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Mereu preocupat de îmbunătățirea calității producției, comunistul Vass Carol de la uzinele 
„înfrățirea- Oradea sprijină îndeaproape pe tineri in ridicarea calificării lor profesionale, latâ-l 

(centru) dind crteva îndrumări frezorilor Roșea Nicoloe și Pontoș Emil.
_____ _ ... Foto : P. PAVEL

Ca să reduci consumul specific - 
învață temeinic meseria!

Este știut c& prețul de cost 
este indicele cel mai sintetic 
care oglindește cel mai clar 
activitatea unei Întreprinderi. 
In uzina noastri mârJnea pre
țului de cost este determinată 
în primul rind de valoarea 
materiei prime și a materiale
lor auxiliare. Așa stind lucru
rile, reiese de la sine necesi
tatea folosirii raționale a tu
turor materialelor, introduce
rii unui regim sever de econo
mii.

In fața tuturor muncitori
lor, a tuturor întreprinderilor 
din sectorul încălțăminte, 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
a pus sarcini znari, importan
te. Pînă in anul 1965 trebuie 
să se producă 45.000.000 pe
rechi încălțăminte. Acest lu
cru Înseamnă că se va măr! 
producția în industria pie
lăriei de 1,6 ori mal mult de-
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in parcul stațiunii balneare Buziaș.
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cît ta prezent. Odată cu sar
cina de sporire a producției 
de încălțăminte, partidul pu
ne în fața noastră și sarcina 
reducerii pe mai departe a 
consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale și îm
bunătățirea continuă a cali
tății produselor. Practica ne-a 
dovedit că cu fiecare zi se des
coperă noi rezerve interne 
care permit să se reducă con
sumul specific. Urmărind, de 
pildă, consumul specific la 
pantofi bărbătești tip B, pu
tem constata că anul acesta 
s-a obținut un consum speci
fic de 17,09 dm.p. pe pereche, 
adică cu 2,8 dm.p. mai puțin 
față de consumul realizat ta

anul trecut Același lucru 
întilnește și

se 
la alte sortimen

te. Totuși, considerăm că în 
această privință mai există 
încă destule posibilități de re
ducere a consumului specific. 
Pentru aceasta este necesar 
ca creatorii de modele să gă
sească noi soluții în crearea 
de noi modele mai estetice și 
cu un consum specific mai re
dus. Nu trebuie să uităm nici 
o clipă că fiecare decimetru 
de piele economisit înseamnă 
realizarea unei producții ce 
încălțăminte sporită. Iată 
de ce consider că organi
zațiile U.T.M. din uzina noas
tră, ar trebui să desfășoare o 
intensă muncă politică de a- 
tragere a tuturor tinerilor în 
lupta pentru reducerea con
sumurilor de materii prime și 
materiale de orice fel, să-i a- 
jute pe tineri să găsească noi 
căi de reducere treptată a 
consumurilor. Considerăm că 
o cale sigură de reducere în 
continuare a consumurilor, a 
realizării de economii, o con
stituie reducerea procentului 
de furda. Aceasta se poate 
face prin croirea mal judici
oasă a suprafeței pielii, prin 
îmbinarea corectă a tiparelor. 
Un calcul ne arată că dacă 
fiecare tînăr ar economisi zil
nic numai 0,20 kg. talpă, 20

(Continuare în pag. 3-a)
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Marin Pâdureanu a venit în
tr-o zl ia conducerea gospodă
riei cu o cerere în mina și a 
spus :
- Tovarâșe președinte, vreau 

sâ Intru și eu în gospodăria co
lectivă. Dar chiar de acum, aș 
vrea cît mai repede.

Președintele se bucura, desi
gur, că mai vine încă un 
om în familia lor unită. 
Dar ce-o fi cu el de se grăbește 
așa ? Doar la începutul primă
verii, cînd îl întrebase, într-o 
discuție, spusese că. el 'mai 
așteaptă, că acum ii trebuie 
bani să-și ridice casă și Că de 
la gospodărie n-o să ia nimic 
pînă la toamnă.

— Ce să fac, măi Tănase, l-a 
răspuns el secretarului organi
zației U.T.M. Tu știi că pe Filof- 
tica o luai din dragoste. Ea un 
pogon, eu un pogon... Dar tre
buie să-mi fac un acoperiș, că 
n-am altfel unde să mă adă
postesc. Acasă stăm prea în- 
ghesuiți.

Nu putuse să-l convingă ni
meni să aibă răbdare, să Intre 
în gospodărie, să muncească și

Sîmbătă 9 iulie 1960

Studenti la 
munca patriotică

Însuflețiți de dorința de 
a sprijini pe lucrătorii o- 
goare lor să obțină rezul
tate cit mai bune in desfă
șurarea lucrărilor agricole, 
peste 4000 de studenți 
bucureșteni, precum și un 
număr mare de colegi 
de-ai lor din celelalte cen
tre universitare ale țării, 
se află in prezent la muncă 
patriotică in gospodării a- 
gricole de stat.

