
Convocarea
celui de-al IlI-lea Congres 

al Uniunii Tineretului Muncitor
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor. în ședința sa din 6 iulie a.c. 

a hotărît convocarea la 18 august 1960 a celui de al lil-lea Congres al Uniunii Tine
retului Muncitor, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Comitetului Central al U.T.M. cu privire la activitatea Uniunii 
Tineretului Muncitor în perioada dintre Congresul al Il-lea și Congresul al IlI-lea al 
U.T.M. și sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Muncitor pe baza hotăririlor celui de-al 
111-lea Congres al P. M. R.

2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie.
3. Alegerea Comitetului Central al U.T.M. și a Comisiei Centrale de Revizie.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
----------------------------------------------------------------- -

le ia 
retulul
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studențească 

de la Costinești

Joi 7 iulie 1960

Calificarea tineretului — 
la nivelul tehnicii 

celei înaintate
Oamenii muncii, tineretul 

patriei noastre au pri
mit cu bucurie Hotărî- 

rea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin 
și a Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romine cu privire la ri
dicarea nivelului tehnic al 
producției. Hotărîrea aceasta 
constituie o nouă expresie a 
grijii cu care partidul și gu
vernul se preocupă de dezvol
tarea continuă a economiei 
naționale - chezășia ridicării 
permanente a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Așa cum se arată în Rapor
tul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Ghcorghîu-Dej la 
cî! de al III-!ea Congres al 
P.M.R. și cum se subliniază 
în recenta Ilotărîre, construi
rea economici socialiste este 
de neconceput fără realizarea 
unui înalt nivel al productivi
tății muncii iar factorul cel 
mai important care determină 
creșterea productivității mun
cii este nivelul tehnic al mij
loace’or de producție cu care 
este înzestrată economia na
țională. Progresul tehnic joacă 
un rol cu adevărat uriaș în a- 
sigurarea unui belșug mereu 
m?.l marc de produse tot mai 
ieftine și de mai bună cali
tate. în creșterea necontenită 
a bunăstării poporului mun- 
Cîtcr.

« Confirmînd justețea politi- 
leniniste de industriali

zare socialistă dusă de parti
dul nostru, progresul teh
nic, _ ' ' '
rea marii industrii și în 
primul rind a industriei 
constructoare de mașini, se 
realizează în țara noastră în 
ritm susținut. S-au dobindit 
realizări însemnate în înfăp
tuirea progresului tehnic prin 
construirea de noi fabrici și 
uzine înzestrate cu utilaje 
moderne, prin reutilarea între
prinderilor existente cu ma
șini. agregate și instalații dc 
înalt nivel tehnic, prin intro
ducerea sau extinderea unor 
metode tehnologice înaintate, 

însemnătatea ridicării con
tinue a nivelului tehnic al 
producției, crește deosebit de 
mult in lumina obiectivelor 
mărețe trasate de cel de al 
IlI-lea Congres al partidului 
in domeniul dezvoltării eco
nomiei naționale. Realizarea 
sarcinilor trasate de cel 
de al IH-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Ro
min pentru dezvoltarea eco
nomici naționale în perioa
da 1960—1965 — se arată în 
Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri 
R.P.R. — necesită 
carea introducerii 
noi.

în acest scop, 
prevede un vast program de 
măsuri. Se înființează astfel 
Comitetul pentru tehnica nouă 
<le pe lingă Consiliul dc Mi
niștri al R.P.R.. in scopul în
drumării, coordonării și con
trolului activității legate de 
introducerea și extinderea teh
nicii noi și pentru asigurarea 
îndeplinirii directivelor și ho- 
tăririlor partidului și guver
nului in acest domeniu. Sint 
stabilite de asemenea măsuri 
privind alegerea tipurilor de 
produse astfel incit acestea să 
ccrrșpundă nivelului tehnicii 
celei mai avansate, măsuri

generat de dezvolta-

privind respectarea discipli
nei tehnologice și îmbunătă
țirea calității produselor în 
producția de mașini, utilaje 
și aparataje, măsuri privind 
asigurarea unui înalt nivel 
tehnic în secțiile și fabricile 
noi precum și dezvoltarea 
profilării, specializării și coo
perării întreprinderilor, mă
suri privind extinderea meca
nizării și automatizării, mă
suri îndreptate spre aplicarea 
rapidă și cu maximum de efi
cacitate a rezultatelor bune 
obținute în cercetările teh- 
nico-științificc.

Anii ce vin vor fi anii unui 
progres tehnic fără precedent. 
Se va ridica nivelul de me
canizare a lucrărilor grele și 
cu volum marc de muncă. Sc 
va introduce și extinde auto
matizarea complexă a proce
selor de producție în industria 
siderurgică, energetică, chimi
că etc., care au procese con
tinue dc fabricație. Se vor 
introduce în ramurile indus
triale prelucrătoare mașini 
automate individuale și linii 
automate. Se vor introduce și 
extinde noi procedee tehnolo
gice de inaltă productivitate.

Este limpede ce deosebita 
Importanță are în aceste con
diții ridicarea continuă a ca
lificării profesionale a cadre
lor, a tuturor muncitorilor din 
industrie. însușirea tehnicii 
înaintate precum și perfecțio
narea tehnicii existente, de
pind de ridicarea calificării 
muncitorilor.

„Ridicarea calificării mun
citorilor la un înalt nivel teh
nic — arăta tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej — devine, 
din ce în ce mai mult, o sar
cină centrală a construcției 
economiei socialiste".

Odată cu ritmul mereu mai 
susținut al progresului tehnic 
e necesară din partea fiecărui 
muncitor și tehnician o preo
cupare mereu mai mare, mai 
perseverentă pentru ridicarea 
calificării. Mașinile noi. mo
derne, care, folosesc in mă
sură tot mai mare cuceririle 
științei în diferite domenii — 
electrotehnică, automatică, 
chimie etc, cer din partea ce
lui care le comandă atit te
meinice cunoștințe profesio
nale, cît și un nivel de cultură 
generală din ce in ce mai ri
dicat.

Cu foarte mare răspundere 
și seriozitate trebuie să pri
vească problema calificării, 
fiecare tînăr muncitor. E ne
cesar ca toți tinerii să-și ri
dice continuu calificarea la 
nivelul tehnicii roi.

„Organizațiile U.T.M. — se 
arată în Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. — au sarcina 
de a îndruma tineretul pentru 
ridicarea calificării la nivelul 
cerințelor progresului tehnic".

Ce cîmp larg de activitate 
rodnică se deschide în fața 
organizațiilor U.T.M. în do
meniul asigurării unei tot 
mai înalte calificări profesio
nale a tineretului I Tinerii 
muncitori sînt deosebit de re
ceptivi Ia tot ce e nou, pa
sionați pentru tehnica înain
tată, dornici să cunoască cît 
mai multe din tainele știin
ței și tehnicii. Organizațiile 
U.T.M. au datoria să organi
zeze o largă mișcare a tineri
lor muncitori spre o califi
care înaltă, continuă, la ni-

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. 3-a)

latâ-î în fotografie pe membrii brigăzii utemiste de muncă patriotică de la țesătoria de mă
tase „Ada Marinescu* din Timișoara, brigadă fruntașă în acțiunile de munca patriotică.

Foto : N. SîclORIAN

Succese 
ale brigăzilor 

muncii patriotice
® BACĂU (De l{t corespon- 

dentul nostru). —
Tinerii brigadieri ai muncii 

patriotice din orașul Bacău, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, au parti
cipat cu însuflețire la muncă 
pe șantierele de construcție 
din oraș. Ei ..au adus o con
tribuție serioasă . la săpăturile 
de la canalul pentru devierea 
pirîului Negel, la lucrurile de 
amenajare și îngrijire a par
cului Gherăești, la amenajarea 
unui lac artificial în același 
parc și la lucrările de între
ținere și reparare a unor 
străzi. Pînă în prezent tinerii 
din orașul Bacău au prestat 
peste 1.000.000 ore muncă pa
triotică, realizînd prin asta 
importante economii.

• Tineretul regiunii TIMI
ȘOARA a efectuat pină la sfîr- 
șitul lunii iunie peste 1.150.000 
ore muncă patriotică. Tinerii 
au efectuat lucrări de cură
țire și întreținere pe o supra
față de 6.700 hectare de pă
șune și izlaz etc.

La timp, fără pierderi!
In toiul întrecerii Să fie folosite și mijloacele proprii

al 
intensifi- 

tehnicii

Hotărîrea

Harnicii colectiviști din 
Ceacu, regiunea București, au 
început recoltatul păioaselor 
din vreme, cu toate forțele.

La stringerea recoltei de 
Pe cele 40 de hectare cu orz 
s-a muncit cu multă hărni
cie. Forța muncii unite și-a 
spus și de data aceasta cu- 
vîntul. Colectiviștii au ter
minat recoltatul orzului cu 
o zi mai devreme decît se 
angajaseră în adunarea ge-

nerală deschisă a organiza
ției de partid, ținută cu pu
țină vreme înainte de de- 

. clanșarea campaniei. Așa că 
■a doua zi colectiviștii „înar
mați" cu secerătoare au în
ceput recoltatul celor 1.300 
hectare de grîu. întrecerea 
a continuat cu pasiune și 
aici.

în trei zile de muncă in
tensă aproape jumătate din 
întreaga suprafață cu grîu 
a fost recoltată. întrecerea 
cîștigă în intensitate, deoa
rece colectiviștii din Ceacu 
au hotărît să termine recol
tatul păioaselor în cel mult 
7 zile, adică pînă la sfîrșitul 
acestei săptămîni. Aceasta 
hotărîre este izvorîtă din do
rința de a da viață indica
ției din Directivele celui 
de-al IlI-lea Congres al 
partidului, care arată, că 
scurtarea timpului de strîn- 
gere a recoltei este una din 
condițiile importante pen
tru obținerea de producții 
sporite, evitîndu-se pierde
rile.

De cîteva zile. co« 
lectivișlii din comuna 
Băbiciu, raionul Ca
racal. se află în pli
nă bătălie pentru 
stringerea recoltei de 
păioasc. Pînă în pre
zent ei au terminat 
în întregime recolta
tul orzului și au se
cerat primele 40 hec
tare de grîu.

Anul 
ta se 
mult 
decît 
Astfel, 
le 120 
cu 
,.A 
medie la 
ridică la 
boabe, 
120 de hectare însă
mânțate

Bulgaria 
2.800—3.000 
colta aceasta 
pune în fața

acesta recol- 
anunță a fi 
mai 
anul
de

ha.
soiul
I5“. |

bogată 
trecut.

tpe ce- 
semănato 
de grîu 
producția 

hectar so 
2.000 kg. 

iar pe cele

cu soiul
301“ la 
kg. Re- 

bogată 
colecti-

N. B.

Odată cu recoltatul* 
arături de vară

IAȘI (de la corespondentul 
nostru).

Ogoarele G.A.C. din satele 
Sirbi și Mitoc, raionul Bir Iad, 
nu sint . departe unul de altul. 
Pentru anul acesta colectiviștii 
din Sirbi, au avut semănate 30 
ha. cu orz. iar cei din Mitoc 17 
ha. Spre sfîrșitul săptărninii tre
cute tarlalele celor două G,A.C. 
căpătaseră culoarea aurului. Or
zul dăduse, în pîrgă. Au sosii 
secerătcrii. Dorința lor arzătoa
re era de a nu se pierde nici 
un bob. Și nu s-& pierdut. Lu- 
crind cu spor ei, au reușit ca 
intr-un timp scurt'să- termine de 
recoltat întreaga suprafață.

Imediat după recoltat colecii- 
viștii din Bălteni au executat a- 
rătura de vară și au tnsămințat 
17 ha, cu diferite culturi fura
jere.

DE VORBĂ CU TINERI ACTORI 
Al TEATRULUI „E. B. VAHTANGOV"

Bucuros să se adreseze ci
titorilor tineri, M. A. Ulianov 
a răspuns întrebărilor noa
stre, concis și la obiect:

— Cum este preluată și 
dusă mai departe tradiția de 
către tînărul artist al teatru
lui „Vahtangov" ?

— Teatrul nostru își are 
propria sa școală. Profesorii 
sînt foști colaboratori și elevi 
fideli ai lui Evgheni Ba- 
grationovici Vahtangov. Prin
cipiile lui creatoare stau la 
baza întregii activități peda
gogice de la noi. Intre cele 
două generații se stabilește 
astfel o deplină unitate a sti
lului de joc și a concep
ției asupra rolurilor. Așa se 
face că primii pași in teatru 
la terminarea Institutului, nu 
sînt pași de novice. Aș for
mula. astfel, țelurile școlii 
actoricești a teatrului nostru; 
capacitatea de a crea inde
pendent roluri, veridicitatea 
maximă a tipurilor întruchi

pate și dragostea pentru ex
presivitatea interpretării. Fi
rește, la terminarea școlii, ti
nerii actori nu sînt încă 
maeștri. Intrind în teatru1, 
dinșii învață mai departe de 
la profesorii lor. în practica 
artistică de fiecare zi.

— Ce înțelegeți prin capa: 
citatea creației actoricești in
dependente ?

— Cu toate că regia are un 
rol mare in reușita spectaco
lului, actorul trebuie să fie 
un artist cu o personalitate 
proprie, înzestrat cu bogate 
mijloace ale măiestriei, — în- 
țr-un sens larg, un artist care 
glndește și creează în mod 
personal. Numai cu asemenea 
actori se pot realiza spectaco
le cu adevărat mari. La Insti
tutul „Sciukin" există, din 
primii ani de studii, o secție 
„a muncii independente". Pa
ralel cu programul de învăță- 
mînt, studenții-actori aleg in
dependent fragmente din pie

se, le pun în scenă și apoi le 
prezintă profesorilor. Astfel 
se educă gustul artistic și este 
stimulată gîndirea creatoare. 
Acestui fapt i se acordă o 
importanță deosebită, înirucit 
școala își propune să educe 
actori care să se poată bizui 
din primele zile in teatru pe 
forțele lor.

— Cum , v-ați făcut debutul 
în teatru ?

— In colectivul nostru, ti
nerii sînt promovați cu mult 
curaj. Aceasta explică de ce 
am debutat la 20 de ani in 
frumosul rol al lui Kirov din 
piesa „Cetatea de pe Volga" 
de Kremlev. El a constituit o 
înaltă școală pentru rolurile 
eroice de mai tîrziu. Realiza
rea lui a fost, în ce mă pri
vește, o sarcină de mare răs
pundere. Trebuie să subliniez 
că mie, ca și altor colegi, mi 
s-a încredințat dfri primele 
zile ale existenței noastre în

teatru roluri care cer din par
tea actorilor o gîndire pro
fundă.

— Ce impresie v-a lăsat sti
lul de interpretare al tinerilor 
actori de la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" în spectaco
lul „Poveste din Irkutsk", pe 
care l-ați văzut ?

— Îmi este greu să dau un 
răspuns complect la capătul 
unui singur spectacol vizio
nat. Cu toate acestea, impre
sia mea este că actorii tineri 
ai Naționalului — mă refer la 
interpreții „Poveștii din Ir
kutsk" — se caracterizează 
prin finețe, discreție și prin 
acea siguranță pe care o dă 
adînca înțelegere a conținutu
lui de idei al piesei. Școala 
tinerilor actori romîni este, 
fără îndoială, rodnică.

