sovietic. I n 
grup de copii oferă flori lui 
N. S. Hrușciov și Ninei Petrovna 
Hrușciova. N. S. Hrușciov a avut 
o convorbire prietenească cu 
locuitorii, glumește cu copiii, 
semnează autografe — toate a- 
cestea spre bucuria țoloreporle» 
rilor.

în continuarea drumului spre. 
Kaprun, în satul Lorach, N. S. 
Hrușciov și persoanele care-l în
soțesc au fost întimpinate de o 
delegație a provinciei Tirol, re» 
giune care nu este inclusă în iti- 
nerariul vizitei dar care a ținut 
sa-l salute pe înaltul oaspete.

Convoiul ajunge la Kaprun, la
poalele muntelui unde, în inima
Alpilor austrieci in masivul

întâlnirea cu reprezentanții 
direcției și ai muncitorilor uzinei „Voest“

LINZ 5 (Agerpres). — TASS 
transmite : I.uind cuvintul la 
intilnirea cu reprezentanții 
direcției și ai muncitorilor de 
la Uzina metalurgică „VoeaC 
din orașul Lini. N. S. Hniș- 
clov. șeful guvernului sovietic 
a spus printre altele:

Uzina dv. a produs o bună 
impresie asupra mea și asu
pra prietenilor mei. In de
curs de zece ani in uzină s-a 
obținut o mare creștere a 
producției de oței. Este bine. 
Austria este o tară capita
listă, iar noi sîntem repre
zentanți ai unei țări socia
liste. Noi considerăm că 70 
la sută din succesele obținute 
de uzina dv. se datoresc re
lațiilor cu noi, adică cu țara 
noastră socialistă, și aceasta 
este o demonstrare a felului 
în care se poate dezvolta eco
nomia chiar dacă nu are o 
bază socialistă ci doar relații 
de colaborare cu un stat so
cialist, o demonstrare a ceea 
ce poate realiza poporul, ceea 
ce pot realiza clasa muncitoa
re, țărănimea muncitoare si 
intelectualitatea. Și pe capita
liști îi atragem in colabora
rea economică a statelor cu 
orînduiri diferite, pe baza 
coexistenței pașnice.

Să vorbim deschis. Cine 
este interesat în dezvoltarea 
industriei Austriei ? Statele 
Unite ale Americii ? Nu ! 
Germania Occidentală ? Nu ! 
Anglia ? Nu ! Franța ? Tot 
nu ! Pentru ce nu sînt ele 
interesate în acest lucru ? 
Pentru că dacă la dv. se va 
dezvolta industria — metalur
gia, construcția de mașini, 
chimia, și celelalte ramuri 
ale industriei, înseamnă că 
vă veți spori forțele pentru 
concurența cu aceste țări. Din 
punctul de vedere al capita
liștilor, lor nu le este avanta
jos să vă acorde ajutor, pen
tru ca dv. să fiți un concurent 
mai puternic in lupta pentru 
piețe. Capitaliștii înțeleg bine 
acest lucru și ar fi bine dacă 
ar înțelege și socialiștii acest 
adevăr.

Noi sîntem oameni ai mun
cii, a spus în continuare N. S. 
Hrușciov, trăim din ceea ce 
produc mușchii noștri, nervii 
noștri și activitatea creierului 
nostru. De aceea, un om al 
muncii — muncitor, țăran — 
nici nu se poate gîndi să nu 
muncească. Numai munca li 
dă posibilitatea să trăiască. 
Și oamenii muncii se bucură

Hrușciov 
deosebită
Tauem, se află ansamblul de 
centrale hidroelectrice, situate la 
îna'țimi între 1500 și 2.040 de
metri. Construcția acestei uriașe 
centrale a durat între anii 1939 
și 1956, ridicîndu-se un adevărat 
talaz de beton înalt de 107 me
tri și lung de 495 metri și să- 
pindu-se lungi galerii prin ma
sivul muntelui, fn timpul celui 
de-al doilea război mondial, la 
construcția acestei centrale cu 
muncit și și-au dat viața nume
roși cetățeni ai țărilor invadate 
de naziști. In cimitirul de la 
marginea orașului Kaprun se află 
înmormintați 86 de cetățeni so
vietici care au pierit in timpul 
ocupației naziste pe șantierul 
hidrocentralei. In momentul de 
față la Kaprun est£ pe cale de 
a fi terminată construcția unui 
monument ridicat în memoria 
celor care și-au pierdut viața 
lucrind la această hidrocentrală 
în timpul ocupației naziste.