Alături de muncitorii de 
la gospodăriile agricole de 
stat Mărculești, Mănăsti
rea, Tărtășești, Roșia, Slo
bozia, Andrășești, Popești- 
Leordeni, Dilga și altele 
din regiunea București 
muncesc pe ogoare stu
denți de la Universitatea 
„C. I. Parhon", Institutul 
„Maxim Gorki", Institutul 
de medicină și farmacie și 
de la alte institute din 
Capitală.

Lucrînd cu entuziasm, 
studenții își aduc contribu
ția la recoltarea legume
lor și fructelor, la treiera
tul și transportul cereale
lor păioase. la prășitul po
rumbului și sfeclei de za
hăr, precum și la alte lu
crări.

In perioada pe care o pe
trec in G.A.S., studenții 
desfășoară împreună cu ti
nerii muncitori și o bogată 
activitate cultural-artistică 
și sportivă. Ei organizează 
seri culturale, spectacole, 
întreceri sportive, focuri de 
tabără etc., legînd astfel 
strînse prietenii.

In fotografie : Io G.A.S. Mi- 
nâstirea, studenți de Io Fa
cultatea de filozofie din 
București și de la Institutul 
medico-farmaceutic din Tg. 
Mureș, dupâ o zi de lucru.

(Agerpres)

sâ aștepte, pînă toamna, cînd a- 
vea să primească și produse, și 
bani. A plecat pe un șantier, a 
stat pînă pe la începutul verii 
și s-a întors cu ceva bani. 
Curind, și-a ridicat chiar cî- 
teva lemne pe o temelie de 
zid de piatră. Dar iată că îna
inte de începerea campaniei 
agricole de vară Marin Pădu- 
reanu a venit la gospodărie cu 
cererea.
- Vreau să muncesc, tovară

șe Matei, i-a spus el președin
telui. O să muncim amîndoi, și 
eu și nevasta, că nu mai mer
ge așa, răzlețiți. Am încercat 
eu, dar pancă-aș fi un pui de 
cuc părăsit. Nu mai merge.

— Bine, măi Marine. O să 
discutăm și în consiliu, și in a- 
dunarea generală, i-a spus pre
ședintele. Mai sînt cîțiva ca 
tine. Poate te primim de pe a- 
cum, că nouă ne-a părut rău 
de la bun început că nu te-am 
putut aduce în mijlocul nostru. 
Gospodăria are nevoie de oa
meni harnici ca tine, de oameni 
care vor să muncească, să-și 
facă un rost ca lumea.

Președintele s-a ținut de cu-

Au terminat 
recoltatul griului

Colectiviștii din 
G. A. C. „Nicolae 
Bălcescu" din satul 
Tirlele-Filiului, ra
ional Călmățui, re
giunea Galați, au 

: avut de string re- 
' colta de pe 560 ha. 

păioase, d îs p unind 
; de trei combine și 

două secerători-le- 
! gători, mașini care 

pot recolta zilnic 
o suprafață de 24 
ha. păioase. Jude
cind după aceste 
posibilități, campa- 

' nia de recoltare ar 
I fi trebuit să se pre-
• lungească însă prea
• mult.

De aceea, ei și-au 
analizat temeinic 
forțele de care dis
pun,. s-au orientat 
spre folosirea judi
cioasă a tuturor a- 
cestor forțe în sco
pul accelerării rit- 

| mului de desfășu- 
| rare a campaniei.

El au reușit să re
pună in funcțiune 
cele 4 secerători 
simple ale gospodă
riei și folosindu-Ie 
In modul cel mai 
judicios, asigurind 
schimbul vitelor 
chiar pe timpul lu
crului au reușit să 
imprime o viteză 
medie de lucru de 
2,50 ha. pe zi de 
fiecare. Astfel, vi
teza medie gene
rală de lucru a 
sporit cu încă 10 
ha. zilnic. De ase
menea, în campanie 
au fost folosiți 60 
de cosași, realizîn- 
du-se astfel zilnic 
recoltarea manua
lă a 20 ha. pă
ioase. Pe de altă 
parte, gospodăria a 
sprijinit munca 
combînerilor. din- 
du-Ie ca ajutoare 
șase tineri care au 
fost instruiți în a-

vînt Cererea Iul Marin Pădu- 
reanu a fost discutată și toți au 
fost de acord că-i băiat bun, 
muncitor, de încredere, și că 
dacă a cerut să fie primit... Zis 
și făcut. L-au primit. Din prima 
zi, Marin cu soția lui s-au luat 
serios de muncă. Au intrat 
într-o brigadă de cîmp, și țin-te 
muncă I Se mirau oamenii de 
atîta hărnicie și se bucurau. A 
durat lucrul ăsta vreo două 
săptămîni. Cînd, într-o seară, 
președintele gospodăriei colec
tive se trezește cu Marin Pădu-- 
reanu la el.
- Ce-i, măi Marine ? Care-i 

necazul ?
— Tovarășe președinte, mie 

îmi trebuie niște bani. Să-mi 
dați un împrumut de vreo 5.000 
de lei să-mi pot termina casa.