★
La „Poveste din Irkutsk", 

spectatorii noștri au mai re
cunoscut figura inteligentă,

glasul catifelat și silueta zvel- 
tă a lui Iurii Iakovlev, cele
brul interpret al prințului 
Mîșkin din filmul „Idiotul" 
după Dostoievski. In discuția 
pe care am avut-o cu dînsul. 
tînărul actor a trădat o fire 
veselă, receptivă și modestă.

„La examenele de admitere 
în Institutul de Teatru — a 
început el — se prezintă 
mulți, foarte mulți tineri. Eu 
văd in aceasta o manifestare 
a caracterului popular al tea
trului nostru. Avem un public 
format la școala unei tradiții 
bogate. El prețuiește cum se 
cuvine căutările noi și fruc
tuoase in arta teatrală. Gîn- 
diți-vă numai că la Moscova, 
unde sînt peste 30 de teatre, 
sălile sînt pline chiar și a- 
tund cind numărul de spec-

Interviu luat de 
EMIL MANDRIC

(Continuare în pag. 3-a)

viștilor sarcini spori
te. deoarece viteza 
ujcdic de lucru a 
combinelor și seceră- 
lorilor este mai mică 
într-un astfel de lan 
compact, cu o pro
ducție ridicată la ha. 
Înțelegînd acest lu
cru, conducerea gos
podăriei a luat UDele 
măsuri în vederea 
desfășurării normale 
a campaniei în con
dițiile recoltei spori, 
te din acest an. "* 
au cerut
S.M.T.-ului, 
suplimentat 
mașini cu

Ei 
sprijinul 
care le-a 
lotul de 

,_ ___ . „ încă o
secerătoarelegătoare. 
au reparat și pus în 
stare de funcționare 
cele patru seceră ton 
simple ale gospodă” 
riei. Dar asta 
înseamnă 
cut tot ceea 
le stă în putință. Fa^

nu 
că au fa

ce

ță dc capacitatea de 
lucru a mașinilor de 
care dispune gospo
dăria, ritmul în car» 
se desfășoară campa
nia este nesalisfăcă- 
tor In plus, gospo
dăria ar fi putut fo
losi cu succes cosașii 
fi scccrătorii la re
coltarea unor supra
fețe însemnate de pă- 
ioase. Organizația 
U.T.M. di» gospodă
ria colectivă trebuie 
să sprijine conduce
rea gospodăriei în 
buna organizare a 
recoltării. Pot fi for
mate. dc pildă, echi
pe de tineri cosași 
și secerători care să 
lucreze alături de 
mijloacele mecanice 
la stringerea în cel 
mai scurt timp a re*' 
voltei de păioasc.

N. FATU

Pe drumul care duce de la 
Constanța la Mangalia, 
de-a lungul litoralului mării 
își dezvăluie frumusețea 
splendidele vile de la Eforie. 
Va sile Roaită și minunata 
așezare studențească de la 
Costinești.

Ne oprim la Costinești.
- Costineștiul este unul 

din cele mai plăcute locuri 
de odihnă pentru studenți — 
sounea cu mîndrie studentul 
Bucur Chiriac de la Facul
tatea de filologie din Bucu
rești. Revăd Costineștiul du
pă un an — continuă el — și 
nu-l mai recunosc : s-a ri
dicat aici elegantul complex 
alimentar, luminat cu neon* 
avînd o capacitate de 530 
de locuri la mese, exista 
cîteva vile și sute de corturi 
cu gust amenajate. Clubul 
încăpător și biblioteca bine 
înzestrată ne asiqurâ, în 
orele cînd nu sîntem pe 
plajă, o distracție plăcută. 
De anul trecut și pină acum 
s-au pavat străzile, s-a in
trodus lumina electrică. Se 
construiește acum un restau
rant modern.

Dimineața din vile șî cor
turi își fac apariția studenții 
care în pilcuri se îndreaptă 
spre plajă pentru înviorare. 
Sînt mulți, peste 1000, veseli 
fericiți. Și liniștea se destra
mă, plaja se umple de frea
măt. Peste 1000 de stu
denți... Din toate colțurile 
țării. Sînt fruntași la învăță
tură, în activitatea obștească, 
membri ci brigăzilor de 
muncă patriotica, etc.

Bîtcă Ștefan, student *n 
anul ill al Facultății de me
canică din Institutul Politeh
nic din București, ține să ne 
vorbească ; „Sint unul din 
miile de studenți cărora 
partidul le-a deschis drumul 
spre învățătură. înainte de a 
veni la facultate am fost me
canic de atelier. Ca munci
tor am urmat liceul seral și 
am fost trimis apoi de între 
prindere la facultate". To
varășul Bitcă Ștefan conti
nuă : ,,Eu sint mai în vîrstă 
decît colegii mei. Am apu
cat vremea cînd în țara 
aceasta domnea întunericul 
și exploatarea, cînd eu, fiul 
unui țăran sărac din Mol
dova, nu am avut posibili
tatea să învăț decit petru 
clase primare. Astăzi, îmi 
petrec vacanța la mare, Tot 
ce s-a creat aici pentru noi, 
prin qrija partidului, mă 
umple de bucurie. Avem tot 
confortul necesar, masa e 
excelentă. Altceva ce aș mai 
putea dori ?“

In cuvinte la fel de calde, 
entuziaste, pline de recuno
ștință mi-cu vorbit despre 
condițiile deosebite pe care 
le cu în tabăra de la Costi
nești și studenții Itu Mihai 
Ștefan de la Cluj, Necula 
Victor de la lași și încă 
mulți alții.

In afară de plajă, soare, 
odihnă, studenții se bucură 
in tabără și de o variată 
activitate cultural-educativâ. 
Planul taberei întocmit pe o 
perioadă de două luni (pen
tru toate seriile de studenți 
care vor veni aici) prevede 
acțiuni deosebit de intere
sante : activitate de club, 
conferințe și informări poli
tice sâptămînale, o bogată 
activitate artistică cuprin- 
zînd concursuri-ghfcitoare, 
spectacole artistice, filme, 
audiții muzicale, etc.

...Se înoptase cînd am pă
răsit tabăra de odihnă de 
la Costinești. Litoralul era 
scăldat în lumina becurilor 
electrice,.,

DOINA NIȚESCU

Intrarea 
în Sancțiune 
a Fabricii 

de semieeluloză 
de la Paias

Zilele acestea a intrat în 
funcțiune Fabrica de semîcelu- 
loză de la Palas-Constanța.

Noua întreprindere este pre
văzută pentru o capacitate a- 
nuală de producție de 13.600 
tone și folosește ca materie 
primă paiele, fapt care permite 
ca în fiecare an să se econo
misească o cantitate de 68.000 
mc. lemn de rășinoase.

Fabricarea semicelulozei se 
face după procedee tehnologice 
moderne. Astfel, fierberea pa
ielor și albirea semicelulozei se 
efectuează în proces continuu, 
ceea ce face posibil să se ob
țină o productivitate a muncii 
de cca. două ori mai mare de
cît în celelalte fabrici de celu
loză.

Semieeluloză produsă din 
paie contribute la îmbogățirea 
gamei de materii prime folosită 
la fabricarea hîrtiilor de scris 
și de tipar, contribuind totodată 
la îmbunătățirea’ calității aces
tora.

(Agerpres)



Pentru consumuri specifice cit mai reduse!
La masa rotundă a produselor, discuții imaginare despre probleme reale

sarcinile 
oamenilor 
froiâfîrile 

al llf-lea

în cadrul unui raid 
anchetă prin mai mul* 
te întreprinderi în le
gătură cu 
care felin 
muncii dirt 
Congresului
al partidului pentru 
reducerea consumu
rilor sp’Etifite de taâ- 
terii și materiale s-a 
năicut ideea imagi
nării unei discuții a 
piodiiselor. Să te dăm 
cUvinful :

fost dtită lă riitișina de frezat 
cintăfeam 9,3 kg iăr dCUtti, în 
Ștare finită dacă 6M 2 kfa. Său 
uite. CCrilftită roată de la rtitiș/îha 
de găurit A 2, suferă la fel ca 
Miile.

f'ă spun drept că am rămas 
foarte nemulțumit de această 
intervenție. Mi-ar fi făcut plăce
re să aud o altfel de’ dlscuțiri; 
Adică să vină cineva și cu o 
iove zrifteMltrirife să ae spiihăi

— Fugiți de-aici că mințiți. 
Tu nu vezi, sînt un ax ca și 
iihă. Atri, la fel 900 dă grathri, 
dar la început hu afa avut de'Cît 
2.11)0 kg. lăr rOata dințată die------

TROLEIBUSUL
Troleibusul „t.

IritediaL CuVÎhtul.
— Să mă fertați

T»•(“
V." a cerut

V.“
— Să mă fertați dăr sirii foar

te grăbit Mă așteaptă rriuHă 
lume. Am călători mUlfi iri Șucu- 
tești, la Constanța, la Cluj și 
în alte orașe ale țârii. Și asta 
nu așa ,dfe florile mârultii, ci 
£entrucă mă apreciază Ou toții. 
Sînt destul de suplei, puternic și 
încăpător. Vedeți, am o burtă 
Vizibilitate și aerisire ; culorile 
mele pastel le privesc oartieriii 
<?u plâcrire. Am fdst și peste 
hotare. La expoziție la Leipzig 
ăm primit aprecieri unanirrie 
pentru forma mea și confortul 
care-l ofer călătorilor. Dar... să 
nu vă închipuiți câ am fost tot- 
deâuria dșă. Cînd m-âm.născut 
cintâredm aproape 9.0G0 kg. 
-r greutate serioasă, nu glumă I 
Sașiul greu , rnă trăgea cu pu
tere în jos. Caroseria îmi era în
corsetată îrt bate grele de fier 
îjicît te’spiram totdeauna gîfi.ind, 
CreâtorUI rrieu, colectivul Uzi
nelor „Tudor Vladimltescu“ a 
văZut însă de greu mă miș- 
âbrri cti atîta „grăsime11 pe 
mină șl r-b fast „m?lă“. Pentru 
că prea fusesem îmbuibat, îri- 
?^râșdt pînă fa tefuz cu metal 

i cri alte materiale, îneît pur și 
siniplu sufeream de obezitate. 
Or, vâ închipuiți și dvs., dragii 
rhei cofegi de la masa rotundă 
cît de greu îi e unei ființe 
obeze să se miște dâr mi-te să 
dlerge tăâțâ ziuă. La îndemnul 
d.rgtmizoției c|e partid oamenii 
din âceit colectiv ău început 
dtdhcî o aățidne puternică 
periffu viridetatea mea. Mi-au 
administrat un tratament de 
slâiăirS. Ih toate secțiile, lăcâ- 
toșiî, rhărifârii, 
dorii, au venit cu 
did 6* scâfă 
coace a rhl/fă ...-. -y—- 
ddîEă figeafe s-a gîndit ca pie
sa îă cate lucra s-o fată mai 
ușoară. In felul acesta pe lin
gă Economiile de metal munci
torii OU oduS. îmbunătățiri pro
cesului tehnologic. Este doar la 
mințea omului că-i mai uior Să 
prelUttezi O piesă măi simplă 
decît urio Hai complicată, îri- 
cărtătă tu metal. Lă serviciul 
constructor inginerii, profettan- 
ții, cu îhc4put să refacă piesă 
cu piesă părțife dih care mă 
compun. Au fost reproiectate 
sute și Sdte de tepere. Uzinele

tratament de

strungarii, su
prapuneri ; 

mal mica, din- 
rrigr ușbară —

scite de repere. Uzinele

- Și acum ? l-au întrebat 
celelalte produsă.

— Acum, și-a reluat troleibusul 
cuvîntul - acum sînt mai ușor 
cu 1.500 kg. ! 1.500 kg, - can
titate în care intră fontă, oțel, 
cablu electric, bronz — într-uri 
cuvînt 1.500 kg. materiale eco
nomisite. Înmulțiți cu nufnărul 
troleibuselor fabricate anual, cu 
prețurile diferitelor materiale și 
vedeți ce d cîștigat uzină. Cît 
despre mine sâ vă 4pun : mă 
sirrit Rnăn sprinted și, să-mi 
scuzați modestia, elegant.

- Ești de invidiat. Ei, dacă aș 
avea și eu suplețea ta I a oftat 
îndurerata o chii/vătă durdulie.

— Și voi fi întontinuu de invi
diat. Credeți că muncitorii s-au 
culcăt pe laurii victoriei ?l Des
coperind ahi/ihîfe te/efve, uȘri- 
rîndu-mă de bdldtt,* eiaucr&rt 
premisele pentru noi rezerve 
care să reducă consumul speci
fic de metal la fabricarea mea. 
întrecerea care se desfășoară 
acum, în uzină are ca unul din 
obiective principale reducerea 
consumurilor spetifree de m’etăl. 
Și pentru a îndeplini acest o- 
biectiv trebuie să știți că m.un- 
citbrii și ingirțerii î^i. ridică 
necontenit calificarea. La cân- 
structor șef funcționează un 
curs de specializare pentru de
senatori. in 
de ridicare 
tru diferite 
cabinetului t-.... .  ...... —r.
tată zilnic. Iar roadele se văd. 
Se va rep^oiectc, de pildă, 
compresorul de aer. Va fi mai 
ușor cu 10-15 la sută. Lă cabi
netul tehnic muncitori au adus 
în ultima vreme muite propuneri 
de inovații privind . reducerea 
consumului specific, Tînărul Plop 
Constarifin a mădificăt construc
tiv suportă! de lă volan. Po
peștii Gfgore a schimbat le
gătura furtunelor flexrbile cu o 
mufă simplă, iar lordache Petra 
a scos unele prese de !ă peda
lier, printr-o fnodifreare. Și așa 
este posibil Să m’i fie redusă in 
cOntinuăre ^teufatec. Și vâ dăț’ 
seama : scă'zînd gretftateă jSto- 
prie crest iădicii de exp’lobtăr€. 
Pot să circul Mii iute, să pri
mesc măi mulți Călători.
- Iar praful de căst ? — La 

întrebat un produs cam gîrbo- 
vit din Cauză prețului de 
umflat.

i uzina - cursuri 
a calificării pen- 
meSerii. Biblioteca 

tehnic este asal-

feficire, al Uri ci
nrtiiteam încă ax feste și nor
mal : îmi lipsea suplețea/ ci 
mâ’.eriălltl debitai, adică uri ma
terial brut dat îrt litcrti, t'ndeva 
în ihteribrul lui. îmbrăcat în o 
mulțime de Straie de metal mă 
aflăm șl eu. Eram — pe atunci 
— numai o idee (așa zic prb- 
iecianții), Din păctite erurh 
inia o idiîb greșite. Mă striveam 
sub grbutatea ctite Mă UicOh- 
jufâ, și mă siifticaM. No
rod de strungar, măi ales, 
care a îndepărtat una după alta 
străielă după mine și m-a sebs 
mâl la înmiită. Oar șt el sătucul 
ce Mai (tsiida. Un rind de span, 
încă uri rind, încă liftul... Și tot 
așd titerhu. Acu ’ — zicearii — o 
să mă scoată din sirring și o să 
mă arunce pe fereastră că de, 
își pierdeau cafti mritiă vteme 
cu Mirie 1 Aveam cdre vâsâzică 
7 kg cu idttii, iar 
actirii... dOar 900 
de gratae ! Ce bine 
mă siitii. Ușor ca 
uri fulg. Și apoi, la 
drept Vorbind; ftit-l 
vorbii 
mine..: 
cela,
(6 kg și 100 gra
me !) pe care l-am 
lepădat, pe care 
l-am împrăștiM 
pfbUiiiridehi îh tiin- 
pul pfocestilui teh
nologic... riu-i pă
cat de el ? ! Și în 
slluaftă inriă miri 
sînt și alte piese, 
feri, alaltăieri cihd 
mă aflăm la fabri
că o roată rînjind 
tii tofi dinții mi-a 
iplti :

— Ce te tot plîn- 
Crezi că no

ta ai cărat â- 
greutate îh 

Cînd am

ca materiCrl debitat tiu 9.300 
ei 4 kg.-

Păcat câ mi s a întîrhplat așa. 
Ar fi fori foiitsi ptisibil să aud 
o asemenea diScitție lit uziriă. 
în cdzril mtu și al riilrir frlâse, 
reducere i C&UMHiUti Spet-ific 
s-at puteri iea-iza în p/iMiil 
rîrid prin irildcuirea prUVesitltii 
de hdșiete (a iri irtțclcge p/b- 
cesul tehnologic). Adică — con
cret — iiiriidfiUi <6 fie “'J' 
cuită prin fdfjtirdri în 
trițe. Materitihd dribiltit 
tru rhirie. pshirri ttxul 
0141 — tri icădria arifbl ____
7 kg; la 2.5 kg. irit cel de la 
rodiri diftftiiâ tbpbr (11^43. de 
la 9,3 kg. Iri 4 kg. bot trebiiie 
un lucru f(Mrte iriipOfiant. hb- 
fătîtor chitit : sâ se dea viață 
acestor pfdpltribfi. Și este tiece- 
sar cti reditebrea cOririifhilrilur 
speci/icri să Sb fată tiu fUirfitii la 
mine, ci la cit Mâi Midie piese 
care se ptodric Iti FahtiCa ..În
frățirea^ F a 
noMii ttfiașe

realiză !