La sosirea la Kapron, oaspeții 
sovietici au Tm. intim piuați de 
ministrul Transporturilor fi Gen» 
lealelor Electrice al Austriei, K. 
Waldbrunner, cere a oferă apoi 
un dejun în cinstea lui N. S. 
Hrușciov ți a persoanelor cere il 
însoțesc.

In cursul dupâ-amiezii oaspe
ții au vizitat hidrocentrala.

Conti naiada-ți călătoria pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice și persoane
le eare îl însoțesc au r.z_ie: in 
după-a miaza de marți alte re- 
giuni turistic^ ale Azstnei. ia» 
dreptindu-se spre Ceriathâa.

Ziariștii, cura ia zdele aces
tea au colecționai ««emu 
vorbe de duh ale Ini N. S. Hruț. 
ci or, au profitat de anaasfem 
animată a întiluirli acestuia ca 
constructorii de la Kaprzz pen
tru a-l asalta ca iatrebârz.

— De unde 1—fi atata tine
rețe ți energie, domxnie prime 
ministru ? — l-a iz:rabat mu 
reporter american.

— Siat optimist, a niapmna 
;V. 5. Hruțcioc. pentru d iubene 
viața, pentru că cred ia rietena 
comunismului. Nidâfdssieoe de 
altfel că roi trai zlne ciad stea
gul roșu ra flatam linilor ia 
întreaga lume.

de un înalt respect in țara 
noastră.

Dați-mi voie sâ vă dan urr 
mâtorul exemplu. Am iarf 
ales in funcția de președinte 
al Consiliului de Miai*tr. al 
Uniunii Sov.euce nu pentru 
că tata ar fi avut cap-taluri, 
nu pentru că as & învățat ia 
diferite instituții de invățâ- 
mînt. Universitățile mi le-am 
făcut ca Gorki: însăți viata 
a fost universitate» mea. la 
copilărie, am fost nevoit să 
muncesc la moșier, apoi am 
muncit intr-o mir.ă. in urme. 
P.evoluția a deschis mușcăto
rilor. tuturor oamenilor raur.- 
cii din tara noastră calea 
spre invățămînt. spre știință. 
Și iată că eu sînt unu! din 
exemplele acestei promovări 
revoluționare.

Tatăl meu a fost miner, bu
nicul a fost iobag la un mo
șier și iată că nepotul a de
venit președintele Consiliului 
de Miniștri și nu al unu: stat 
oarecare ci al uneia dintre 
cele mai mărețe țări dm 
lume — al marii noastre 
Uniuni Sovietice. Revoluția 
socialistă, socialismul au adus 
poporului nostru mari euoe- 
riri. au transformat oamer. 1 
sovietici in stâpini deplini ai 
țârii lor. La noi. poporul 
creează toate valorile și 
poporul singur conduce sta
tul. promovează oameni din 
popor in posturile cele mai 
de răspundere.

Acum despre relațiile dintre 
noi și guvernul dv. Sintem 
mulțumiți de relațiile care e- 
xistă intre noi și canceian.1 
federal al Austriei, domnul 
Raab. Cred că și dv. sinteți 
mulțumit, domnule cancelar', 
deși nu facem parte din 
același partid. Nu voi mai 
spune din ce partid fac par
te, însă nu sint membru al 
partidului socialist. Vă voi 
mai spune un secret: nu fac 
parte nici din partidul dv. 
popular. Ca să nu se spună câ 
fac propagandă, nu voi spune 
din ce partid fac parte, dar 
pot spune cu toată fermitatea 
că este cel mai bun partid.