Abia acum s-a luminat pre
ședintele. Vasăzică asta era 
cauza...

— Bine, mâl Marine, dar tu 
nu știi că noi, acum, la început, 
n-avem deocamdată cine știe 
ce fonduri ? Șl apoi, și ce avem.

Strîngerea recoltei - 
la timp, fără pierderi!

In toiul întrecerii

cest scop Ia S.M.T. 
Viziru, ceea ce a 
determinat o creș
tere simțitoare a 
vitezei de lucru a 
mașinilor. Toate a- 
ceste măsuri i-au 
ajutat pe colecti
viștii din Tirlele- 
Filiului să termine 
recoltarea păioase
lor într-un timp 
mai scurt decît cel 
planificat, adică în 
10 zile de la de
clanșarea campa
niei. Aceasta le-a 
dat posibilitatea să 
strîngă fără pier
deri întreaga re
coltă de orz, grîu 
și secară și să 
treacă concomi
tent la insămînța- 
rea suprafețelor e- 
liberate cu culturi 
furajere.

N. F.

nu știm pe ce să le dăm mai 
înțîi, atitea ne trebuie, că nici 
•măcar prima recoltă a gospodă
riei noastre n-am terminat s-o 
strîhgem. O să te ajutăm, nici 
vorbă, dar mai ai și tu răbdare, 
așteaptă cel puțin pînă la 
toamnă, că acum n-avem de 
unde să-ți dăm atîta bănet.

— Nu pot să aștept. Dacă-mi 
dați, bine, dacă nu, plec.

Gospodăria abia înjghebată, 
n-avea de unde să-l ajute așa 
de repede cum cerea el.. Oa
menii i-au spus-o sincer și pe 
față.
- Măi Marine, fiecare are 

nevoie de cîte ceva, dar ne 
gindim mai întii la colectivă, 
s-o întărim pe ea mai întîi, că 
de-aici vine și venitul nostru. 
Ce-ar fi dacă am face fiecare 
ca tine ?

Marin insă a ținut-o tot pe-a 
Iui. A plecat și el, și nevasta. 
Au lipsit de la lucru o zl, au 
lipsit a doua, și a treia... Oa
menii spuneau că se apucase 
de negoț cu pâsârl șl vin. Lipsa 

Muncitorii de la G.A.S. 
Asan-Aga, regiunea Bucu
rești, folosesc toate mijloa
cele gospodăriei pentru gră
birea recoltării pâioaselor. 
De pe cele 430 hectare cu 
grlu recoltate pînâ acum s-a 
obținut o producție medie de 
2600 kg. grîu la hectar. In 
fota : Tractoristul Vasile Ră- 
nacu lucrînd la seceratul 

griului.

Foto : AGERPRES

gnu de circa 
hectar.

In pas
In raionul Cricov din re

giunea Ploești suprafața ocu
pată de păioase este de peste 
12.000 ha. Față de anul tre
cut, producția medie, după 
evaluarea făcută cînd aceste 
culturi au intrat în faza de 
coacere în pîrgă, s-a anunțat 
a fi mai mare cu circa 350— 
400 kg. In comuna Gherghița 
producția medie la orz este 
de 2.200 kg la ha., iar co
lectiviștii din comuna Cio- 
rani în loc de 1.450 kg. grîu, 
cît își planificase să realizeze 
de pe un ha., au obținut 1835 
kg. Producții mari de grîu au 
obținut și colectiviștii din 
comunele Ciupelnița, Dum
brava, Sălciile și altele. A- 
ceastă recoltă bogată trebuie 
strînsă la timp, pentru că alt
fel se vor înregistra însem
nate pierderi prin scuturare. 
Totuși, deși campania de re
coltare a păioaselor a început 
cu aproape 8 zile în urmă, 
pînă în seara zilei de 7 iulie 
pe întregul raion se recolta
seră cerealele de pe o supra
față de numai 600 ha.

Zile bune de lucru au fost 
suficiente. Se putea recolta 
în această perioadă mult mai 
mult. Datorită însă unei sla
be preocupări din partea sfa
turilor populare, datorită în
cetinelii cu care au lucrat unii 
mecanizatori de la S.M.T. și 
unii tineri conductori de ate-

4.000 kg. grîu 
la hectar

La gospodăria agricolă de 
stat din Banloc, regiunea Ti
mișoara, a fost acordată anul 
acesta o mal mare atenție lu
crărilor agrotehnice în vede
rea sporirii producției la 
hectar. De asemenea, s-au fă
cut din vreme pregătiri pen
tru ca perioada de recoltare să 
fie Încheiată mai repede ca 
în alți ani. Ca rezultat al a- 
cestor măsuri, gospodăria a 
obținut o producție medie de 

4.000 kg la

«f* 
(Agerpres) î

celor doi soți se simțea în bri
gada de unde plecaseră. Oa
menii se obișnuiseră cu ei, pon- 
tru că erau veseli și harnici. Și 
le părea rău că-i pierduseră, 
pentru că-i știau de mici, în 
trecut trăiseră, fiind mu-lți la 
părinți, amărîți ca vai de lume. 
Iar acum, uite, dădeau cu pi
ciorul belșugului care trebuia 
să le umple casa. Mai ales ti
nerilor colectiviști, prietenilor 
lui, le părea rău de el, căci îl 
cunoșteau bine, știau că e un 
om bun, dar apucase pe un 
drum greșit. Dar dacă așa a 
crezut el că e bine să facă, 
treaba lui, o să-și dea singur 
seama c-a greșit - și-au zis 
băieții. Și l-au lăsat în pace.