MM- 
p*n- 
rbpbr 
rf* ta

t/ichipuiii cS ero
de. Metal s-ar pw-

cast

„Republica“> la cererea con
structorilor mei, au laminat țevi 
speciale de oțel cu secțiunea
dreptunghiulară. Din aceste
țevi, muncitorii mi-au făcut
un schelet nou. Am răsuflat 
măi ușurat Deodată m-ăin 
făcut mai ușor, mai suplu 
cu vreă 300 de kg. Mi-ău schim
bat și locui motorului. Construc
torii Lâd ahiplăSOt îhtre longe- 
roanefe longitudinală. O mulțime 
de șuruburi, suporți, bare au 
devenit inutile. Am mai slăbit 
deci cu întă 150 kg. Electricienii 
eu testructiiWt schema' instala
ției electrice, tapițerii ai» înlo
cuit, unele materiale grele 
scumpe cu altele ușoare — 
mase plastice, cu cauciuc, 
tratamentul a continuat..,

Ș' 
cu 
Și

de
. . r»u 

cu o mie sau două ci cu 80.000 
de lei. E o sumă, nu-i așa ? 
Ușurărea continuă a greutății 
mele, aducînd economii, a creat 
posibilități și pentru îmbunătățiri 
funcționale. Colectivul uzinelor 
îmi va putea acum moderniza 
diferite ansamble fără a scumpi 
prețul de cost. Muncitorii șt in
ginerii se și gmdesc la două Iu* 
cruri. Ah, de abia aștept să mă 
văd cu un dispozitiv electric care 
automatizează pornirile și opri
rile și cu amortizoare telescopi
ce.

După 
rențios, 
elegant, 
cu toții 
sale.

- Era să uit Prețul meu 
cost firește a fost redus. Și

aceasta, salutînd reve- 
troleibusul, sprinten și 
așa cum îl cunoaștem 
a plecat la treburile

numtii de 
Mălaiul a- 

mă gîndesc

AXUL 01—41
fabricat la „Înfrâțirea“-Oradea

Uf!.,. în sfîrșit, fiindcă tot 
stau aici pe scaun la masa ro
tundă să răsuflu un pic... Să 
niă odihnesc puțin...

Am dreptid, hu ? Cred și eii ! 
după atîta muncă... Auzi, să cari 
în spate ditai greutatea : de 
aproape 7 ori mai mare decît 
mine; Nu credeți ? Luați uh cre
ion, hîrtie și calculați. Eu Cân
tăresc în formă finită 900 de

Să

grame (doar sînt un ax, nu o 
piesă oarecare, un ax de 
la mașina de frezat tip Dec
kel — sau, în termeni teh
nici, reperul 01-41 produs de 
Fabrica „înfrățirea" — Oradea)» 
Cîntăresc care vasăzică 900 de 
grame. Bun... Dar știți ce greu
tate aveam cu tot materialul pe 
mine ? 7 kg. Trebuie să recu
noașteți asta nu e deloc o

& 
mai 
tîtă 
sprite?

mâi rafțiortâj suprafața pielei. Ne 
feșeâ riiai altfel și chipul, mai 
Cti șic. Ce-î prea riiult nu-i fru- 
iri’os !

— Nici la noi — au spus mo- 
delete 74 și 76 rru S ău gîndit 
tinerii modelieri Haini Iacob și 
Jost Adalbert. Ne-au ticluit din 
bucăți barosane îneît s-a con- 
srimât și preâ multă piele.

— Dar talpa, ați uitaț-o? La 
mine — etr riot pântofut „t.L? 
cu toc de 5 cm. — și-a ridicat 
vîrful nn pantof isteț, nevoie 
mare — s-an c6ri«umât în tec 
de 275 g/âfne de talpă 30^ gfa- 
me. Ce totos că ia..I.L/ că toc 
de 2 tm. și Ia pâritofti 
s-S iedti's cofiăit'muf. Fîftfde/île 
depășesc aceste ecoriomiî.

Discuțiile au COritihuâl!- îriflă- 
cărâte. Fiecare âvea 
de fîeriâfe a-
vea de făerif propa- 
#eiî.

— Ce/ ctr^îriful, 
â spus ite p'âritof; 
^feieefaufîî de Mo
dele Să gîridea«că 
mai rdțîbtiri, trial 
gospodărește, Ali- 
iiisfefui Sa ăvi- 
zete' Mridetete cu 
măi ritdlt dii/etriă 
mîrit. țț-J pierdut 
ffridtă piele și peri- 
tru faptitl dă se hl- 
cfeâză rrrihîâr pâri 
țofî pent/u femei. 
Dacă â-rit UtOî și 
fețe peritră păritofi 
de cctpiî nf. 22—26 
s-ăr pUteă îmbina 
mai birie țipatele și 
deeî fotoSi mâi rațio
nal pielea. S-âr ptiteâ croi pe zi 
3P0 — 4Oft p'eteehi fețe perittu 
încălțăminte de copii. în afară 
de aceste măsuri ar fteînii 
să existe mai fniiltă grijă pen- 
f/W fîdî6'â/eă ca'!îfîcă/îî pîoteAid- 
nale. In primul trîmefttrrt nu s-a 
făcut nimic organizat .în âcest 
sens. Sînt tineri ca Fițui Che- 
deon și Ferentz Ladislau care 
realizează în fiecare lună econo
mii mari. Ar trebui ca orga
nizația U.T.M. să inițieze o 
largă mișcare pefitru ca toți 
firierii să ajungă la nivelul 
frtrntașilorâ, să facă mai multe 
schimburi de experiență, mai

narilte îritîlftirî cu mtirieitdrii 
fruntași.

Discuția 9-a prelungit. Cele cî
teva modele de ^ pantofi de la 
Fălftteâ „Ștefan inatiț" din Ti- 
nriștrâră, defegafe lă triada fo- 
ttrndă ari hotărît pe toe să ttagă 
concluziile de rigoare și să răs
pundă scrisorii primite.

„Ați avut dreptate. La noi lri- 
cru/îte îh p/îrihd tfîrife'ătru âtf 
stat prost. Dar în mai au în
ceput să se înregistreze unele 
progrese. Colectivul de munci
tori de la noi ri-a răirias paste 
în fața acestei Sîtiiățîî. S-riO 
redus dtttrictiTti ctidguiiiviiîte ^m- 
cificc de piele, , pttțrn dă/ sc-ău 
redus. La pantofii ,,C.R,“ la câte, 
îri primul trimhstfii a tost 
un consum de 18,12 dm.

diri cauza ddatfsurilor de 
prelucrare exagerată. Așteptînd 
să-mi vină fîndul la prelu
crare am mai văzut că în 
ăceEUși situație cu mirie mai 
Este $i bate/iâ de pErefe peht/ri 
băf — lă eobifecționatea cărEiă 
din cauza unor deficiente de 
aprovizionare se folosește țeava 
de două orî rtiai groasă dEcîf 
Este rievoie și Se âjUrige la gro
simea cerută prin înlăturare 
masivă de mefaf. Vorba aceea : 
doboară un copac ca să faci o 
coadă de topof.

Și aici povestea mea se ter- 
fnittă. Nu șmr citea v-ri irtipre- 
^ioh’ât pe Mi. dâr mie..îmi viffe 
să-mi plîng de milă. Zău. mi-e 
și rușine de liime cîrid știu ce 
povară 4E pref te cost due în 
spinare $i perft-u ci nu pot s-o 
hfai vie au sâ £ropWn
conducerii întreprinderii să se 
îngrijească să obțină cît mai 
tepede foite aprobările, corifit- 
mărite de care maț este n&Voîe 
pentru începerea urgentă a lu
crărilor de modernizare Ia tur

nătoria. să aitrâgă afențiă con
ducerii sec4o-a»efor să înlăture 
deficiențele de aprovizionare cu 
materii prifrie și materiale pre- 
currf ș? CE’.e de organizare a 
măririi ca și cefe c'a’te se referă 
la deplina fc-losire a mășinîîGf. 
Mă ftîndest ca este.bine ca or
ganizațiile 0.-T.M. din sectoare 
și TrideosEbi 6f^ăfi'izaf?a tJ.T.M. 
de la1 prelucrare meedhic-ă să se 
ocuoe ma: îndeaproape de mun
ca tinerilor, de ridicarea conti
nuă a calificării lor profesiona-; 
le, de de'zvdffăfea lă ei a unui 
pntEtnfE spirit gospodăresc, în 
așa fel5 îdCîL îh sctfrt trrihp să-i 
făcă pe tSți să p’Oăfă țîne pasul 
cu cei mai buni muncitori în a- 
cest not» ritm de muncă. $i toa- 
td aceste» tentru ca n6i, produ
sele târfei? să fim prin reduce
rea consumului specific de ma
terial din zi în zi tot mai ieftine 
șî de calitate tot mai bună.

Spnfreți, nn-r așa că preten
țiile mele nu sînt deloc exage
rate ?

O CHIUVETA...

O PERECHE
DE PANTOFI

Printre alte produse și piese, 
Ia masa rotundă au luat loc și 
cîteva perechi de pantofi 
tînd marca Fabricii ,,Șt< * 
văț“ din Timișoara, fn

tofi pur- 
Ștefan Pla
in timpul 

discuției, acestora li s-a adus o 
scrisoare, fat-o :

„Suratelor,
Am auzit că ați 

fa „masa rotundă’1 
noi de ce. Aveți 
ridase, tocmai de aceea 
gîndit să vă aducem o tnîngîiere 
scriiridu-vă cîteva rînduri des- 
pte noi. cele executate la Fa
brica „farov“ din Capitală.

Sîriterti mulțumite — vă spu
neam asta de lă bun început. 
Cumpărătorii rie preferă și ne 
cadtă. Șj asta pentru că sînteta 
suple și elegante. Muncitorii și 
inginerii se străduiesc să ne facă 
din ce în ce mar frumoase și cu 
un coflsum de piele cît mai re
ads. In primai trimestru, ca să 
vă dăiri doar nn exemplu, la 
multe produse s-â redus consu
mul de piele eu 2.20. 0.30. 0.70 
dm. pâtrați piele față de nor
mativul admis. Cum S-a reușit ? 
Pritaril merit Este al proiectanțî- 
lor de modele. Ei au făcut schițe 
asupra cărora au cerut mereu 
părerea rtiuneitorilor. în 4 luni 
s-ăii creat 250 de modele cti 
un consum mic de piele. Proie'e- 
tanțîi âu dat deci tonul r 
lorii la rîndul lor s-au 
lă întrecere peritru cît 
multe economii. Și pentru 
aici e torba în primul rind de 
măiestrie profesională, trebuie 
să arătăm că încă de la începu
tul anului iu luat ființă 13 
cursuri de minim tehnic la cate 
au predat muncitorii cei mai 
calificați. La croitori, de exem
plu. s-au prezentat hărți tehno
logice pentru a se ilustră îmbi
narea tiparelor. Aceasta a fost 
necesar pentru că muncitorii să 
învețe să croiască în așa fel îneît 
Să obțină cît mai puțîhă furda. 
Pehtrn a da avînt mișcării 
de reducere a consumului speci
fic de materiale tînănil Pop 
Varile, responsabilul unei brigăzi 
de tineret a inițiăf mișca
rea : „Fiecare tînăr să eco
nomisească lunar piele în valOarE 
de 500 lei11, Toți cei 65 croi
tori care lucrează încălțăminte 
pentru femei și bărbați au apli
cat această inițiativă. în 4 luni 
de zile lă întreaga prodneție ă 
fabricii (pantofi de damă și băr
bați) s-aif economisit 211.606 dm. 
pâtrați piele. Aceasta rnseârnnă 
nici mai mult nici mâi puțin 
decît peste 11.000 perechi fețe 
pantofi iar în lei peste 271.000.

fost chemate 
— și bănuim 
necazuri se

rie-am

Croi- 
luat 
mâi 

i că

Am vrea «â vă mai scriem des
pre gospodarii tineri din briga
da lui Nicolae Stănescu, despre 
ștarițțtorîi care aplică inițiativa 
„îri fiecare zi cu 1 la Sută riiai 
puțină talpă decît prevede nor
mativul”, și care au economisit 
în 4 luni 15.959 kg. talpă. 
Știm că la voi la Fabrica ,,Ște
fan Pfatăț" ” — ■ - -
se lucrează 
pentfti firhei.
că lucrurile nu stau prea bine 
și rie-ârri întristat. Aii trecut pe 
Ia urechile noastre vești nu prea 
îmbucurătoare cum că în pri
mul tririiesfhi S-au pierdut 
64.900 decimetri patrați piele și 
1105 kg. talpă. că din această 
câuză prețul de cost s-a cam 
utnflâf, ceea ci flu i bine dClric. 
Vă întrebăm câte să fie câuza ?

La aceasta î 
pantofilor d6 la 
s-au întunecat, 
eâuza ?

— TfeiniiC, a 
pantoful balerin, 
la mine în loc 
trați piele s-au 
dm. patrați. En 
bine de nn an de existență. Defci 
nu se poate spune că a lipsit 
experiența. Este vorba aici de 
altceva. De lipsă de spirit gos
podăresc O 
poate cei care 
actul de 
încotro. Pînă 
atita risipă de

— Așa-i. aii 
lalți pantofi.