N. S. Hrușciov a felicitat 
apoi pe muncitorii și inginerii 
uzinei pentru remarcabilele 
succese in producție.

Uzina dv. — a spus N. S. 
Hrușciov — ne-a plăcut foarte 
mult. Nu mâ voi referi la con
dițiile de trai ale muncitori
lor, acestea sînt, ca să spunem 
așa, o chestiune a dv. internă.

este primit 
prietenie 
în orașul în care 
s-a născut Mozart

SALZBURG 5 (Agerpres). - 
în seara zilei de 4 iulie, 
N. S. Hrușdiov și persoanele 
care îl însoțesc au sosit in 
orașul Salzburg — capitala 
provinciei Salzburg. Pe stră
zile pe care a trecut oaspe
tele sovietic, el a fost salutat 
cu căldură de locuitorii ora
șului.

N. S. Hrușciov a vizitat 
casa-muzeu Wolfgang Ama
deus Mozart, unde s-a născut 
și și-a petrecut copilăria ma
rele compozitor austriac.

In timp ce N. S. Hrușciov 
vizita casa-muzeu numeroși 
oameni adunați în piața din 
fața casei cereau sâ-1 vadă 
pe N. S. Hrușciov.

El s-a apropiat de fereastră 
și in aplauzele a mii de oa
meni a exclamat in limba 
germană : „Freundschaft'.

N. S. Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat a- 
poi noua sală de concerte 
pentru tradiționalele festiva
luri muzicale care au loc a- 
nual vara la Salzburg. încă la 
intrare în sala de concerte 
N. S. Hrușciov și soția sa aJ 
fost salutați cu căldură de re
prezentant: ai Asociației Au- 
stria-U RSS

Șeful guvernului provinciei 
Salzixurg. ). Klaus, și prima
rul orașului Salzburg. A. 
Beck, au oferit la reședința 
guverauhn provinciei o mare 
recept:e în cinstea ltd N. S. 
Hrușcov.

La recepție a luat euvtntul 
N. S. Hrușciov. primit cu 
căldură de ces preaer.ți. în 
cuvântarea sa N. S Hrușciov 
a rpus printre altele:

St=:«e bucura»: câ avem 
prilejul să ^-iztîăm orașul 
dumneavoastră. A.iastas Iva- 
nord M.krxan nu-a spus că 
Saliburgul «te ua oraș frv- 
ronx Acum mă conving per
sonal că a avut dreptate.

Ne face plăcere să vizităm 
Salzburgul să pentru faptul 
că acest oca» este patria lui 
M-szaru r-arela cocporitor. a 
cărui pir-Â de vui’â
ineirtâ milioane de -ameri 
dm întreaga iume. inducv 
«Ea Uafaaea Sovietică.

Rentarcăm cu respect rolul 
Salzburgului ca unul dm cen
trele e-repene ale legăturile?

Altminteri, veți spune că a 
vemt Hr-sc-cv ș. deși du tace 
parte din partdele cin care 
lae par» oaceArn și v.ce- 
-T.nreia.-uL vorbe»» totuși 
bine despre cuocițlile de trai 
a_e muncicr-.icr ..z » Mun- 
c-tcril se endear Ia situația 
ier ia teiul urmă io- i (ȘDu din 
prc-pr.a mea experiență a- 
ceașca) cu cit tr-gâ rz-ii bin« 
un eu d: ziua sa de
luau esie mai seurA ca atH 
s.iua^a aruacixjrulu: er:e mai 
buni. Dar ce gir âesc capita~ 

? Cu cit a> mundtor 
piâât zza. p-TiB. cu dt ziua 
sa de hKxo « -e mai mare, cu 
aut es*-e mai bme pe&cu ca- 
P -a’-ș—: lata, in aceasu con- 

deosebirea - rdaTien^alâ.
Eu sia: un fon musdter si 

de aceea dn: ir.urtdeeuna ală
turi de ua mundtcr.

Vorbind despre reducerea 
zi'.d de lucru in UJLS-S^ 
X S Hrușciov a spus : lată. 
âceas*~a înseamnă eod*'sm. 