Intr-o seară însă, trecînd spre 
casă, de la treabă, Tănase Su
cală, secretarul organizației 
U.T.M. din gospodărie, l-a zărit 
pe Marin venind de la oraș cu 
niște coșuri in mîini. Fusese de
sigur la oraș, cu afacerile lui. 
Tănase n-a putut să reziste și-a

C. DIACONU

(Continuare în pag. 3-a)

Pe întinsele ogoare ale Do* 
brogei se dă în aceste sile a 
intensă bătălie pentru strînge- 
rea la timp și fără pierderi 4 
recoltei.

In iureșul acestei lupte sa 
nasc și se extind noi inițiative, 
menite să grăbească ritmul da 
strîngere a recoltei. La G.A.S, 
Jegălia, în fiecare an, între ti* 
nerii mecanizatori se desfășoară 
o pasionantă întrecere pentru 
titlul de combiner și brigadă 
fruntașă. Anul acesta, conduce
rea gospodăriei a instituit în 
afara drapelelor roșii de fruntaș 
și importante premii. Brigada 
clasată pe locul 1 va căpăta un 
aparat de radio, care va rămîna 
în tabăra ei atîta vreme cit va 
ocupa locul fruntaș. Pentru ur
mătoarea clasată se acordă după 
același principiu un patefon. 
Deocamdată, locul fruntaș a 
fost cucerit de brigada a Il-a de 
la secția a I-a, condusă de tînă- 
rul Chiru Vasile, care încă din 
primele zile ale recoltării griu
lui a îndeplinit și depășit vi* 
teza zilnică planificată.

O contribuție deosebită la ob- 
ținerea acestui succes au adus-a 
mecanizatorii Nicula Dumitru, 
Păun Vatea și Iosif Nicoară. La 
o diferență minimă, fruntașii 
sînt urmați de brigada a IlI-a 
condusă de Radu Vlad, brigadă 
care a deținut în schimb întiia- 
tate la producția medie obți
nută la ha. — 2.800 kg. de pa 
o suprafață de 200 ha.

Pentru titlul de combiner 
fruntaș întrecerea este și mal 
pasionantă. Aci se dă bătălia 
pentru doborîrea recordului 
realizat anul trecut de tinărul 
combiner Vasile Buda, care a 
recoltat într-o singură zi 35.0G0 
kg. grîu.

I. ȘERBU

de melc
laje. viteza zilnică de lucru 
planificată, de 1.200 ha., nu 
a fost realizată. Nu au 
fost folosite toate atelajele 
proprii ale G.A.C. și întovă
rășirilor agricole, nu s-a por
nit în campanie cu toate for
țele, în unele comune tărăgă- 
nîndu-se începerea recoltări
lor. Sînt unii ingineri și 
tehnicieni agronomi chiar* 
ca cei din comunele Albești, 
Cioceni și Drăgănești care, 
în loc să le explice țăranilor 
muncitori ce pagube mari 
poate aduce orice zi de în- 
tîrzisre și să-i determine să 
înceapă cu toate forțele re
coltatul, caută justificări ne
științifice pentru rămînerea 
în urmă.

Contribuția tineretului în 
campania de recoltare este, 
de asemenea, slabă. Insufi
cient îndrumate și sprijinite 
de comitetul raional U.T.M. 
Cricov. organizațiile de bază 
U.T.M. nu au întreprins nici 
o acțiune concretă de mobi
lizare largă a tineretului în 
campanie. Sînt acțiuni speci
fic tinerești ca : amenajarea 
ariilor, transportul cerealelor, 
paza lanurilor, formarea de 
echipe de cosași și secerători 
care să recolteze cerealele 
culcate — acțiuni care în a- 
ceastă perioadă trebuie să 
stea în centrul preocupărilor 
organizațiilor U. T. M. de la 
sate.

Campania de recoltare a 
păioaselor este cea mai scur
tă campanie agricolă. Orice 
întîrziere aduce mari pagube. 
De aceea se Impune ca și în 
raionul Cricov sfaturile popu
lare, organele agricole, orga
nizațiile U.T.M. să urgenteze 
lucrările de strîngere a recol
tei.

N. PUIU
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O puternică 
aspirație 

a tinerilor — 
cunoașterea 

drumului de luptă 
a partidului

Sub îngrijirea atentâ a educa
toarei, micuții „Insulari- din 
Ada-Kaleh, petrec clipe plăcute 
în cadrul grădiniței de copii.