— Acum. a spus modelul 
73—39 (tot balerin) prinzînd 
chef de vorbă, arii Cîteva cu
vinte peiitrn iritfdefieri. Nu prea 
asudă ei să facă modele simple. 
De ce lC-o fi plăcînd lucrurile 
îricu'reate, modele cn zotzdâne, 
nu pricep. Pe mind de exemplu 
m-aii făcht cu găbrcle. Și să ve
deți : sub fâță. adică sub găurele 
an pns tot piele de fețe. Se putea 
cîștîga ceva piele dacă le trecea 
prin cap să pună iin alt material,

— Și noi puteam avea un 
model mai simplii și mai frumos 
— s-a ridicat pantoful „C,R.“. 
Am ajuns să fim priviți cu com
pătimire de clienți. Cfe soartă 
ingrata ! Și cînd te gîndești că 
s-a ajuns la un eonshm de piele 
de 18,12 dm. patrați pentru o 
pereche! Ne-âu făcut — au spus 
tiparele „C.R." — dintr o căpută 
și uri cârîmb. Ce de mâi furda 
a tftai rămas. Bâtă erâm ti
pare făcute din mai multe piese 
atunci ne am fi putut îmbina 
mai bine și a-ar fi putut utiliza

din TitaișOafâ 
numai pantofi 
Arii arizit însă

fetele
4avâț“

întrebare fețele 
i „Ștefan Plavăț** 

Care să fie

luat cuvîntiil 
sâ vedem de ce 
de 13 dm. pa- 
consumat 13,83 
am deja mai

să se 
nfi-an 

naștere, dai 
cina sâ Se 
piele ? 
încuviințat

supere 
serti'hât

cei-

patrați ptele s-a ajuns Ia 15,96. 
Asta e un exemplu bun, Din 
păcate avem încă și altfel de 
exemple: stăm prost cu consu
mul specific de talpă.

Experiența voastră, căile pe 
care le-au folosit muncitorii din 
întreprinderea1 voastră, succesele 
obținute, sperăm să influențeze 
și Cofecttetfl nostru de muncă-. 
Sîntem siguri, că muncitorii no
ștri vor înțelege cît de necesar 
Este să reducă consumurile spe
cifice și-și vor organiza astfel 
munca îneît să înlăture toate 
neajunsurile și să obțină consu
muri specifice cit mai reduse.

REPERUL 4.111
(marca „Armătura

Sa mă prez'nt: sîrrt o mafii 
necesari Ia instalațiile de apă. 
<âu mai exacf reperul 41H de 
2 toii $i m-am născut de Cu- 
rihd la Uz nEle „Armătura1* 
d’n ClUj. Deși forirfe (îriăf. 
încă din primele zile ale 
v'etii am avut mari necazuri. 
A?um, cînd sînt produs finit am 
ajuns să sufăr de o boală cro
nică grea • am un preț de cost 
măi mare decît ar trebui Și pe 
deasupra nu sînt nici o piesă 
de militate sunerioară.

Povestea scurtei mele vieți 
este tristă. Dar vreau s-d po
vestesc aici, pentru că doresc 
din toată inima ca viitorii mei 
frați să nu-mi moștenească 
boală.

La încerut am fost o bucată 
oarecare de fontă cenușie de 
Hunedoara care alături de alte 
bucăți de fontă își aștepta 
rîndul undeva în spatele halei 
de turnare. Din cînd îri cînd 
veneau aici maiștri, munci
tori. tehnicieni, cei din condu
cerea sectorului, spărgeau cîfe 
o bucată sau două de fontă și 
începeau să discute : „Uitati-vă, 
este amestecată cu zgură, are 
porozităti. H mai ttebuie fero- 
siliciu etc11 Sau altă data: 
„Este clar, fonta de Hunedoara 
mi este bună pentru piesete 
noastre mici — să cerem să ne 
aprovizioneze cu fontă, nzinele 
diri Călan".

Anunțau direcția generală din 
Minister, trimiteau cereri P^ste 
cefert la Calan. Se întîmpla 
uneori ca cei de acolo să tri
mită uzinei o anumita pârfe diri 
comenzi. Dar după ce fonta de 
Calan se termina se recurgea în 
cele dih urmă tot 
la noi, la bucățile 
de fontă de hune
doara cU toăte că 
rițt corespundea ni 
cel mai birfe cu ne. 
voile fabricii. Eram 
în sfîrșit introduse 
înt-r-Ufl cuptor cu 
flacără directă. 
Aici din câuia 
oxidării și a arde
rilor directe,, o bu
nă. parte din ebr- 
pid rioslru se ar
dea ?i ieșeam din 
cuptor cu greutate 
mai mică Ca îna
inte. Și toate ace- 
stea pentru că deși 
ministerul a apro
bat Uzinei fondu- 
rile necesare unor 
lucrări de moder
nizare la cuptoare 
Ca și în alte sec
toare din uzină, 
lucră rife n-iu {ii.

" Cluj)
eepirt din ei M
confirmarea lor.

In afară de faptul că fonta de 
Hnnedăar» rra edw exacf cea 
de care au nevoie cei de la 
„Armătura", pierderi miri de 
rtfetăt ga fffît provocate și prin 
dapășirea procentului admis de 
rebuturi cu 0.5 la sută. Numai 
la mine <te piifdâ. la reperul 4111 
de 2 toii și li fratele meu de 
4 toii s-au pierdut în luna «fii. 
600 kg. metal din care s-ar 
fi putut confecționa In plus 
încă 200 repere ca mine. Și 
aceasta din mai multe cauze: 
fie că tinerii turnători forma
tori (căci majoritatea lor sîrrt ti
neri) nn lucrează atent, fie 
că nu sînt ajutați să-și însu
șească o mai bună calificare. Ti 
vedeam adesea cum fugeau îrt 
dreapta și în stînga ca sâ gă
sească un maistru căruia sâ-f 
ceară lămuriri. II găseau une
ori cu greu deoarece sîrrt nu
mai 4 iaf la miezuri nu e rtici 
unul (deși scWemă prevede ta 
tnrftăforie, încă un maistru și 
un kehnOlog, ta rtliezufî un 
maistfu).

Dar să nu credeți cumva că 
suferințele met# s-au terminat 
cînd am pășit dincolo de pr»- 
gUl turnătoriei. Dimpotrivă ! Am 
pornit de fa turnătorie cu un 
Serios adaos de prelucrare — a- 
proape 2 kilograme de fontă. 
Git materiăi se pierde astfei ta 
ftîlhgrea mei ! Dar nu numai 
atît. La prelucrarea mecanică 
Soil a mea sE agravează câcl 
prețul de cost se încarcă aici cu 
efectuarea unei manopere ridi-

— Stat și en unul diri rtotfEs- 
tefe produce care tfn roȘrM 
des in ccnfăct cu viață omului : 
o chiuvetă de bucătărte.
NU vă uitați urit fa mine că-S 
făcută anapoda, zgfun{nro’asă‘, 
nefinisată, cu vopseaua crăpată 
șt cu fața pfrnă <fc por? șr fi- 
terrî, grea cît o sobă. Nn vă 
iitfați, pentru că tocmai pentru 
asta iau cnvintnl acuhlâ. Zău, 
riți-i șr rtfșirie să ajung fa f>eh‘E- 
ffriar, fa între printer nd de iW- 
staiițfi, să rftâ monteze pe mine1, 
ditai ofttfvetohr4. in perefif a- 
cEîa Ere^anțî ai bucăfărntor rt‘o- 
tetrie. Cu greufăfea mea, despre 
t fe vor rfrai vorbi, ri-ăr fi dE 
r’îrard să se dări/rie șî perefete. 
. tau și mă gîndete acum așri, 
pretutiridem în fatfă se diă bătă
lia perrfrti ecofiomfi de metal. 
Ei birie. Eu am rtaî mult decît 
îmi trebuie, cu citeva kilo- 
grăme. Din caitta asta și par 
făcută ca diri topoț. Cirie mă 
vede nu zice c-am ieșit diritr-6 
fabrică. Zice că-s făcută dih 
cîdcari, cum făceau pe vrEriiuri 
meșteșugării. Ofere cei care cori- 
duc procesul meu de naștere, 
cel care îm* pharfă de grijă, 
conducerea fabricii „ț’ero’Ema- 
it“, cabinetul tehhîc (irig. Chî- 
ricufl Lilian). șefii (te sedii, 
șeful servteîufei pTamficării etc. 
nu trăiesc cu capul pe pămint ? 
Oare pe ei nu-i ffămînta pfo- 
blerha ăsta âtîf dc actrială a re
ducerii consumului de metal, a 
calității ?

— Dar n-ai nimic de propus, 
tn mod concret? a izbucnit 
EiiErvalf de atîta văicăreală un 
prodtfa affat șî el fa masa ro
tundă.

— Ba da ! Lăsați-mă să vor
besc cîteva nvnute în plus, să 
spun, în numele tuturor surori
lor tfiEle, părerea despre pro* 
cesul men de naș
tere, cuta aș putea 
fi făcută din ma« 
puțirfă fontă șl cu 
măi puțină cheltu- 
iaîii de riiefaî și 
timp ca să arăt $î 
en măi ca lumea. 
Ah. am obosit vor
bind... mă omoara 
greutatea asfă. Ah, 

semtepă-î

doăr birocrații, cei care se spe
rie de progresul tehnic, Vasă- 
zică, dacă s-ar redtfce greuta
tea noastră, prîritr-un consum 
redus de fontă, cu 3 kg. de bu
cată — prîfr fofosirea altor pro
cedee de turnare, prin aplicarea 
unei no’ tehnologii de fabricației 
— fabrica, numai la rioîj la 
chiuvete, âr pățea să economi
sească pe o lună circa tb.Ood 
kg. de Zorită. Calculafi și dvs. 
CE s-ar putea produce din aceas
tă carififate' de mefaf? Dar cu 
eîf ar putea să scadă prețul de 
cost? Ce ar trebui făcut pen
tru asta ? Nîmîc greu și de ne
realizat. în primul rind, să se 
confecționeze no’ modele de 
turnare. Și așa este prevăzut în 
planul uzmei să se refacă- mo
delele. Ei. să ținem seama de 
asta, și cînd le confecționăm pe 
cele noi să te facem după pr<K- 
iecte noi. Modelele vechi, din 
care teșim noi, sînt uzate, mîn- 
cate. Efe, contribuie cel mtflț la 
aspectul nostru urit. Și hiai e 
ceva. în
produc și alte instafețir sani
tare ca : taH, calorifere, tuburi 
de «curgere, cti un consum mult 
prea mare de metal și de cali
tate care iasă de dorit. Sar 
putea reduce și consumul de 
vopsea, de email, care costl 
bani mulți și din care se pune 
pe noi înfr-ă cantitate caTe ne 
face toaletă urită. E dfepf, ari 
existat în această direcție șl 
unele încercări de schimbare. 
Tehnologul Vasitin Dnmitttf și 
controforul’ tehnic OancEa Nîcd- 
l'ae, de exeriipfu âu pfopus o 
fațion-aHzare în vederea scăderii

fabrica noastră se m-a

șl cE 
fonta! t

— Lâ 
au auzit 

vdeî.
— Da.

Fu «înt o
de mărime mițfo- 
cte : Eîfttteexc vreo 
17 kg. Se fabrică 
la noi cfinfvEte 
mar» dE 22 kg. $1 
m»i mici- de 14 
U Am auzit cum 
trift-0 zi discutau 
elfi vă muncitori de fa turnătorie 
cM n<ri am putea fi mai ușoare cu 
cel puțin un kilogram sau două 
fîecăfE. dacă prWctaftfitor și 
tehnologilor de fa serviciul teh
nic le-ar trece asta prin cap. 
Noi avem astăzi 5 mm. grmmrre 
și țfarcă am fi făcute nu pentru 
spălat ftefurii, ci 
pătairtt Propun 
s-au găsit alții, 
greutatea tăbliei 
sprijth pe perete
Se înlăture cu totul. Aș scădea 
astfel cu încă 2-3 kg. în greu
tate tfe ce e nevoie de atîta bti- 
cătoi de tablă, nimfai pEritrii 
ca să he prindă de perete îri 2 
cuie; cînd fti s-ar putea tace 
doua urechi cti tare să ne fixe
ze instalatorii ? 0 să ne re
proșeze unii ca sîntem îndrăz
nețe. că tăblia are un rost, 
tai SE ude țfetefete. Dar 
avem nul destule taiffoăce 
folosirii alte materiale în foc 
fontă, care ar fi mai economi
coase și taai elegarffe? De pildă 
diferite vopseli, ori mas^ plăs; 
face. Am auzit că unii de 1a pla
nificare, ba chiar și conducerea 
aortei, se c'râtap'o'rtedză fa for- 
faă actuălă de teâriiâ să nu ăibl 
mult de Itieru cu schimbare! 
tehridfoglEi. Auzi ? Așa gîridEsc

corteret! 
din nod

concret, 
chiuvetă

de fontă îa confee-

pfcntru cărat 
eu. daca rîu 
să se reducă 

cu care mă 
sân chiar să

să 
nu 
să 
de

consuriiuhii
ftonarea tuburilor, prîntr-o re- 
ducefe a grosimii rhufei lâ 
aceste faburi. Ei, ăflați că 
această prețioasă propunere ne- 
studlată temeinic a fost res
piră C6 ușurință de cabinetul 
tehnic Calcu'ele ne arată că 
dacă S-at fi aplicat s-ar fi 
ecohorftisH 250.000 kg fontă 
din care se puteau confecționa 
alți 18.000 mefrj liniari de tub, 
ceea ce eclffvala cu economii în 
valoare de 520.000 lei.

Mă opresc a’cî, deși ar mai 
fi fri'ultE de spus. Cred însă că 
cei vizați vor ști să ia măsurife 
corespunzătoare. Să se gîn- 
dească foarte serios fa faptul 
că îri privința tedtfCerîi consu
mului de metal Și a îmbunătă
țirii calității prbdusefof, Fabrica 
„•Feroeniail« mai are încă multe 
de făcut.

Ptiginli rdidlitită de :
L. POPESCU. S. BARBU, T.
MIRONESCU. V. CAftbuEA,

A. OfcORGfeSCtJ
DeSene <U N. CLAtJDIU și 

M. CAftANFlL
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Calificarea tineretului
la nivelul tehnicii celei mai înaintate

(Urmare din pag. I-a) 
velul tehnicii celei mai mo
derne.

Organizațiile U.T.M, tre
buie să-și desfășoare în așa 
fel manca lor de sprijinire a 
ridicării calificării tineretului 
incit toți tinerii muncitori să 
fie ctiprinșî în formele de ri
dicare a calificării profesio
nale. Progresul tehnic este o 
cauză a tuturor, a fiecărui 
om al muneii. a fiecărui tâ
năr. Este vorba de ridicarea 
nivelului tehnie al întregii 
economii, iar acest lucru pri
vește întreaga masă a munci
torilor, pe toți tinerii munci
tori. De aceea lupta pentru 
ca nici un tânăr să nu rămînă 
în afara formeior de ridicare 
a calificării profesionale, tre
buie să fie umil din obiecti
vele de frunte ale fiecărei or
ganizații U.T.M.