Pe străzile Vienei, in zilele vizitei lui Nikita Hrușciov.

culturale între popoare. Festi
valurile muzicale și teatrale 
organizate aci și-au cîștigzt 
gloria binemeritată de remar
cabile treceri în revistă ale 
realizărilor artei.

Noi înțelegem tendința po
porului austriac de a trăi în 
condiții de pace între po
poare. Poporul austriac a fo<t 
prima victimă a agresiunii hi- 
tleriste și cunoaște ororile 
războiului. Ducind o politică 
de neutralitate, Austria își a- 
duce o contribuție la cauza 
nobilă a luptei pentru pace și 
coexistență pașnică.

Austria, după cît mi se 
pare, nu poate fi indiferentă 
față ce ceea ce se petrece în 
Europa și. în special. în Ger
mania occidentală, față de o- 
rientarea dezvoltări: acesteia. 
Nu putem să nu vedem că în 
vecinătatea dumneavoastră 
cercurile revanșarde dobîn- 
desc din nou forță și influ
ență. Unii nu au renunțat la 
planurile de creare a „Ger
maniei Man- și nu vor să se 
împace cu existența unui stat 
austriac independent.

Deși oamenii sovietici au 
suferit mai mult deci: po
poarele altor țări de pe urma 
hitleriștilor, noi ne-am bazat 
și ne bazăm politica față de 
Germania nu pe dușmănia 
împotriva germanilor. Po
porul nostru nu este ranchiu
nos. lui îi este străin senti
mentul răzbunării. Vrem să 
trăim în pace cu poporul ger
man. ca și cu celelalte po
poare.

Tocmai de aceea guvernul 
sovietic a formulat propuneri 
cu privire Ia încheierea Tra
tatului de pace cu Germania 
si la rezolvare» pe această 
bază a problemei Berlinului

în încheiere as dori să su- 
blialez c4 Intre Uni'-rjea So- 
rietiei si Ajstria s-au creat 
relații de I buni vednâtata. 
Noi acordfan o îttaltâ pre
țuire Beu^lîtâUi Austriei »S 
nu vom stai re repâsâtori 
dacâ aceasta neutralitate va 3 
Irrâlcatâ de cineva.

Ia încheiere N. S. Hrușciov 
Si-a exprimat recunoștința 
pentru primirea caldă care i-a 
fost taeuti 

socialism adevărat și nu scris 
pe ni<țp lotuși există unii 
care scriu despre socialism 
dar se tem de el mai mult 
dectt dracul de cruce.

As dori să toastez, a spus 
fn încheiere N. S. Hrușciov 
așa cum sg obișnuiește la noi 
in Uniunea Sovietică, in pri
mul rind pentru întreaga cla
să muncitoare, pentru țărăni
mea muncitoare, pentru inte
lectualitate, pentru că el cre
ează toate valorile materiale 
și spirituale. întreaga omeni
re trăiește din ce creează oa
menii muncii, care transformă 
viața spre mai bine, constru
iesc uzine, fabrici, centrale e- 
lectrice, case de locuit, care 
produc ditaite mărfuri, care 
imping înainte știința și cul
tura. Pentru ei, oamenii mun
cii, pentru creatorii a tot ce 
asigură omenirii viața închin 
acest toast; lor li se cuvine 
toată onoarea.

Mo.-nent dintr-un spectacol det de colectivul de densud ci Casei de cultură a studenților din 
Sofia.

„Săptămîna păcii 
în regiunea

Mării Baltice"
ROSTOCK 5 (Agerpres). - 

La 4 iulie in orașul Rostock 
de pe litoralul baltic al Re
publicii Democrate Germane 
s-a deschis „Săptămina pieii 
in regiunea Mării Baltice"
— intilnire internațională con
sacrată luptei popoarelor din 
regiunea Mirii Baltice pentru 
pace, destinderea încordării 
internaționale ți dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și bună 
vecinătate.