Foto : AGERPRES



O puternică aspirație a tinerilor — 
cunoașterea drumului de luptă a partidului

în fața 
mărturiilor din trecut

Din versul începătorilor 

răzbate dragostea față de partid
Istoria e inepuizabilă în 

fapte, e sinteza vieții 
poporului, a luptei lui. 

în tot ce ține de obiectul isto
ric, de la locul unei bătălii, 
marile muzee, pînă la căr
țile scrise, trăiește o putere 
nevăzută, dar magnetică, o pu
tere care te reține și-ți răsco
lește inima.

Deslușeam toate acestea ca pe 
o lumină intensă jucînd pe fe
țele celor treizeci de vizitatori 
ai muzeului ,,Procesul luptători
lor ceferiști și petroliști — iu- 
nie-iulie 1934“ din Craiova. Ti
nerii muncitori și studenții 
practicanți de Ia Uzina „Electro- 
putere" au hotărî! în cadrul a- 
dunărilor generale U.T.M. ca, 
în grup să cerceteze documen
tele aflate în muzeu, să cunoască 
lupta partidului în anii grei ai 
ilegalității. Chiar în sala în care 
s-a desfășurat procesul intentat 
de burghezo-moșierime celor 
mai buni fii ai poporului, li 
s a vorbit tinerilor despre con
dițiile mizere în care lucrau 
muncitorii înainte pentru cîști- 
garea unei pîini, și aceea puțină 
și amară, despre lupta partidu
lui împotriva odiosului regim 
de exploatare. Partidul deschi
dea ochii tuturor, lumina min
țile, organiza voința și înaripa 
visurile. Muncitorii cei mai îna
intați, printre care erau și tineri, 
se adunau în < jurul partidului, 
luptau, riscîndu-și chiar și viața.

în vara anului 1934, cînd a 
avut loc procesul, tot orașul 
fierbea.

Fiecare om știa că aici la 
Craiova are să se judece proce
sul luptătorilor ceferiști și pe
troliști. Burghezia nu voia să se 
afle. Dar oamenii au aflat. îna
dins fusese găsit acest oraș, ca 
fiind mai puțin „muncitoresc" și 
în felul acesta desfășurarea pro
cesului să fie scutită de inter
venția populației. De aceea au 
ales și ca „tribunal" clădirea 
aceasta pe atunci dosnică, pier
dută în Valea Vlăicii. Cil s-a 
înșelat burghezia.

în ziua cînd erau escortați 
luptătorii comuniști la proces, 
toată Valea Vlăicii gemea de po
lițiști înarmați. Dar Valea "Vlăi
cii era plină și de populație.

0 fotografie de pe perete în
fățișează tocmai momentul cînd 
conducătorii partidului erau 
duși la proces.

în ciuda protestului muncito
rilor localnici și din toată țara, 
al oamenilor cinstiți din toate 
țările Europei, procesul s-a des
fășurat. Exponcnții monstruoasei 
înscenări judiciare regretau fap
tul că în legile țării nu figurea
ză și pedeapsă cu moartea. Dar 
burghezia știa să omoare în tem
niță, făcîndu-te scăpat de sub 
escortă. Citiți î

„Dosar nr. 110.
Numele: Dumitru Popescu.
Cauza morții : fractura craniu

lui și rănirea creierului mic prin 
arsură de foe.

Omor scuzabil”.
De fapt, călăii burghezi nu în- 

tîrziau să-și motiveze toate fără
delegile ca fiind „scuzabile".

Treizeci de priviri împietri
seră pe coperta gălbuie a dosa
rului. Vorbeau fotografiile și do
cumentele luptei neînfricate a 
comuniștilor. Vorbeau parcă și 
pereții. Din boxa acuzaților se 

Privind mărturii grăitoare despre lupta partidului in anii întu
necați ai ikgaiitnții.

auzea adevărata sentință adre
sată ordinei burgheze î

„Vinovății, au răsunat în au
zul tuturor cuvintele tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, nu 
sîntem noi, care luptăm pentru 
plinea și viața noastră. Vinovății 
sînt cei care ne-au scăzut sala
riile. Vinovății sînt cei care au 
omorît și au ajutat la săvîrșirea 
omorului... Vinovății sînt cei care 
au făcut baia de sînge de la 
Grivița... Vinovată e ordinea ca
pitalistă, care aduce foamete, șo
maj, teroare și moarte întregii 
clase muncitoare și tuturor ex
ploatărilor și împilaților acestei 
orînduiri".

„Drepturile nu se cerșesc, ele 
se cuceresc cu luptă și chiar cu 
sacrificii..." — au răsunat cuvin
tele luptătorului comunist Ilie 
Pintilie, de la Iași. Dacă însă 
comuniștii sînt aceia care au 
deschis ochii muncitorilor, ară- 
tîndu-le calea de urmat și ce tre
buie să facă, dacă comuniștii au 
învățat pe muncitori cum tre
buie să conducă greva, cum tre
buie s-o organizeze, dacă ei sînt 
acei ce au venit să lumineze 
calea noastră... apoi, domnule 
președinte și noi subscriem în to
tul la ceea ce au făcut comu
niștii, și eu sînt comunist !...“

în ciuda adevărului, a cuvin
telor pline de o înaltă mîn- 
drie revoluționară, s-a dat 
sentința: ani grei de temniță și 
muncă silnica.