Organizațiile U.T.M.
de asemenea să-și aducă eon- 
trîbuția la asigurarea unui 
conținut corespunzător, efi
cient, ctirstrrifor de ridicare 
a calificării, la stabilirea 
unor programe ale acesto
ra care să răspundă ne
voilor celor mat arzătoare 
ale producției de la lo
cul respectiv de muncă, ne- 
ccsifăfifor legate' de înffodit- 
cerea tehnicii noi în continuă 
perT^Cțidfîârc. E ffeCeăâr sa Se 
țină seama de faptul că, ac
tualmente, majorîtâfesi tfffeH- 
lor care intră în producție 
sînt absoltențî aî șCofitor pr<^- 
fesionale, oameni care 
pătat deja tm bagaj 
noștințe tehnice de 
Cufsnrîîe de ridicare 
Kficăriî nu trebuie să 
mîteze la repetarea perma- 
nentă a acestor citrio'șthrțe. 
Ele trebuie să-i înarmeze 
pe tineri cu cunoașterea a 
tot ceea ce e rtotl, înaintat 
în tehnica și tehnologia ramu
rii respective, cu cunoașterea 
noilor mașini și utilaje, cu 
cunoașterea caracteristicilor 
produselor ce urmează să in
tre in fabricație în vfitor, cu 
cunoașterea noutăților din 
tehnica fnortdîală îh domeniul 
respectiv. Problemele discu
tate dezbătute în cadrul aces
tor cursuri t/ebuie să pre
ceadă introducerea noilor ma- 
șinî, a noilor procedee tehno
logice. Fie trebuîe să stimu
leze inițiativa tinerilor astfel 
inert aceștia să năzuiască a 
aduCe meteu noi perfecționări 
tehnicii in continuu progres.

Este necesar ca partieîpan- 
fii la aceste cursuri de lungă 
durată să fie bine repartizați 
in grupe, după profesii și ni
velul lor de pregătire. De asc- 
ihehea, pentru ca aceste 
cursuri vor ctipTiUde zeei de 
lecții de economie concretă, 
de matematici, desen tehnic, 
tehnologia meseriei, activita
tea lor trebuie să sei desfă
șoare pe baza unui program 
— îndreptar la a cărui ela
borare este necesar să fie an
trenați cei mai înzestrați in
gineri și tehnicieni din între
prinderea respectivă.

E necesar ca organizațiile 
U.T.M. să solicite cu mai mul
tă perseverență și să folosea
scă mai larg sprijinul munci
torilor vîrstniei, cu expcrieft* 
ță, sprijinul inginerilor și teh
nicienilor în acțiunea de ridi
care continuă a calificării pro
fesionale a tinerilor. Ele au 
datoria să asigure o cît mai 
largă și mai activă participare 
a cadrelor tehnice la opera de 
îmbogățire continuă a cuno
ștințelor profesionale ale ti
nerilor. In uftimul timp au 
apărut 
loroase in acest sens cum e de 
pildă inițiativa inginerilor și 
tehnicienilor oțelăriei t-a a 
Combinatului siderurgic Hune
doara, a celor de la Uzinele „1 
Mat** I*Ioești și „Steăgul Roșu4'- 
Orașul Stalin, de a sprijini în 
mod organizat muncitorii peri- 
tru ridicarea nivelului Ibr pro
fesional și tehnic. în unele îri- 
treprinderi, tinefii ingineri au 
luat în răspundere un grup de 
tineri pe care-i pregătesc, Ie 
urmăresc îrt mod organizat stu
diul. îirtr-o serie de întreprin
deri, tinerii ingineri și tehni
cieni desfășoară o activitate 
complexă, «nitindă, de spriji
nire a ridicării calificării tine
rilor muncitori din secțiile 
unde ltICrează ; ei urmăresc eu 
regularitate la locul de muncă, 
cum sînt înțelese și aplicate în 
producție cunoștințele teoretice 
predate Ia cursuri, țin cdtitd- 
rințe și consfătuiri legate de 
metode sau procedee noi de 
lucru, îi informează periodic 
pe tinerii mdhcîfdri desprC 
cele mai recente cuceriri ale 
tehnicii în ramura respectivă, 
îi ajtită să înțeleagă proble
mele tehnice citite in diferite 
cărți.

De la ingineri și tehnicieni 
tinerii muncitori așteaptă un 
ajutor iriăi substanțial. Așa 
cuib arată practica, există ne* 
numărat? modalități prin care 
inginerii și tehnicienii pot 
pâtticiUa activ în procesul de 
continuă ereștere a nivelului 
de calificare profesională al 
tinerilor mtinCitoti.

în mutica de ridicate con
tinuă a calificării profesionale 
a tinerilor mTiheîtorî o aten
ție deosebită trebuie acordată 
tinerilor diti brigăzile de 0ro- 
ddeție ale tinerMului. în at 
țîtfrtea „Fiecare brigadă de ti
neret - un colectiv de muncă 
fruntaș44 luttul cel mai im
portant, de cart depinde rod
nicia activității fiecărei bri
găzi, este ridicarea continuă a 
Calificării tinerilor. Există oa- 
rt un cadru 
organizarea 
b'ri-tâda de 
Impede că 
tiv sudat, 
cctfîtșî sectdr de muncă, 
feră cele mai
dlții

pot

au că- 
de cu- 

bază. 
a ca
se h-

unele inițiative va-

fnaî bun pentrti 
calificării decît 

producție ? Este 
brigada, colec- 

actionînd în a-
O- 

optime eon- 
de ridicare continuă

a nivelului general de ca
lificare al tuturor membri
lor ei. Aceste condiții trebuie 
folosite din plin. E necesar ca 
fiecare brigadă să Stabilească 
măsuri concrete cu privire la 
ridicarea calificării ptdfesio 
nale a fiecărui membru al Cf 
Programul de măsuri întocmit 
cu sprijinul și cii consultarea 
cadrelor tehnice, a maiștrilor 
trebuie să prevadă în ce for
me de ridicare a calificării și 
in ce forme ale învățămhrtu- 
lui de stat Va fi încadrat fie
care membru al brigăzii, cc 
schimburi de experiență, lec
turi de cărți tehnice, con
cursuri pe teme profesionale 
și alte aețihni asemănătoare 
se vor organiza în scopul îm
bogățirii cunoștințelor tine
rilor.

Cerința care se pune în fața 
organizațiilor tJ.T.M. este de 
a acționa pe urt plah larg, fo
losind cele mai variate meto
de și mijloace pehtfti a-î spri
jini pe fiheri în ridicarea con
tinuă a calificării lOr profe
sionale. Asigurindu-șî spriji
nul inginerilor, tehnicienilor 
și mai ales al măiștrifov ele 
trebuie să sporească totodată 
exigența față de felul cum se 
preocupă tinerii de rkKcdrea 
calificării for ihflrfeâioha’e. E 
necesar să se creeze o aseme- 
rtea state de îneît fie
care tânăr muncitor să înțe
leagă că spTîjhftflui larg ce 1 
se oferă pentru a-și ridica 
mereu canficăfea. ei trebuie 
să-i răspundă prin strădanii 
perseverente, prWrtr*un efort 
de voință, printre muncă 
neobosită de însușite a tehni
cii noi.

Școlile profesionale de uce
nici au nn rol deosebit de im
portant în formarea cadrelor 
de muncitori cu o bună califi
care. De aceea, until dîn obiec
tivele însemnate ale organiza
țiilor U.T.M. este de a se preo
cupa de justa îmbinare a în
vățăturii ucenicilor eu Califi
carea la locul de muncă, de 
pregătirea profesională temei
nică a elevilor acestor școli, 
de sădirea în rindul ucenicilor 
a pasiurtir pentru meseria res
pectivă. Căci numai tineri bine 
pregătiți, pasionați pentru me
seria lor vor putea să contri
buie din plin la perfecționa
rea procesului de producție, la 
progresul tehftic.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
de asemenea să se preocupe 
mai activ de îndrumarea ti
nerilor sure școfile tehnice și 
tehnice de maiștri — pepinie
re de cadre tehnice capabile 
sa dea un aport însemnat la 
ridicarea continuă a nivelului 
tefrnîc al producției.

Un loc important trebuie 
să-1 ocupe în activitatea or
ganizațiilor U.T.M. munca 
pentru continua extîndete a 
mișcării tinerilor inovatori. 
Pasiunea pentru tehnică, pen
tru inovații trebuie larg stl- 
mtnafă fa ufițiătiea fi<
nerilor de la întreprinderea 
„Encsel Mauriciu“ Tg. Mureș 
- pentru cît mai mirfte 
ții ale tinerilor în proifucție- 
să cuprindă mase mereu mai 
largi ale tinerilor muncitori, 
ingineri și tehnicieni. Să de
vină un obiectiv de frunte al 
fiecărei organizații utemiste, 
al tuturor tinerilor muncitori, 
acela de a contribui cit mai 
din plm, prirt cît mai multe 
intivățil și rațfonâflzăfi la frtf- 
greșul tehnic.

Punindu și ea obiectiv de 
frunte ridicarea calificării ti
neretului, dezvoltând inițiati
vele și generalizînd experien
ța valoroasă doMndită în 
acest domeniu, organizațiile 
U.TJtf. au datoria să facă din 
acțiunea pentru ridicarea per- 
manerită a calificării tinerilor 
la nivelul tehnicii noi, o cau
ză a fiecărui uteniist, a fie
cărui tînăr.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să desfășoare o susținută mun
că politico-edhcatâvă pentru 
combaterea oricăror atitudini 
înapoiate față de calificare, 
pentrti a face pe fiecare tâ
năr muncitor să înțeleagă eă 
datoria lui de căpetenie osie 
să învețe necontenit pentru că 
numai în felul aeesta Vă pu
tea dobîndi o calificare profe
sională 
tehnicii 
losiior 
ritfastfe __
tilc gehetxlc U.T.M. trebuie 
să se acorde mai multă atenție 
analizării felului eum tinerii 
își ridică calificarea, luîndu-se 
măsurile necesare și combă- 
tînda-Se orice manifestări 
înapoiate în acest domeniu.

Pfeoeupindu-se să găsească 
și să apliCe mereu cele mai 
eficace forme și metode pen
tru ridicarea calificării tine
retului la nivelul tehnicii noi, 
în plin progres, organizațiile 
U.T.M. trebuie totodată să se 
Ocupe temeinic de creșterea 
orizontului de cultură gene
rală al tirierettiltfi.

O mare atcitție trebtiie să 
acorde organizațiile U.T.M. 
învățărhintului seral și fără 
frecvență, menit să asigtffe 
creșterea nivelului de pregă
tire a muncitorilor, să asîgtire 
tinerilor mtirtcitori cele mai 
depline posibilități de a-și 
complecta studiile, de a păși 
spre o calificare profesională 
înaltă, spre uit inalt nivel de 
cultură gerterală. îndeplinind 
sarcinile tfasate de partid 
«rin hotărirea cu privire Ia 
îmbunătățirea învățămînttihli 
seral și fără frecvență, orga
nizațiile U.T.M. dîn întreprin
deri trebuie să privească ca 
uh obiectiv de mare răspurt- 
defe șî cinste crearea în rîrt- 
durile tinerilor a unui puter
nic curent pentru înscrierea 
la învățămîhttil seral și fără 
frecvență, astfel incit un nu
măr cît mai mare de tirieri să

fie încadrați în aeest învăță- 
mini. Organizațiile U.T.M. din 
uzine și fabrici, trebuie să »- 
jute conducerile întreprinde
ri for în alcătuirea planarilor 
de perspectivă in legătură cti 
școlarizarea tinerilor munci
tori, urmărind ca în decurswl 
unei anomite perioade de I 
timp, toți tinerii să urmeze 
invățămintui seral 9an fără 
frecvență, să-și comp’eclcze 
studiile. Cu deosebită grijă 
trebuie să se preocupe orga
nizațiile U.T.M. de modul 
ctfm învață * “ ‘ ~
îrrvățămînt.
proape.

Lupii nd 
conducerea 
partid, pentru asigurarea unui 
nivel mereu mai înalt de pre
gătire profesională a tânerifor 
muncitori, organizațiile U.T.M. 
trebuie să colaboreze sfrîns 
cu conducerile întreprinderi
lor în toate acțiunii? îndrep
tate spre ridicarea calificării 
tinerilor. Conducerilor între
prinderilor le revine un rol .de 
ceă mai mare însemnătate 
atît în asigurarea uhdr cit mai 
bune condiții de funcționare a 
cursurilor de ridicarea califi
cării și a școlilor profesionale 
cît și în sprijhtitea orientării 
tot mai accentuate a tinerilor 
muncitori spre înVățăinîntul 
seral și fără frecvență, în 
asigurarea condițiilor nece
sare studiului acestora. Este 
limpede ci numai 
nind consecvent și 
ridicarea calificării 
sionale a tinerilor își 
asigura fiecare întreprindere 
cadrele capabile să folosească 
din plin tehnica nouă în con
tinuă perfecționare, capabile 
să obțină o înaltă productivi
tate a muncii.

Comitetele raionale și oră
șenești U.T.M. au datoria să 
ajute organizațiile U.T.M. din 
fabric?, uzine, de pe șantiere, 
la stabilirea unor măsuri con
crete în vederea ridieăril con
tinue a calificării profesiona
le a tinerilor. Ele trebuie să 
urmărească cu perseverentă 
fek»! cum organizațiile U.T.M. 
se preocupă de Dreblemeîe ri
dicării calificării tinerilor 
muncitori probleme de cea 
mai mare importanță în mun
ca de organizație.

Tineretul nostru poate și 
trebuie să-și aducă un mare 
aport la progresul tehnic, la 
aplicarea tehnicii noi cu ma
ximum de eficacitate.

Partidul ne cheamă, tova
răși, să ne insușfrn temeinic 
tehnica înaintată și să o a- 
plicăm din plin pentru a pro
duce mereu mai mult, mai 
bun, mai ieftin pentru ridi
carea continuă a nivelului 
industriei noastre socialiste, 
pentru înflorirea continuă a 
patriei. Aceasta este una din 
sarcinile noastre cele riiai în- 
semnate.

de 
tinerii înscriși în 
ajntîndn-i Indea-

perseverent, sub 
organizațiilor de

spri.ji- 
activ 

profe- 
poate

la nivelul cerințelor 
noi, va pate» fi îo- 
patriei, construcției 
socialiste. în adunăr-

Ședința Academiei 
R. P. Romîne 

consacrată elaborării 
tratatului de 
a literaturii

istorie 
romîne
P. Romine 
consacrată

La Academia R. 
a avut loc ședința 
elaborării tratatului de istorie 
a literaturii romîne. Această 
lucrare se va întocmi 
auspiciile Academiei R. 
Romîne în colaborare cu 
nteterul lnvățămîntului 
Culturii și Uniunea Scriitori
lor din R. P. Romînă.

La ședință au participat 
academicieni, critici literari, 
cercetători științifici. precum 
și cadre din înVățămintiri su
perior din București, Iași, 
Ciuj care vor colabora la a- 
ceastă lucrare.

Deschizi nd ședința, acad. 
Atanase Joja, președintele A- 
cademiei R. P. Romîne. a a- 
rătat însemnătatea ideologică, 
științifică și edwcativ-patrioti- 
că a acestei opere de mare 
actualitate.

Acad. Gh. Călinescu. direc
torul Institutului de istorie 
literară Și fdltfOf ăl Acade
miei R. P. Romîne — redactor 
responsabil al tratatului de 
istorie a literaturii romîne, a 
expus structura, periodizarea 
și meiodotogia elaborării tra
tatului.