La ora 4 după-amiazâ tn- 
tr-una din piețele orașului 
Rostock ți pe străzile de ac
ces spre această piață s-au a- 
dunat zeci de mii de oameni
— muncitori de la cele mai 
mari șantiere navale, pescari, 
docheri, constructorii noului 
port, femei, tineret.

Tot acolo se aflau numeroși 
oaspeți din țările baltice în
vecinate. precum |i din Nor
vegia ii Islanda.

Cu acest prilej Otto Grote- 
wohl a rostit o cuvintare.

El ți-a exprimat convinge
rea că ți in regiunea Mirii 
Baltice coexistența pațnică a 
popoarelor va triumfa defini
tiv asupra războiuluL Puterea 
lapdrulsd socialist, politica lui 
de pace ți lupta forțelor iu
bitoare de pace dii toate ță
rile aa creat premisele per.tru 
a pune capăt ass-numitei 
^•.nevitab'Aiziți fatale’ a răz
boaielor.

Popoarele din regiunea Mă
rii Baltice — a spus O. Gro- 
tetrchl — pot să-si educă a- 
portul lor important la cauza 
dezarmării generale ți totale 
dacă ele vor împiedica folo- 
sirea din nou a Mdrii Baltice 
in scopuri războinice.

El a subliniat că Republica 
Democrată Germană opune 
planurilor militare |i revan
șarde ale militariftilor ger
mani programul rezolvării pe 
cale pașnica a problemei 
germane, expus de planul po
porului în problema germană.

A luat apoi cuvintul l. G. 
Kebin. prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Estonia, conducă
torul delegcției sovietice. P. 
Aitio, prim-vicepreședinte al 
Pcrlamentului finlandez, ți 
Ester Brink, președinta comi
tetului de femei al Partidului 
radical din Danemarca.

-----•------

MOSCOVA. — RSKSJl. « in- 
deplinit înainte de termen, la 26 
iunie, planul semestrial al pro
ducției globale. Ziarul ,^ovet- 
skaia Rossia" camentiad această
viclori. ■ oemeiulor wiukii ds. 
ca mai mare republică . Uniu
nii Socieiiee, subliniază ei ritmul 
progresului perlei republici coU‘ 
liniei si crească.

TAȘKENT 5 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 5 iulie, 
după o vizită de 15 zile în 
Uniunea Sovietică, președin
tele Republicii India. Rajen
dra Prasad, a plecat spre pa
trie.

ULAN BATOR. - La 5 iulie 
s-a deschis la Ulan Bator pri
ma sesiune a Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, a 
celei de-a 4-a legislaturi. Pe 
ordinea de zi a sesiunii se 
află introducerea modificări
lor și completărilor la consti
tuția R. P. Mongole, alegerea 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular, formarea guvernului 
R. P. Mongole și alte proble
me. Raportul „Cu privire la 
introducerea de completări și 
modificări în constituția R. P. 
Mongole" a fost prezentat de 
J. Țedenbal. președintele Con
siliului de Miniștri.

BERLIN. — La 5 iulie a so
sit la Berlin cu prilejul celei 
de-a 10-a aniversări a semnă
rii tratatului cu privire la 
demarcarea frontierei de stat 
dintre R. D. Germană și R.P. 
Polonă, delegația Republicii 
Populare Polone în frunte cu 
J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone și membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.

Conferința națională 
a P. C. din Cehoslovacia

FRAGA 5 -Agcrpres). — 
După cum anunță Ceteka, la 
5 iulie s-a desch^ la Fraga 
Conferința națională a Par
tidului Comunist din Ceho
slovacia. La aceas^ conferin
ță va £i dezbătu: proiectul 
noii constituții socialiste |i 
proiectul celui de-al treilea 
plan c:nci.iai de dezvoltare 
a economiei naționale M cul
turii Cehoslovaciei.