Apăsa parcă o tăeere de pia
tră pe umerii vizitatorilor, pe 
fețele lor se putea desluși ura 
cu care condamnau crimele și 
monstruozitățile capitalismului. 
Ei n-au trăit fizic aceste fapte, 
dar le trăiesc acum sufletește. 
Acum, și ori de cîte ori deschid 
o carte de istorie, sau văd un 
muzeu.

S-au așezat cu toții pe băncile 
unde în 1934 au stat martorii 
luptătorilor ceferiști și petroliști. 
Ca martori, și ca luptători tot
odată ai frontului muncii socia
liste de azi. în fața documente
lor de luptă a partidului, ti
neri muncitori ca: Cercelaru 
Mircea, Moraru Constantin, Smâ- 
răndescu Elena. Popescu Ilie, 
Ciucă Gligore au ținut sâ-?i spu
nă și ei cuvîntul :

— Noi. a spus Popescu Ilie, 
n-am trăit din fericire acele vre
muri. Asta nu înseamnă că sîn
tem scutiți de luptă. Tot ce ne-a 
încredințat partidul trebuie păs
trat ca lumina orbilor din cap. 
[Jzina-i a noastră. Dar ca să fie 
a noastră au luptat și an căzut 
atîția fii ai poporului. Să mun
cim. să învățăm, fiecare la locul 
lui de muncă, să dăm viață ho- 
tărîrilor partidului pentru a 
face patria noastră socialistă și 
mai puternică și mai înflori
toare. Și aceasta e o luptă. E 
o luptă frumoasă. tinerească. 
Prin dragostea de muncă, de în
vățătură vrem să fim demni de 
încrederea partidului, recunoscă
tori luptei și sacrificiilor lui.

Au mai vorbit și alți munci
tori. Au vorbit și studenții 
bucureșteni de la Institutul Po
litehnic. și s-au angajat să lu
creze efectiv alături de munci
tori, să învețe de la ei.

A fost o vizită de neuitat.

Un grup de tineri muncitori și muncitoare de la fabrica „I. C. Frimu" din Craiova învâțind 
in comun poezii închinate partidului. #

Evocind pe scenă
chipul eroilor comuniști

Formațio teatrului de ama
tori din Reșița înscrie 
astăzi în activitatea sa 

adevărate stagiuni, cu tot ceea 
ce implică acest cuvînt Ea a 
parcurs un drum lung, pornind 
de la o înjghebare care nu de
pășea ca număr de membri și ca 
obiective o brigadă artistică de 
agitație. Pe atunci, cu forțe 
puține, ea prezenta, pe vreun 
podium de lemn, scenete scurte, 
agitatorice, iatr-o campanie seu 
aita. Ce; mai vechi membri ai 
formației co G. Chelban sau M. 
Hioara iși amintesc de timpul 
cînd confecționau din hîrt'e de
taliile vestimentare ale cite u- 
nui personaj, cind actorii ma
nevrau și decorurile improvizate. 
Acum, cind au la dispoziție con
diții tehnice superioare, cind 
conducerea artistica este încre
dințată unui regizor profesio
nist (Eugen Vancea de la Tea
trul de Stat) iar publicul spec
tator s-a mâriț și el, in măsura 
corespunzătoare, membrii cer
cului dramatic de amatori din 
Reșița pot privi cu mîndrie dru
mul pcrcu’S. Dar acum ca și c- 
tunci, Io început preocupe'ea 
de căpetenie a colectivului este 
să contribuie, prin mijloacele 
scenice. Io râspînd:'ea cuvintu- 
lui partidului, la întruchiparea 
luminoasă a celor mai înaintați 
luptători pentru acuza poporu
lui — comuniștii.

Fiind, în marea majoritate, 
muncitori, cărora partidul le 
este scump ca lumina ochilor, 
interpretarea unor astfel de ro
luri (chiar daco nu lipsita încă 
de deficiențe artistice) are în
totdeauna sinceritate. Ea izbu
tește prin vibrația adevărului, 
lată un exemplu : colectivul a 
avut in repertoriul sau, un 
soectacol - recital de poezte. 
intitulat „Gntarec poeților", li
na dintre poeziile dramatizate 
incluse era „Lazâr de la Rus
ca-. Pregăti ndu-se cu seriozita
te, colectivul de artiști amatori 
a făcut o documentare în co
muna Rusca ; s-a întîlnrt cu oa
menii care l-cu cunoscut în
deaproape pe eroul comunist 
Lazăr Cemescu ; cu o adîncă e- 
moție interpretul principal a 
discutat cu familia luptătorului. 
Și a venit clipa cînd pe scena 
Victor Hagicoli a evocat chipul 
aceluia care a luptat și a căzut 
eroic, știind că la noi va 
triumfa steagul partidului, câ în 
satele noastre :

„Vine vreme de lumină
vreme bună și senină 
din măruntele ogoare 
să clădim ogorul mare !~

A fost acolo un fior viu și 
autentic. Credjhța lui Lazâr în 
dreptatea partidului, în victoria 
cauzei sale, a trecut rampa, cu 
atît mai mult cu cît publicul era 
format din oameni care se con
vinseseră ei înșiși de dreptatea 
acestei cauze. Nimeni nu mai 
ținea seoma că se afla în fața 
unor artiști awțotori ; pe scenă 
creștea auwola unui erou 
popular din noua istorie a pa
triei.