Au luat apoi cuvîntul aca
demicienii Iorgu lordân. Mi
hai Beniufc. V. MalinsChi, Al. 
Rosetti, Tudor Vianu, D. Pa- 
naitescu-Perpeseicius. precum 
și conf. G. IvașCu care au re
levat diferite aspecte metodo
logice și organizatorice legate 
de elaborarea tratatului.

——e------

Pe terasa cantinei restaurant la Eforie. 
Foto,- S. NICULESCU

Informații
Printr-un decret al Prezi

diului Marii Adunări Națio
nale a fost conferit Ordinul 
Muncii clasa Il-a profesoru
lui universitar Aurel Cernu
te seu, pentru activitate înde
lungată și merite deofe'bite în 
domeniul InvățămintUlui su
perior, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 70 de ani.

ir

Miercuri după-amiată a pă
răsit Capitala tovarășa Annie 
Buller Guralnick, membru al 
Comitetului Național al Par
tidului Comunist din Canada, 
care a participat fo lucrările 
celui de-al lll-lea Congres dl 
P.M.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasd. reprezentanta Parti
dului Comunist din Canada a 

tovarășa 
membru

fost condusă de 
Constanța Crăciun, 
aî C.C. al P.M.Il., de tovarășii 
Constantin Lăzărescu și Cos- 
tin Nădejde, membri 
pteanți ai C.C. ai P.M.R., 
activiști de paftid.

sli
de

TENIS DE CÎMP

Astăzi pe la orele 15,30 pe 
terenurile clubului „Progresul" 
din str. dr. Slaicorici. încep în
trecerile turneului internațional 
de tenis de cîmp la' care par
ticipă echipele selecționate de 
tineret ale R.P. Ungare. R.D. 
Germane ți R.P. Romîne (cu 
două formații). Cu acest prilej, 
vor evolua o serie de jucători 
taienlați in frunte eu Madai 
Zoltan (R. P. Ungară), H. 
Schmidf (R, I). Germană), Ion 
Țifiac (R.P. Romînă) și alții. 
Jocurile vor dura 6 sile, lntte- 
cerile se vor defășura după sis
temul turneu, meciurile avînd 
loc conform regulamentului 
„Cupei Davis" (in prima zi sînt 
programate două întâlniri de 
simplu, și un meci de. dtfblu, 
iar a doua zi ultimele două în

tâlniri de sirii piu).
Echipa romînă va fi alcă

tuită din I. Țiriac și V. Sereș- 
ter, iat cea de a doua formație 
a noastră va fi formală din P. 
Marmureanu și S. Burciu.

Concomitent cu îrUîlnirile pe 
echipe vor avea loc și întrece
rile din cadtul turneului inter-' 
național de simplu la care to? 
participa 4 jucători romîni și 
cite doi jucători din R.D. Ger
mană și R.P. Ungară.

★
Miercuri după-amiază 

fost stabilit programul

desfășurare a turneului inter
național de tenis pe echipe 
care începe astâzi după-aihia- 
ză de la ora 15,30 pe terenu
rile clubului Progresul. As
tăzi vor avea loc următoarele 
partide : R. P. Romînă — R. D. 
Germana și R. P. Ungară — 
R. P. Romînă II.

Concursurile individuale la 
care participă jucători și ju
cătoare din R. P. Romînă, 
R. D. Germană $î R. P. Un
gară programează primele în
tâlniri la oră 8,15.

U.R.S.S. și Iugoslaviei. Pen
tru locurile 3—4 se va disputa 
sîmbătă meciul dintre echipei 
le R.

TURUL FRANȚEI

PARIS 6 (Agerpres).
A 11 -a etapă a Turului Fran

ței car? a purtat miercuri cara
vana ciclistă de la Pau la Lu- 
chon (161 km) peste virful 
Toitrmalet inalt de 2113 m a 
fost riști gătii in mod suprinză- 
tor de rutierul elvețian Kurt 
Cimmi cronometrat cu 5 h 
04? 10”. El a sosit cu un at uns 
de aproape 2' asupra italianu
lui Pambianco. Purtătorul tri
coului galben Gaston? Ifencilti 
(Italia) s-a numărat din nou 
printre protagoniștii cursei reu
șind să-și mențină primul loc in 
clasamentul general individual.

^_J|orbâ 
cu tineri actori 

ai teatrului 
E.B.Vahtangov**

(Urmare din pag. l-a)

tacole crește datorita tur-' 
neelor care au loc. Iată deci 
că afluența can 
gloria scenei are 
determinată/4

— Ce spectacole despre și 
pentru tineret în care ați ju
cat, au fost apreciate în mod 
deosebit ?

— Numărul lor este destul 
de mare. Unul dintre ele, 
„Orașul visurilor noastre* 
(autor tot A. Arbuzov) a fost 
premiat cu ocazia aniversării 
a 30 de ani de la înființarea 
Comsomolului, primind de a- 
semenea și laurii Festivalului 
tinerilor artiști. Tineretul 
moscovit, ca și spectatorii din 
Cehoslovacia și R. D. Germa
nă unde am făcut turnee, 
le-au întîmpinat cu entu
ziasm. Este interesant de re
levat că montarea acestei pie
se a prilejuit prima întîlnire 
dintre Arbuzov și regizorul 
Evgheni Simonov, a căror co
laborare este astăzi în plină 
desfășurare. Am jucat și în 
piesa Verei Ketlinskaia „Da, 
aceasta e dragostea" după 
care în „Bucătăreasa" lui Sa
fronov am interpretat un rol 
luminos, tineresc, muzical, 
dintre acelea pe care nu m-aș 
sătura să le dau viața. Am 
citat, prin aceste exemple, 
principalele noastre succese 
cu piese pentru tineret.

— Cum ați devenit actor da 
film?

— Foarte simplu... Regizorul 
Pîtiev terminase de mult see* 
narizarea romanului „Idiotul" 
de Dostoievski. Filmările încă 
nu începeau, pentru că in
terpretul rolului titular nu 
fusese găsit. Odată, după ce a 
văzut filmul „O vară neobiș
nuită" unde aveam cîteva a- 
pariții, Pîriev m-a invitat să 
stăm de vorbă. Am discutat 
vreo patruzeci de minute: 
despre orice, în afară de film. 
Apoi mi l-a încredințat pe 
Mîșkin. Ce a urmat, se știe.»

— Impresii de la spectaco
lul romînesc cu „Poveste din 
Irkutsk44 ?

— Ne-am dat scama cu to
ții, urmărind desfășurarea 
spectacolului, că marea majo
ritate a actorilor sînt foarte 
tineri. Acest fapt ne-a impre
sionat. Colectivul s-a dovedit 
unit, omogen, jucind la un 
diapazon înalt, fără ca parti
turile solistice să fie cumva 
acoperite.

Montarea 
este — aș 
dar foarte 
actorului j 
în cadtul 
după cum ' ț _____
deosebit relief.

Aș vrea să transmiteți tutu
ror actorilor tineri urarea 
mea de a juca cît mai mult 
(aceasta este cea mai bună 
școală), iar tinerilor specta
tori din capitala dumneavoa
stră, convingerea mea că pot 
fi mîndri, trăind nu într-un 
„mic Paris", ci într-un Mare 
București.

la

Cehoslovace și Franței.

i lui Radu Beligan 
spune — discretă, 
expresivă. Rolul 

pe scenă crește 
acestei concepții, 

și corul capătă un

(Agerpres)

Foto : S. NICULESCU

BÎSCViȚj

Tineri sportivi de la asociația 
sportiva Constructorul din Timi

șoara la antrenament.

FOTBAL

SECRETUL MILITAR
PASTE FAIMOASE

PARIS 6 
Miercuri în 
desfășurat întîlnirile 
nale din cadrul 
internaționale de 
pa Europei4*. La 
chipa U.R.S.S. a 
scorul de 3—0 (1—0) de echipa 
R. Cehoslovace. Pe stadionul 
„Parc des Princes" din Paris 
echipa Iugoslaviei a învins eu 
5-4 (1-2) echipa Franței.

Duminică la Paris se vor 
întâlni în finală echipele

(Agerpres) 
nocturnă 

semifi- 
competiției 

fotbal „Cu- 
Marsilia e- 
dispus eu

75.000 lei
PREMIUL SAPTAMÎNll 

LA LOTO CENTRAL

Numai astâzi mai puteți 
cumpără bilete pentru tra
gerea Loto Central de vineri 
8 iulie. Nu pierdeți Ocazia 
de a obține un premiu mare

Pentru cititorul îndrăgostit 
de opera lili Gaidar și nu nu
mai pentru acesta • — fiecare 
ecranizare dtipă vreuna din 
scrierile marelui prieten al 
copiilor, reprezintă o adevă
rată sărbătoare. Gaidar a fost 
un mare prieten al copiilor, 
dar oaî*e adolescenții sau 
vîrstrîiciî nu fac parte dintre 
cititorii ltii pasionați ? De 
bună seamă că da. .,Secretul 
militat4* — noul film sovietic 
realizat după o carte a părin
telui spiritual al îndrăznețu
lui Timut, întrunește toate 
trăsăturile de preț ale artei 
scriitorului într-o adaptare Ci
nematografică deosebit de va 
loroasă.

Meritul scenaristei L. Solo- 
mianskaia constă în faptul dc 
a fi redat cu pricepere poves
tirea, ideile de bază ale lui 
Gaidar $i, în același timp, d< 
a fi introdus anumite aspec
te care dau filmului atribute
le mar mult decît ale une 
transpuneri fidele, care ridi
că, cu ajutorul ecranizării, o 
problemă foarte importantă 
de educație. Problema desbă- 
t.ută este aceea a modului în 
care trebuie crescută tânără 
generație în spiritul comunis
mului, a felului cum trebui* 
găsit drumul cel adevăr? 
spre inima copilului.

Iat-o astfel pe comsomolis 
ta Nâtkâ 
fată de o 
teâscă și 
dOsăvîrșit 
porului Care visează, cu 
mantistnul 
realizeze fapte 
să se sacrifice în lupta cu duș
manii pat.riei, să devină a-

viatoare sau comandant de 
vapor. Dar organizația îi tra
sează o sarcină ce i se pare 
cît se poate de prozaică : să 
fie instructoare de pionieri. 
Primește 6u inima strînsă a- 
ceastă misiune dar, ajutată 
de un activist Comunist, își dă 
seama cu vretnea de însemnă
tatea muncii de educație a co
piilor. Nu numai că își dă 
seama dar se străduiește să 
folosească în activitatea ei a-

copiii se ascund speriați 
încotro, Natka Ie poves- 
micîlor ascultători bas- 

despre „puștiul cel vi
teaz14 care a luptat împotriva 
burghezilor și moșierilor. (Pa
sajul basmului este redat sub 
forma unui desen animat in
tercalat în film, deseri ânîffîât 
foarte sugestiv, realizat în 
maniera desenelor antiimpe- 
rialiste ale lui Maiakovski 
pentru vitrinele agenției

CRONICA FILMULUI

(N. Antonova) — o 
mare puritate sufle- 
de un devotament 
pentru câuza po- 

ro- 
firesc vîrstei, să 

mari, eroice,

cele metode care pot da cele 
mai bune rezultate. Se stră
duiește' să lucrfeze nu formal 
ci în profunzime, să se adre
seze întotdeauna copiilor de 
la suflet la suflet, î’hrîurindu-i 
în mod pozitiv. La un mo
ment dat are chiar o discuție 
cu un alt instructor care, în* 
țelegîndu-și munca îh mod bi
rocratic, se mulțumește să-i 
învețe pe copii cum „să pre
vină accidentele4* sau alte lu
cruri rhărunte, calificînd dis
cuțiile Natkăi cu pionierii 
drept pierdere de timp. Ade
vărul e însă că ceea ce face 
instructoarea este Un lucru 
foarte buii, strâduindu-se să 
insufle copiilor dragostea de 
patrie, curajul, vigilența, cu 
ajutorul unor povestiri atrac
tive, edueîndu-i într-un spirit 
eroic cu ajutorul unor exem
ple derhne de urmat.

într-o seară, de pildă, cînd 
lumina e întreruptă în tabără 
ți o furtună zgîlțîie ferestrele#

R.O.S.T.A.) „Puștiul cel vi
teaz44 este prins de dușmanii 
cei cruzi și întrebat care este 
„secretul militar44 datorită că
ruia poporul sovietic își apă
ră cu atâta putere patria îm-' 
potriva contrarevoluționarilor 
și intervenționiștilor. Bineîn
țeles câ viteazul copil nu răs
punde la interogatoriu și, de 
altfel, nici n-âr avea ce. spu
ne : acest secret nu e de fapt 
un secret, e vorba tânăr de 
patriotismul și hotărîrea unui- 
popor care^-și apără viața li
beră. ta

De îndată ce Natka își 
termină ’ povestirea, poți ob
serva pe fețele copiilor o 
transfigurare, o expresie de 
maturizare a gîndirii și sim- 
țărtiintelor. Faptul că educa
ția pe care le-o sădește ifi 
flet Natka prinde rădăcini se 
poate vedea însă, în primul 
rînd. din aceeâ că. după ttlm 
e și specific psihologiei vîrs
tei, copiii încearcă să aplice

imediat ceea ce au învățat, 1- 
magineaZă fel de fel de expe
diții misterioase împotriva u- 
nor dușmani imaginari. In 
viață însă există dușmani mai 
puțini imaginari și de o bandă 
de asemenea ticăloși se lovesc 
în aventurile lor în castelul 
părăsit, pionierii Vladik și 
Tolka. Ei descoperă astfel o 
bandă de chiaburi care sabo
tau lucrările de construire a 
unui baraj și puneau la cale 
și alte acte criminale. Plini de 
curaj, dornici să fie demni de 
exemplul „puștiului cel vi
teaz44 din poveste, cei doi pio
nieri îi urmăresc pe răufăcă
tori, le află bîrlogul și le des
coperă armele și explozibile
le ascunse. Ei ajută la demas
carea și la prinderea bandi
ților.

Alături de Valdik (V. Ovci- 
nikov) și Tolka (Vova Smir
nov), atrage în mod deosebit 
atenția spectatorului micul 
Alka. îndrumat de regizoarea 
Maevskaia, copilul actor O. 
Stapenko a reușit de minune 
să interpreteze, excepțional de 
natural și frumos, chipul lui 
Alka; figura unui băiețaș prin 
sare autorii filmului ilustrea
ză fdeea că cinstea și frumu
sețea morală caracterizează 
pe tînărul sovietic din cea 
mai fragedă copilărie. Pînă la 
urmă. Alka moare ca un e- 
rou. ajutîndu-și tatăl în lupta 
contra ticăloșilor dușmani. 
Fără îndoială că această în
tâmplare. pierderea scumpu
lui Alka afectează inima 
spectatorului. dar concluzia 
filmului este pe de-antregul 
optimistă și mobilizatoare.
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De peste hotare I»

Vizita lui N. S. HRUȘCIOV în Austria

Să trăim in prietenie !
— Corespondențăl'IENA 6.

specială:
La fiecare 

care o face 
dintele Consiliului 
al Uniunii Sovietice,. N. S. Hruș
ciov, este întîmpinat cu o deo
sebită căldură de populație.