In cursul primei zile a lu
crărilor Antonin Novotny. 
pmn-secreLar al Comitetului

Raportul prezentat de A. Novotny
PRAGA 5 (Agerpres). — 

CeSeks tnasmUe : la rapertal 
prezentei de Aalaaln Nevntay, 
prizasecreicr el ComUetului 
Cetini al Parudalai Couuuust 

Ceheslovada. se suhliaiazâ 
rezssltaSele dezbaterii de către 
întregul popor < proiectului na i 
Constituțu a Republicii Cehe- 
slocoee. Caracterul ca adevărat 
de masă ol crester dezbatn este 
ilustrat de faptul că au fast or
ganizate 47.400 de adunări la 
care au participat 4J040.170 de 
cetățeni.

^Proiectul noii Constituții a 
fast primit cu multă căldură. 
Oomaaii muncii (La Cehoslovacia 
cu salutat ea musdrie ieptol câ 
noua constituise este • cousUtu- 
țb aacmlistâ si ost propus r« 
•crw fops sâ se raeiec^ ți ia 
denamirea Hflwi ■■eTnu De 
ucaoa, caaferiașa prapuae eu pe 
baze noii constituții statul ceho- 
slorac să se Republi
ca Socialistă Cehosloraci".

In încheierea acestei părți a 
raportului Antonin Novotny a 
recomandat conferinței naționale 
si aprobe proiectul noii consti
tuții și sa recomande Adunării 
Naționale nou alese să aprobe 
constituția.

In ultima parte a raportului 
A. Novotny a vorbit despre une
le probleme ale situației inter
naționale. Pornind de la noul

Grevă generală 
ia Roma

ROMA 5 (Agerpres). — In 
urma grevei generale de două 
ore declarată in semn de pro
test de muncitorii din Roma 
a fost paralizată activitatea 
majorității întreprinderilor și 
șantierelor din capitala Italiei. 
Ei au obținut eliberarea lui 

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
UN PAS ÎNAINȚE

PE CALEA ZBORULUI OMULUI 
IN COSMOS

Prof Aleksandr Mihailov, di
rectorul Observatorului Astrono
mic Pulkovo, a declarat că lan
sarea rachetei geofizice sovietice 
cu animale reprezintă un pas 
înainte pe calea spre pregătirea 
lansării rachetei cosmice cu un 
om.

Pro:. Mihailov, membru cores
pondent al Academiei de Științe, 
a relevat marea greutate (2.100 

, kg.) ridicată de racheta cu o 
singură treaptă. El a subliniat 

‘ îndeoseb- că s-a reușit ca ani
malele să se întoarcă cu bine 
pe Păm'nt.

Caracterizând lânsarea rachetei 
pentru cercetarea straturilor su
perioare ale atmosferei și a spa- 

i țiului cosmic ca o nouă și mare 
| realizare a științei și tehnicii so

vietice. prof. Mihailov $i-«a ex- 
j primat convingerea că vor fi oȘ- 
I ținute materiale care vor com- 
i p’eta în mod esențial cunoștin- 
l țele omului.

A ÎNCEPUT construirea 
PALATULUI DE CULTURA 

DIN TIRANA

Recent, in centrul orașului Ti
rana a început construirea Pala
tului de cultură — dar al Uniu
nii Sovietice.

Tn cadrul lucrărilor terasiere, 
care urmează să fie terminate Ia 
20 iulie, vor fi deplasați lțJXO 
metri cubi de pămînt. Paralel cu 
aceste lucrări va începe și beto- 
narea fundațiilor.

Noua construcție va ocupa, o

Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, a pre
zentat raportul cu privire la 
rezultatele dezbaterii proiec
tului noii constituții și unele 
probleme fundamentale pri
vind cel de-al 3*1 ea plan cin- 
cinaL De asemenea, Otakar 
Simunek, membra al Birou
lui Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, a pre
zentat raportul cu privire la 
cel de-al treilea plan cinci- 
naL 

raport de forțe în lume care se 
schimbă in mod cert in favoarea 
socialismului, ne convingem tot 
mai mult de justețea deplină a 
concluziilor congreselor XX și 
XXI ale P.CL'J. ei războaiele 
m siat a inevitabilitate fatală și 
că ele pol fi eliminate din viața 
societății.