Au fost șî alte roluri frumoa
se, memorabile. Utemista Eli-
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sa beta Poșa a avut de interpre
tat figura unei ilegaliste în 
piesa „intr-o seară de toamnă- 
de Ștefan Tita ; lăcătușul co
munist Mitrana Stelian joacă 
rolul lui Nea Mitfcă, secretarul 
de partid din „Mielul turbat" de 
Aurel Bcranga. Fie scurte, fie 
de întindere, rolurile de comu
niști, ctunci cind sînt substan
țiale și redau in mod convingă
tor spiritul mobilizator al comu
niștilor din viața, locul lor in 
conducerea maselor, exercită 
o puternică oc:siune educat»- 
vă asupra interpreților. In ge
nere, ceva din trăsăturile de 
caracter ale eroilor pozitivi fa
mine multă vreme sâ inrîureascâ 
pe oceia care le-cu dat întru
chipare scenică. Maistrul tur
nător Marcel Hioara, interpre
tul lui Spiridon Biserică din 
„Mielul turbat-, iși amintește :
- Odată cu începerea lucră

rilor la unul din furnalele 
turnătoriei 
o serie de 
necesita o 
nouă. Dar 
tehnologie, 
rile ? nimeni nu lămurea nimic 
Tulburat de primejdia rebutâri- 
lor, Hioara s-a dus la Inginerul 
șef. Dar de aici a fost trimis 
forâ deslușiri la altul, apoi la 
citul, și așa mai departe, fârâ 
să poată face un pas înainte, 
întocmai - ride Hioara - în
tocmai ca Spiridon Biserică, a- 
runcat de Ic Cavafu la Toma, 
de la Toma la Bontaș, faimoșii 
referenți ai cabinetului tehnic- 
fontomâ din piesa în care toc
mai repetam. Și iată câ, deo- 
dotâ, mi-o venit în minte, su- 
nind cu o deosebită putere, o 
replică a lui Spiridon 
personajul inovatorului 
culmea 
foțâ eu 
orației :

noi, 
i-au fost comandate 
placi. Elaborarea lor 
tehnologic cu totul 

oare era aceasta 
care erau modificâ-

Biserică, 
ajuns la 

fațâ-n 
a biro-

disperării sale, 
încikita rețea 
„Sâ afle și organizația

Denumind una din zilele 
săptămînii „a tineretu
lui**, joia sau duminica# 

organizațiile U.T.M. crează un 
cadru larg de organizare a 
educației și distracției tine
rilor. A folosi bine, cu price
pere, această formă de pe
trecere a timpului liber, a 
da fiecăreia dintre aceste 
manifestări un bogat conținut 
educativ este una din sarcini
le importante ale organizați
ilor U.T.M.

Joia sau duminica tineretu
lui este un cadru foarte po
trivit pentru organizarea ac
țiunilor de cunoaștere de că
tre tineri a trecutului de lup
tă a partidului, pentru dez
voltarea dragostei tinerilor 
față de partid.

Cum se desfășoară, în prac
tică, o astfel de zi, cînd lucrul 
nu a fost făcut de mîntuială, 
ci pregătit temeinic, în așa 
fel încît un număr cît mai 
mare de tineri să aibă cît mai 
multe învățăminte de reținut, 
iar amintirile să nu se ștear
gă ?

Iată-ne, într-o zi însorită în 
gara Timișoara. 150 de tineri, 
veniți din toate colțurile ra
ionului Timișoara se urcă ve
seli în tren. Drumul e lung, 
insă traseul merită osteneală. 
Vor vizita Valea Prahovei și 
Bucureștii. Poate credeți că, 
de-a lungul călătoriei, cineva 

de partid" I Sâ afle și organi
zația de partid, mi-am spus și 
eu atunci, hotârît sâ lămuresc 
lucrurile in privința muncii 
noastre. Și uite câ nu m-am 
gîndit râu. Cu sprijinul susținut 
al orgenizației de partid, o an
chetă a verificat situația, a sta
bilit răspunderile, a făcut clară 
problema tehnologiei noi, lucru
rile cu intrat in normal, Iotă 
cum, intr-o situație data, am 
învățat sâ mă comport, cu aju
torul indirect dar real al artei...