Marți, la plecarea din Kaprun, 
s-a petrecut o scenă emoționan
tă. inginerul austriac Viktor 
Pumpelik, care lucrează la acea
stă hidrocentrală, a oferit lui 
N., S. Hrușciov un mic bust în 
metal al lui V. 1. Lenin, bust 
pe care l-a safvat de la distru
gere în 1942 în orașul Minsk in 
timpul invaziei naziste în Uniu
nea Sovietică.

Lenin va trăi în veacuri. 
Lenin și ideile lui sînt nemuri
toare'* — a spus N, S. Hrușciov, 
mulțumind pentru acest dar pre
țios.

După Cg au străbătut in auto
buzele speciale regiunile pito
rești ale Austriei muntoase, 
N .■ S. Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc, s-au îmbarcat 
intr-un tren în stațiunea clima
terică Bad Gastein, îndreptin- 
du-se spre Villach, centru turis
tic din apropierea lacului Wor- 
thersee. In gara localității Bad 
Gastein numeroși locuitori s-au 
apropiat de trenul oaspeților so
vietici ținînd să-i salute. De la 
fereastra vagonului, N. S. Hruș
ciov a avut un schimb prietenesc 
de cuvinte cu locuitorii. „Aveți 
o țară minunată — le-a spus 
conducătorul guvernului sovietic. 
Să trăim în prietenie!".

Marți seara la sosirea în oră
șelul Villach, N. S. Hrușciov și 
ceilalți oaspeți sovietici au fost 
întimpinați de cancelarul fede
ral al Republicii Austria, J. 
Raab. în fața hotelului unde a 
fost găzduit N, S. Hrușciov a 
fost salutat de mii de locuitori 
ai orașului care îl așteptau. Con
ducătorul guvernului sovietic a 
fost obiectul unei calde manife
stații de simpatie. Holul hotelu
lui era plin pini la refuz de 
delegații ale oamenilor muncii și 
locuitori din regiunea învecina
tă, sosiți aici pentru a-l primi 
cu daruri pe N. S. Hrușciov.

In. primul rind președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice a fost salutat de un 
grup de mineri din Kleeberg, 
pitoresc învestmintafi in unifor
mele lor negre cu căciuli înalte 
'împodobite cu panașuri de pene.

— „Scumpe tovarășe Hrușciov 
--- l-au salutat pe rondueâtorul 
guvernului sovietic delegații mi
nerilor din Kleeberg — te sa
lutăm ca pe un prim-ministru, 
dar înainte de toate ca pe un 
fost miner și iți transmitem sa
lutul minerilor— „Gluckauf!“... 
Noi minerii sîntem pentru pace. 
Vrem ca munca noastră să ser
vească cauzei păcii“.

în numele, minerilor delegația 
îi oferă lui N. S. Hrușciov ca dar 
din partea muncitorilor de la 
minele de plumb de la Kleeberg 
mostre de cristale de minereu de 
plumb,

Răspunzînd cu multă căldură

etapă a vizitei pe 
în Austria preșe- 

de Miniștri

minerilor și mulțumindu-le pen
tru darul lor, N, S. Hrușciov le-a 
oferit ca amintire pentru acea
stă întîlnire insigne ale mineri
lor sovietici și o machetă a sate
litului artificial al Pămîntului 
lansat în Uniunea Sovietică.

N. S. Hrușciov a fost salutat 
apoi de o delegație a muncitori- 
lor feroviari din localitate, care 
au ținut să mulțumească șefului 
guvernului U.R.S.S, pentru lupta 
sa neobosită pentru pace. „Vă 
mulțumim de asemenea — au 
spus feroviarii — pentru rolul 
pe care 1 ați avut dv. în încheie
rea Tratatului de stat cu Aus
tria. Știm că Tratatul de stal a 
fost încheiat datorită eforturilor 
dv. și că dv. vă datorăm faptul 
că acum putem trăi și munci îu 
condiții de pace... \ â rugăm, to
varășe Hrușciov, ca reprezentant 
al primului stat din lume al 
muncitorilor, să luptați și pe vii
tor ca popoarele sa poată trăi in 
condiții de pace și libertate".

Mulțumind, pentru darurile 
primite din partea feroviarilor 
N. S, Hrușciov le-a oferit ca a- 
minlire un model al satelitului 
artificial al Pămintului lansat 
de U.R.S.S, ă rog ca și dv. sa 
primiți din partea mea insigne 
și o machetă a sputnicului — a 
spus in glumă N. S. Hrușciov — 
altfel veți spune că eu, ca fost 
miner, fac daruri numai mineri
lor. Eu respect și munca ferovia
rilor. Toți muncitorii lac o trea
bă folositoare. Noi toți, munci
torii, sîntem frați, toti luptăm 
pentru o cauza comună. Ferovia
rii nu pot sâ muncească fără 
mineri, iar minerii nu pot să 
muncească fără feroviari. Toți 
muncitorii muncesc pentru bi
nele omenirii".

A. Ș. Hrușciov și soția sa, .Tina 
Petrovna Hrușciova au fost de 
asemenea salutați de o delegație 
a femeilor din Villach, care le-au 
oferit daruri modeste, insă emo
ționante.

Inalții oaspeți sovietici au fost 
salutați fi de o delegație a locui
torilor regiunii Tirolului răsări
tean, regiune care nu este inclu
să in itinerariul vizitei președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.RS^i. și care au vrut să aducă 
salutul lor lui A. 3. Hrușciov.

După o delegație a lucrători
lor de la uzinele chimice din lo
calitate, care au oferit de ase
menea daruri oaspeților, N. S. 
Hrușciov este salutat cu eurinle 
emoționante de o delegație a co
muniștilor din I illoch. Răspun
zi nd salutului lor. V. 3. Hrnșâoe 
a spus printre altele :

Multi nu înțeleg încă marea 
importanță și caracterul progre
sist al marxism-leninismului. I a 
fi nevoie de un anumit timp pen
tru ca ei să-și dea seama de «-

ceasta. Se spune că fiecare le
gumă devine coaptă la timpul 
său. Iată, noi am înțeles carac
terul progresist al acestei învă
țături revoluționare, iar alții nu-1 
înțeleg încă. Ce să-i faci, pentru 
asta n-o să facem război. Supe
rioritatea unei învățături trebuie 
s-o demonstrezi prin fapte, în 
practică, și noi, Uniunea Sovie
tică, vom demonstra în fapte că 
comunismul este cea mai pro
gresistă orînduire, că el asigură 
cea iuai fericită viață pe pămînt: 
oferă mijloacele materiale nece
sare vieții omului, satisface ne
voile lui culturale, ridică nive
lul științei, dezvoltă arta, dă oa
menilor posibilitatea să ducă o 
viață demnă de oui — fără răz
boi, in pace și înfrățire.

Sîntem convinși că va învinge 
cauza noastră, spune N. S. Hruș
ciov. Desigur, fiecare popor va 
aplica marxism-leninismui ținînd 
seama de condițiile țării sale «i 
de experiența revoluționară a al
tor țări. Noi vom face un schimb 
de păreri și de experiență, vom 
împrumuta unul de la altul ceea 
ce este mai bun.

Miercuri dimineață. N. S. Hruș
ciov și persounele care îl înso
țesc au părăsit F iUach, pierind 
la Klagenfurt, capitale Carint- 
hiei. în călătoria sa, .V. S. Hruș
ciov este mscțit de cancelarul fe
deral J, Raab-

Traseul trece de-a lungul la
cului alp:n IToerthersse, in jurul 
căruia sint situate multe stațiuni 
balneo-climutire renumite. Pe 
tot parcursul mii de oameni rin 
in intimpinarea oaspetelui sovie
tic.

Locuitorii dm Klagenfurt l-au 
întîmpinat pe N. S. Hrușciov cu 
multă căldură. Pe străzile tixite 
de lume se aflau mari panouri cu 
inscripții in limbile germană ți 
rueâ „Bine ați venit /**. ,.Pace fi 
frăție T*»

Primarul orașului oferi in dar 
lui N. 3. Hrușciov o figurină — 
reprezentind stema orașului.

Părăsind orașul Klagenfurt, 
unde populația și-a luat rămas 
bun de la oaspeții sovietici cu o 
t aldă manifestație de prietenie. 
N. S. Hrușciov și persoanele care 
îl însoțesc și-au continuat călă
toria spre Sttria. Pretutindeni, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al L .R^S. a fost intimpi- 
nat cu aceeași cordialitate fi 
caldă simpatie. Cu vizitarea re
giunii msniere Kollach-Roeenl- 
hal-l oilsbei g. șt a orașsslni Graz. 
căiiiaria fiu A. S. Bnfai de-« 
iaetnl Austriei a iwt afina*.

/• noaptea de memn. oaspe
tele sovietic șt coadncătom ton
tului austriac care l-au însoțit am 
revenit la Tiena pentru a con
tinua convorbirile oficiale sovie- 
1o-austriece.

-----•—

Germania occidentală 
încearcă să creeze 

baze militare 
în regiunea 
Mării Baltice

BERLIN 6 (Agerpres).- Gu- 
vernul R. D. Germane a adre
sat o notă guvernului U.R.S.S. 
și celorlalte țări din regiunea 
Mării Baltice, în care este 
demascat caracterul primej
dios al pregătirilor militare 
ale Germaniei occidentale în 
regiunea Mării Baltice.

în notă se spune, printre 
altele, că în anul 1959 forțele 
maritime militare vest-ger- 
mane dispuneau de 17 esca
dre. în jurul anului 1963 se 
prevede ca numărul escadre
lor să fie de 22. Guvernul fe
deral încearcă să creeze baze 
maritime militare într-o serie 
de țări din regiunea Mării 
Baltice.

Guvernul R. D. Germane 
propune Uniunii Sovietice și 
celorlalte țări din regiunea 
Mării Baltice să încheie tra
tate bilaterale și multilaterale 
de prietenie și colaborare sau 
de neagresiune pentru a în
tări pacea în regiunea Mării 
Baltice și pentru a transforma 
această mare într-o mare a 
păcii.

MOSCOVA 6 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 6 iulie 
s-a deschis la Moscova, în 
Palatul Mare al Kremlinului. 
Congresul învățătorilor și pro
fesorilor din învățămîntul me
diu din R.S.F.S.R.

Evgheni Afanasenko, mi
nistrul învățămîntului 
R.S.F.S.R.. a prezentat rapor
tul „Școala în etapa actuală 
a construirii comunismului și 
sarcinile corpului didactic**.

CAP CANAVERAL. - Un pur
tător de cuvint al marinei ame
ricane a anunțat că la 0 iulie o 
rachetă de tip Polaris", lansată 
de la Cap Canaveral, a căzut 
în Oceanul Atlantic Ia 90 de se
cunde după lansarea ei. Purtă
torul de cuvint a declarat că a 
doua treaptă a rachetei nu a 
funcționat

ROSTOCK. - La 5 iulie s-a 
deschis la Rostock cea de-a 
treia conferință a muncitorilor 
din țările din regiunea A1âr:î 
Baltice, din Norvegia și Islanda 
fiind conferința cea mai repre
zentativă <” 
muncitorilor 
giune care 
în prezent.
participă peste 400 de reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
Danemarca, Suedia, Polonia, 
Finlanda, Un-unea Sovietică,

Aorpej 
Dcmyc" 
nia Occident*

WASHINGT1 
nited Press I: 
mează că pot 
comîs’ei senat 
blemele er mh

U
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Sesiunea 
Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole
ULAN BATOR 6 (Agerpres). 

TASS transmite:
La 6 iulie participanții la 

prima sesiune a Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole al ce
lei de-a 4-a legislaturi au apro
bat în unanimitate proiectul noii 
constituții a R.P. Mongole.

Sesiunea Marelui Hural Popu
lar a ales Prezidiul Marelui Hu
ral Popular al celei de-a 4-a 
legislaturi și a confirmat compo
nența guvernului R.P. Mongole 
în frunte cu J- Țedenbal. Pre
ședinte al Prezidiului Marelui 
Hural Popular a fost ales J. 
Sambu,

Cu aceasta lucrările primei se
siuni a Marelui Hural Popular al 
celei de-a 4-a legislaturi au 
luat sfîrșit.

al
tfiior.

*

«e

din:re 
' din 

au
La

conferinței e 
această re- 

aviu loc-pînă 
lucrările ei

spune că 25 ta sj:I din defic» 
tele oe ta com.’: cantyd
sînt <Je șe ~vz « •
de competenta trib^nahihiL

PARIS. — dta
Tokio zi agenției France Preae 
enunță ci porr-vi- cxreior 
mile din surse ăeni-e de înext- 
dert. in Japonez, dp
pe urrr.z ccciden^elor es:e cez 
mai riditxri din ioane. în cursul 
anului 19î9. nstsndm» :c:z! cl ce
lor ce fi-au psoanaa xu
au fost fr.u:il2ț: în urme ccri- 
denleior de s-
740.000, sau prsze 2. 
zilnic.

Tn trensporturi r.umăruț cnual 
al aeddentelee mcr-.ale ..es:e pur 
și simplu inspăimlnrăror* : K’W? 
oameni, iar d cHot muziloți 
este de 2WJJOO oameni. Numărul 
total al victime^r se ridici la 
240X^0, ceea ce echicaiează cu 
numărul populației unui oraș 
mijlociu din Japonia,

rkte-

lată cum a arătat piața De Ferrari din Genova în timpul marilor demonstrații populare care 
ou ovut loc in acest ora? ir.potriva ținerii congresului partidului neofascist italian, in urma 
acestor demonstrații autorități au fost silite sâ anuleze autorizația de ținere a congresului 

la Genova.

Amănunte despre lansarea 
rachetei balistice sovietice

Conferința națională 
a P. C. 

din Cehoslovacia
cu o

MOSCOVA 6 (A» 
ger preș), — TASS 
transmite : Ziarul
,.Pravda* publică li
nele amănunte in le
gătură cu recenta lan
sare a unei noi roche, 
le balistice sovietica 
cu o singură treaptă 
in cabina căreia se 
aflau doi dini — 
..Otrajnaia" și „Ma
lek*. precum și iepu
rele de casă ,7.vez- 
dorika*. Ziarul re
produce o fotografie 
reprezentind pe cei 
doi riini.

Ziarul ,.Pravda1' re. 
lateazâ câ înainte de 
zborul lor în Cosmos

singură treaptă
animalele au fast w 
trenate pentru a pur» 
ta g.imbrâcâmintea 
cosmici* fi au fost 
obișnuite ti stea ne» 
mișcate pe o placă ce 
se introducea intr-un 
compartiment gl ra
chetei și timp de 
dnuâ ore era închisă 
acolo. In ccest timp 
li se înregistrau func
țiile fiziologice, pre
siunea ringeini. bio
curenții «-yA-tor i- 
nimii ți respirația

D-ipi lansarea cu 
succes a rachetei 
co nurul a ^terizat.din 
corn part', xsen: *u /on

scoase aparatura 
ințificâ fi clinii, 
constatat câ aceasta 
a fost lansarea cea 
mai încununată de 
surces fi cea mai în
cununată de succes 
aterizare. Nu s-au 
descoperit nici un fel 
de leziuni și nici cele 
mai mici emoragii la 
animale. La doua ore 
dupâ aterizare ani
malele au fost duse la 
laborator in vederea 
examinării de după 
zbor. Nu s-au consta
tat nici un fel de tul
burări serioase ale 
funcțiilor fiziologice.