Sprijinim intrat olul cuvintele 
tovcrășuiui N. S. Hrușciov că nu 
exista dacii două posibilități — 
coexistența sau război. I oința 
noastră de pace nu înseamnă to
tuși ca tom tolera uneltirile for
țelor imperialiste agresive ți în 
special uneltirile revanșarzilor 
vest-germani care, fiind aliații 
cei mai credincioși ai cercurilor 
ce resit e din SJL\A.. agravează 
ia mod a»!—f;c MriMpa și in- 
teamjecâ incaniareu ia Europa. 
Le proveeinla recan-țarzilor stoi 
rom răspunde prin intensificarea 
luptei pentru adoptarea propu
nerilor sovietice cu privire 1° 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania și rezolvarea proble
mei Berlinului Occidental. De
clarăm deschis că dacă puterile 
occidentale se vor opune înche
ierii unui tratat de pace cu am
bele state germane, noi, împreu
nă cu celelalte țări interesate, 
rom încheia tratatul de pace cu 
Republica Democrată Germană 
pe care o vom considera repre
zentantul legitim al întregii Ger
manii.

Aldo Giunti, unul din secre
tarii Camerei de Muncă din 
Roma. Aldo Giunti a fost a- 
restat acum cite)’a zile pe mo
tivul neîntemeiat „de instiga
re la rebeliune” în legătură 
cu faptul că a condus lupta 
muncitorilor pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.

suprafață de 8.000 metri patrațl 
și va avea un volum de peste 
60.000 metri cubi.

FERVENJI AMATORI
Al JAZZULU1 AMERICAN...

Agențiile americane de presă 
relatează că la 3 iulie în orașul 
Newport, statul Rhode Island, cu 
prilejul unui festival de jazz, 
s-au produs acte de vandaltom 
de proporții puțin obișnuite 
chiar și pentru Statele Unite. 
Mai mul: de 4.000 de persoane 
care nu au putut intra în gră
dina unde avea loc festivalul, 
eu rupt porțile. încercînd să in
tre ea forța. Autoritățile au tri
mis le fata locului în afară de 
1j0 de polițiști locali și trei 
companii ale gărzii naționale, 
două plutoane de infanterie ma- 
rină, patrule aie flotei militare 
și unități de poliție, din alte ora
șe. Au avut Ioc adevărate lupte 
înverșunate care a'J ținut toată 
noaptea pină la orele cinci ale 
dimineții următoare, dnd auto
ritățile au anunțat că ,,situația 
este sub controlul lor“. Orașul 
Newport aratâ ca un * cîm,p de 
bătălie, pretutindeni, se văd nu
mai geamuri sparte' și automo
bile răsturnate. Străzile sînt 
pline de „armele" folosite de 
fervențil amatori ai jazzului îm
potriva poliției : bolovani, crăci 
rupte din copaci, sticle de 
whisky și căni de bere. Pagu. 
bele, care nu au putut fi încă 
evaluate, sînt uriașe. Circa 125 
de persoane au fost rănite, iar 
persoanele arestate nu. au putut 
încăpea în cele trei- închisori ale 
orașului.

A. lugov 
despre prietenia 

și înțelegerea între 
popoarele balcanice
SOFIA 5 (Agerpres). — A- 

genția BTA anunță că An
ton lugov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a declarat în ca
drul unei mari adunări a oa
menilor muncii din orașul 
Vama, că guvernul bulgar 
va depune și pe viitor efor
turi pentru întărirea priete
niei și înțelegerii între popoa
rele balcanice. Propunerile 
cu privire la statornici
rea unor relații pașnice 
de bună vecinătate, la trans
formarea Balcanilor într-un 
bastion al păcii și liniștei, a 
spus A. lugov, sînt sprijinite 
tot mai mult de masele popu
lare, de diferitele pături ale 
populației și de cercurile de
mocratice din Grecia și Tur
cia. Guvernul bulgar, a spus 
A. lugov, va saluta orice ini
țiativă prin care s-ar urmări 
să se contribuie la întărirea 
înțelegerii și a colaborării în
tre Grecia și Bulgaria. Pe de 
altă parte, a subliniat A. lu
gov, guvernul bulgar speră 
că noul guvern turc își va 
exprima dorința și hotărîrea 
de a îmbunătăți relațiile tur- 
co-bulgare, de a lărgi relațiile 
economice și culturale reci
proce.