?t». 
S-a

Apelul adresat poporului algerian 
de către Fernat Abbas

TUNIS 6 (Agerpres). - Ts- 
tr-un apel adresat la 5 iulie 
poporului algerian, șeful gu
vernului provizoriu al Re^j- 
blicii Algeria. Ferfcai Abbas, 
a expus poziția guvernului în 
legătură eu recentele trata
tive preLrr_nare franco-aige- 
rieae de ia Merun_

In apel se ara^ă că guvemu’ 
provizoriu. luind hxărirea sâ 
xrLnuiâ un reprezentant ia 
Franța, a fos: rrasi-ecn de 
faptul că există intre el șz

francez, continuă apelul, ur- 
mărea să-și impună condițiile. 
Aceste condiții sint atit de 
reactive și umilitoare pen
tru poporul algenan, îndt 
cr.ee tractive libere devin 
pentru moment iluzorii’.

în apei se ara^ă în conti
nuare că războiul poate dura 
încă zsul: timp se exprimă 
în aerian tmp convingerea câ 
mai devreme sau mai tirziu 
vor fi p».xle adevărate ne
gocieri.

Subliniind în încheiere că 
poporul algerian și a ciștigat 
pr.n luptă dreptul său la 
autod-xrminare, drept recu- 
roscut de întreaga opinie pu
blică internațională, apelul 
cheamă Ia unitate <i la mobi
lizarea tuturor

PRAGA 6 (Agerpres). — 
Ceteka transmite:

în cadrul ședinței din 5 iu
lie a Conferinței naționale a 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. Otakar Simunek. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
a prezentat un raport cu pri
vire la cel de-al III-lea plan 
cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a R. Ceho
slovace pe anii 1961—1965.

în perioada 1961—1965 veni
tul național va crește în R. 
Cehoslovacă cu peste 42 la 
sută.

în cadrul creșterii globale a 
producției industriale, care va 
fi de 56 la sută, sporul în
registrat de producția de mij
loace de producție va atinge 
70 la sută, iar cel al produc
ției de bunuri de larg consum 
va fi de 34 la sută. Dezvoltă
rii industriei construcțiilor de 
mașini, a industriei chimice, 
industriei energetice și indus
triei metalurgice i se va dato
ra 70 Ia sută din totalul creș
terii producției

Pînă In anul 
vede o creștere 
agricole globale 
sută in comparație cu planul 
pe anul 1960.

în încheierea raportului 
său. Otakar Simunek a arătat 
că dezvoltarea economică a 
R Cehoslovace face parte din 
eforturile depuse de întregul 
lagăr socialist pentru a ajun
ge din urmă și depăși pro
ducția pe cap de locuitor a 
celor mai avansate țări capi
taliste.

industriale. 
1965 se pre- 
a producției 
de 22-23 la

av

frate romin"
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Articol semnat de Antal Apro în ziarul 
„Nepszabadsag"

subliniază pe larg 
Congresului și a 

Comitetului Cen-

BUDAPESTA 6 (Agerpres). 
— Ziarul „Nepezabadsag" pu
blică sub semnătura lui Antal 
Apro, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., un 
amplu articol intitulat „Des
pre Congresul partidului frate 
romîn".

Articolul 
importanța 
raportului
trai, relevă succesele deose
bite obținute de Romînia în 
perioada care a trecut de la 
Congresul al II-lea în dome
niul construcției socialiste, 
precum și mărețele perspec
tive oferite de Directivele 
Congresului cu privire la pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și 
de programul de dezvoltare a 
economiei naționale în pers
pectivă. Articolul arată de a- 
semenea că la cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn s-a manifestat 
din nou unitatea de nezdrun
cinat și înțelegerea reciprocă 
a țărilor socialiste frățești.

„Delegația noastră de par
tid — se scrie în încheierea ar
ticolului — s-a întors de la 
cei de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin 
cu o bogată experiență. Pe 
noi ne bucură în mod deose
bit însemnatele realizări ale 
poporului frate romîn și le 
privim ca pe propriile noastre 
succese. La acest congres am 
putut să constatăm cît de uniți 
sîntem în privința scopurilor 
noastre, că avem un drum co
mun și că eforturile noastre 
în lupta pentru pace, pentru 
construirea victorioasă a so
cialismului sînt comune. Prie
tenia noastră sinceră cu po
porul romîn constituie o che
zășie însemnată a dezvoltării 
și creșterii noastre comune, 
în viitor vom dezvolta, vom 
întări și mai mult această 
prietenie și colaborare, pentru 
ca ea să devină cît mai rod
nică, spre binele și viitorul 
socialist al popoarelor noas
tre".

Măsuri ale guvernului cuban 
pentru eliberarea economiei 

țării de exploatarea 
monopolurilor americane

HAVANA 6 (Agerpres). - 
După cum anunță agențiile de 
presă occidentale, ca urmare 
a reducerii importului de za
hăr din Cuba de către Statele 
Unite, fapt calificat de guver
nul cuban ca o agresiune eco
nomică, președintele Osvaldo 
Dorticos și premierul Fidel 
Castro au fost împuterniciți 
printr-un decret de a trece la 
naționalizarea tuturor proprie
tăților monopoliștilor ameri
cani.

După cum subliniază agen
ția United Press International, 
decretul stipulează că preșe
dintele și premierul Cubei au 
dreptul „de a naționaliza în
treprinderile și proprietățile 
aparținind cetățenilor ameri
cani. precum și întreprinderi
le în care aceste persoane 
au investiții mari". •

Relevînd -justețea acestei 
noi acțiuni întreprinse de gu
vernul cuban in fața agresiu
nii economice a Statelor Uni
te, decretul subliniază : „Atîta 
timp cît atitudinea adoptată 
de guvernul și puterile legis
lative din Statele Unite este 
o atitudine de agresiune per
manentă împotriva intereselor 
fundamentale ale economiei 
Cubei, guvernul revoluționar 
este obligat să adopte toate 
măsurile pe care le crede ne
cesare pentru apărarea suve
ranității noastre naționale și

pentru dezvoltarea liberă a e- 
conomiei țării noastre".

De asemenea guvernul a a- 
probat în unanimitate un a- 
mendament la articolul 232 al 
Constituției cubane care legi
ferează exproprierile. Amen
damentul dă posibilitatea or
ganelor competente să plătea
scă proprietățile expropriate 
în creanțe și nu în bani li
chizi, și numai cu condiția ca 
Statele Unite să renunțe la 
politica lor de agresiune eco
nomică față de Cuba și să reia 
relațiile comerciale normale. 
Astfel în decret se arată : 
„Statul cuban va crea un fond 
din devizele străine care se 
vor obține din vînzările de za
hăr către Statele Unite în fie
care an calendaristic, peste 
cele 3.000.000 de tone zahăr 
necesare consumului intern, și 
Ja un preț care să nu fie in
ferior prețului de 5,75 cenți 
per livră".

Această nouă măsură a gu
vernului cuban, care este spri
jinită de întregul popor, are 
menirea să scoată complet e- 
conomia Cubei de sub exploa
tarea trusturilor și monopo
lurilor americane.

WASHINGTON. - Ag«ifia 
Reuter informează că Ministerul 
Agriculturii a' S.U.A, a dat dis- 
poz’țiunf pentru sistarea livrări- 
lor tn State’» Unite a 740.000 
tone de zahăr din Cuba.

Problema zborurilor provocatoare 
ale avioanelor americane 
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Liderul opoziției Hugh Gait- 
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a vorbit despre neliniștea care 
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In sudul însorit al Italiei 
nu sînt numai canțo
nete, serenade, cer azu

riu. mare albastră și Sophia 
Loren.

In sudul însorit al Italiei 
sint și fabricanți de încălță
minte. colibe, gemete, ateliere 
insalubre cu aer greu, negru, 
fet’d și irespirabil.

In sadul însorit există 
Fnsigmano, un orășel unde 
cincilea locuitor muncește 
tabric le de pantofi, 
patronii se dovedesc
bit de inventivi și de rapaci. 
Și obiectul principal al ace-

găsit 
cali- 
clipa 
mun-

fi 
ai 
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După cum transmite agenția D.P.A., ea răspuns la nu
meroasele proteste impotnra dezmățului fascist, politia din 
R. F. Germană a declarat ci... nu a găsit cintecele hitleriste 
tn listele celor interzise.

hitlerute

PARIS: Tratative privind 
acordarea independenței 

unor state africane

- Nu Intervii ?
- N-om de ce . Aici nu scrie câ așa ceva e Interzis. Desen de N. CLAUDIU

PARIS 6 (Agerpres). - La 
Paris au început tratativele 
cu privire la acordarea inde
pendenței mai multor state 
africane. Xa tratative partici
pa reprezentanții țărilor care 
fac parte din consiliul Con
cordiei (Coasta de Fildeș, Vol
ta superioară, Niger și Da
homey).

In același timp Ia Paris au 
loc tratative cu privire Ia pro
clamarea independenței a pa
tru foste colonii din Africa 
ecuatorială franceză — Ciad, 
Gabon, Congo și Republica 
Africii Centrale (fostul terito
riu Ubanghi-Șari).

Revistele americane au fo«t 
inundate ea la comandă 
de reclame ale firmelor 

cosmetice. Fetele sînt îndem
nate sâ nu «e lase cucerite de 
tineri cu fețe palide ei numai 
de bărbați cu fața și mîinile 
bronzate. Soțiile sînt de asemenea 
sfătuite «ă nu iasă în oraș, la 
plimbare, la teatru <au restau
rant cu soții lor. dacă aceștia 
n-an tenul bronzat. Pentru eă 
moda, «pun reclamele, cere sâ 
se „poarte" numai bărbați arși 
de soare, cu fețele și mîinile ne
gre. (A nu se confunda insă cu 
negrii veritabili pentru câ a- 
tunci poți păți ca artista de ci
nema Mar Brit căreia i s-au 
revocat contractele îndată ce 
și-a anunțat căsătoria cu un cîn- 
tăreț negru veritabil).

Ce să «e facă însă bărbații că
rora punga nu Ie permite o vi- 
ligiatură in Caraibe, in Florida, 
California sau Mexic ? Firmele 
de cosmetice au găsit soluția. 
Ele pun la dispoziție creme și 
loțiâni care înegresc pielea ^ca 
și cum ați fi petrecut vacanța 
în insulele din Marea Caraibe- 
lor „în numai șase ore".

Smplu. Se fabrică o modă 
pentru vinzarea unor produse 
deloc necesare. Se estimează 
cîșligul lunar al firmelor de pro
duse cosmetice la cîteva mi
lioane de dolari lunari. Acestea 
doar pe seama credulității unor 
categorii de oameni, care ne- 
puțind beneficia de averile lui 
Rockefeller vrea măcar să-și 
ofere în tub sau cutie iluzia 
unor călătorii Iluzii aducătoare 
de beneficii, pentru casele de 
mode Arden, Rubinstein etc.

etei inventivități este tinere
tul, exploatat singeros in sen
sul cel mai propriu al cuvîn- 
tulai.

Mai intii patronii au 
mijlocul de a împiedica 
ftcarea tineretului. In 
In care împlinesc 18 ani.
citorii sint conccdiați. fără să 
li sc elibereze diploma de 
lificare. Concedierea este 
armă întrebuințată des. 
să nu plătească sporul de 
chime, ca să împiedice 
muncitori să beneficieze
unele drepturi ciștigate prin 
lupte grele, patronii îi con
cediază odată cu împlinirea 
unui an de lucru și-i anga
jează a doua zi. Salariile plă
tite sint mult sub minimul 
stabilit și din aceste lefuri de 
mizerie patronii ciupesc me
reu. Domenica Bartolati, care 
din pricina șomaiului lucrează 
doar parțial, declară unui re
dactor al revistei „Nuova ge- 
nerazione : „Intr-o lună eu 
lucrez 130 de ore cu 116 de 
lire pe oră. Dar din carnetul

meu de plată rezultă că n-am 
efectuat decit 80 de ore cu 
un salariu orar de 110 lire". 
Aceasta înseamnă că dintr-o 
simplă trăsătură de condei 
patronul fură din salariul mi
zer ce i se cuvine Domenicci, 
aproape jumătate. Același 
lucru se întimplă și cu alți 
muncitori, ca de pildă Carlo 
Martoni care lucrind 12—13 
ore zilnic primește plata nu
mai pentru opt. Lucrătorii 
din Fusignano primesc pen
tru orele suplimentare doar 
o zecime din salariul orar din 
contract.

Și peste toate acestea pla
nează continua amenințare a 
șomajului și ca să nu se în- 
timple aceasta muncitorii lup
tă. Luptă ca să impună pa
tronilor contracta de salari
zare omenești, luptă împo
triva știrbirilor de drepturi, 
luptă pentru a putea obține 
o calificare și un salariu co
respunzător costului 
de ridicat al vieții.

Negustorie cu iz filozofic

7amet Hick este 
un june filozof 
de la universi

tatea din Londra. .4- 
mator

rertil 
,.beat 
importată de peste 
o'ean, filozofie ce 
promovează cultul 
violenței, al lipsei 
de bun simț, al ex
centricității excesive.

In plină dezlăn
țuire „filozofică" 
Hick n-a uitat spiri
tul practic negusto
resc. Așa că filozo
ful londonez a des
chis o agenție furni
zoare de „beatnici" 
adică tovarăși de 
idei cu Hick pentru 
nunți, chermeze, se
rate, botezuri, în
mormântări etc. Dacă 
nu știu care snob 
englez dă o soarea 
unde vor să frapeze,

Hick una. doilă sau 
cinci bucăți

de extrava- 
Hick s-a con

ta filozofia 
generation",

agenției lui

„beat-

nici" după cum îl 
ține punga pe soli
citant și după ce 
doză de scandal e 
dispus su suporte.

Astfel la cerere, 
d-l Hick poate fur
niza o „beatnică" 
îmbrăcată normal 
dar rasă în cap și 
cu un pai între dinți 
specializată în insul
tarea incitaților. Sau 
un „beatnic" bărbos, 
prost și aiurea îm
brăcat care, intrind 
în toiul petrecerii se 
trîntește pe dușumea 
in mijlocul incita
ților, adoarme și sfo
răie, în menajeria 
filozofului londonez 
există și alte sorti
mente de nebuni pre
parați pentru a fi 
furnizați spre dis
tracția cercurilor sno
be londoneze.

Dacă pentru cei 
opt sau zece „beat
nici" din menajeria 
lui Hick există totuși 
scuza că in condițiile

extrem

șomajului ce 
în rîndurile 
tul ui englez, 
nii trebuie să ciștige 
o pline uneori ui- 
tînd de demnitate, 
pentru filozoful uni
versității din Lon
dra nu pol fi aflate 
circumstanțe atenu
ante. Mai cu seamă 
că el cîștigă pe spi
narea „beatnicilor* 
cite o jumătate de 
liră pe om și pe 
spectacol. Contri
buind la pervertirea 
tinerelului, transfer- 
mind niște epave în 
clovni pentru dis
tracția protipenda
dei, Hick își înscrie 
fără cinste numele 
printre ideologii bur
ghezi care sluțesc su 
fletul tinerilor și î 
îndreaptă către cri 
mă. stupefiante, ja 
furi, ereînd astfel i 
diversiune monstru 
oasă.

bîntuîe 
tinere- 
oame-

AL. GlKNEAȚĂ

t REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii". Tel. 17.60 10 Tiparul: Combinatul Poligrallc „Casa Scînteii' STAS 5(52 52.