Dorința de pace, de înțe
legere reciprocă și colaborare 
între popoarele balcanice, a 
declarat A. lugov. se va în
tări continuu, ea va infringe 
forțele care mai urmează încă 
politica „războiului rece44, a 
agravării încordării interna
ționale. Voința de pace, înțe
legere reciprocă și colaborare 
în Balcani constituie voința 
maselor largi populare și ea 
va triumfa în mod inevitabil.

-------•-------

CYRUS EATON: Sînt 
profund recunoscător 
pentru faptul că mi-a 
fost decernat Premiul 
international „Lenin"
MOSCOVA 5 (Agerpres).

TASS transmite : Acum sarcina 
principală este să> nu stăm cu 
mîinile încrucișate, ci să lup
tăm pentru pace și tratative 
pașnice și să nu întreprindem 
acțiuni greșite care ar putea 
duce la un război distrugător. 
Astfel a declarat Cyrus Eaton, 
laureat al Premiului interna
țional ,,Lenin" „Pentru întări
rea păcii între popoare', in in
terviul acordat corespondentu
lui ziarului „Izvestia" la Pug- 
wash.

Sînt profund recunoscător
| pentru faptul că mi-a fost de-
I. cemat Premiul internațional

„Leain** ..Pentru întărirea păcii
intre popoare", a subliniat Ea- 

j fon.

- - •- -  
Plenara C. C.

al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol
ULAN BATOR 5 (Agerpres). 

Agenția Monțame transmite:
La 4 Iulie a avut loc cea 

de-a 5-a plenară a Comitetu
lui Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongo! 
la care a fost ascultată comu
nicarea făcută de Ț. Dugul— 
surun, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., despre întîlnirea de 
la București a reprezentanți
lor partidelor comuniste și 
muncitorești și a fost discutat 
raportul prezentat de J. Țe-, 
denbal, președintele Consiliu
lui de Miniștri și prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., cu 
privire la modificările și com
pletările aduse Constituției 
R.P. Mongole. Au fost exami
nate de asemenea probleme 
organizatorice.

SPĂRGĂTORUL 
DE GHEAȚA ATOMIC LENIN 

GATA DE DRUM

i După cum relatează ziarul 
„Savetski Plot", în curl nd spăr
gătorul de gheață atomic „Le- 
nin“ se va îndrepta din nou 
spre Arctica, îh direcția Căii ma
ritime de nord.

Prima cursă a spărgătorului d& 
gheață în Arctica se desfășoară 
ca succes, scrie Pavel Ponomd- 
riov, căpitanul navei atomice 
„Lenin". Este pentru noi o ma
re bucurie că toate calculele e. 
fectuate în timpul proiectării 
s-ău dovedit înlrutotul juste. Ca 
și toate celelalte utilaje, instala
ția energetică atomică lucrează 
ireproșabil în condițiile grele din 
Arctica. Cu asemenea mijloace 
tehnice, a declarat Ponomariov 
se pot asalta cu toate șansele 
de reușită ghețurile din regiunea 
Căii maritime de nord.

Ziarul anunță că nava atomi, 
că „Lenin" nu a fost nici măcar 
o singură dată împresurată de 
ghețuri. Atît instalația atondcăi 
cit și sistemul de reglaj funcțio
nează perfect.

VIOLENT INCENDIU 
IN CANADA

Cel mai violent incendiu care 
l-a cunoscut importantul centru 
industrial canadian Vancouver 
de la începutul acestui secol a 
pustiit la 4 iulie cartierul indus
trial al orașului. 12 pompieri și 
trei civili su fost răniți. Pagu
bele se ridică la peste 5.000.000 
dolari. Incendiul se datorește u- 
nui scurt circuit.
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