Artiștii amatori din Reșița duc 
solia dragostei lor pentru tea
tru în nenumărate comune ti
mișorene. Au fost des oaspeții 
unor gospodării colective ; la 
Șușdea, de pildă încă de la 
inaugurare. Au dat spectacole 
în fața minerilor la Anina. A- 
devărate turnee I Iar un alt as
pect al muncii artiștilor amatori 
din Reșița este câ numeroși 
membri aî colectivului sînt la 
rîndul lor stimulatorii eforturilor 
artistice în mijlocul tovarășilor 
cu care lucrează în secțiile 
combinatului metalurgic. Mi- 
trana Stelian este astfel in
structorul brigăzii artistice de 
agitație la hala nouă, Gheor
ghe Jița instruiește brigada de 
la controlul
Gheorghe Chisâlițâ 
această sarcină la 
Tineri, utemiști sau 
membri de partid, 
mai buni la locul de producție, 
ei lucrează cu însuflețire și în 
cercul dramatic. Pentru ca în 
viața de fiecare zi a oamenilg; 
muncii veniți să le judece 
măiestria, sâ se facâ simțită ac
țiunea educativă a artei, pen
tru ca cuvîntul partidului să a- 
jungă și pe această cale, la cei 
ce muncesc și sâ-i cheme îna
inte, mereu înainte, pe drumul 
luminos ol socialismului.

tehnic, forjorul 
îndeplinește 
secția forjă, 
candidați și 
printre cei

Temă căreia îi sînt consacrate
„Zile ale tineretului

preferâ să doarmă ? Nu. Ne 
apropiem de orașul X... expli
că ghidul și prezintă pe scurt 
orașul, trecutul său, industria 
sa de astăzi, perspectivele 
sale de dezvoltare. Una din #- 
tapele călătoriei este Doftana, 
fioroasa temniță clădită de 
burghezo-moșierime, dar și 
universitatea luptei neînfrica
te a comuniștilor. Trenul îna
intează spre Doftana, iar în 
tren 150 de tineri iși alătură 
glasurile, învățînd un cîntec 
revoluționar („Privesc din 
Doftana**), ascultă recitări 
(„Mierla lui Ilie Pintilie**), cu 
un cuvînt, se pregătesc sufle
tește pentru întîlnirea cu 
mărturiile gloriosului trecut 
de luptă a partidului. Nu este 
o simplă excursie. Aceasta 
este ziua cînd au prilejul să 
compare celulele H, lanțurile 
și butucii, paturile de fier, 
gratiile Doftanei, cu saloanele 
somptuoase, aurite, covoarele 
adînci, cristalurile, paturile cu 
baldachin din alcovurile Pe- 
leșului. Aceasta este ziua cînd 
pot urmări, în București, la

la noi 
de la 
apropiere

vin tineri 
întreprin- 

___ ca : Fa- 
confecții „Gh. Gheor- 
,,Semănătoarea", uzi- 

elevi de la

Întrebarea ziarului, ne spu
ne tov. Ion Ilin, directo
rul Casei de cultură a ti

neretului din raionul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej din Capitală, vine, 
ca să spun așa, în întîmpinarea 
preocupărilor noastre, a ideilor 
călăuzitoare puse la baza activi
tății cercului literar „Ion Crean
gă** de la noi. Membrii cercului 
nostru literar se străduiesc prin 
întreaga lor activitate să cunoa
scă tot mai bine drumul de lup
tă al partidului peni.ru fericirea 
poporului și, în același timp, să 
descrie în mod artistic, în lucră
rile lor fapte din această^ luptă, 
să cinte mărețele realizări de 
azi obținute sub conducerea 
partidului, pe comuniști. Odată a 
avut loc la o ședință a cercului, 
o discuție foarte interesantă. 
Deoarece 
muncitori 
deri din 
brica de 
ghiu-Dej", 
nele „Grozăvești**, 
școlile din jur și încercăm să a- 
tragem chiar și tineri țărani mun
citori din comunele învecinate, 
am căutat să închegăm acest co
lectiv, să-i dăm imaginea clară a 
țelurilor sale. Din discuție a
reieșit astfel că mulți ti
neri iubesc literatura și doresc 
să scrie și tocmai in cercul lite
rar au posibilitatea să se perfec
ționeze. De bună seamă că cei 
foarte înzestrați vor ajunge scrii
tori; insă, pînă atunci, și unii și 
alții trebuie să caute a contribui 
prin scrisul lor la îmbunătățirea 
muncii la locul lor de producție, 
fiind corespondenți de presă, co
laboratori la gazetele de perete, 
la activitatea artistică, slu jind in
tr-un cuvînt prin condeiele lor 
cauza partidului, opera de con
struire a socialismului. Munca 
plină de pasiune, însușirea măies
triei scrisului, cunoașterea politi
cii partidului si. orin aceasta. O“ 
glindirea succeselor ei. ancorarea 
profundă în realitățile de azi — 
iotă care trebuie sâ fie preocu
pările de bază ale tinerilor ce- 
nacliști.

în cercul nostru literar s-a ur
mărit ca tinerii să facă parte din 
învățămîntul politic la locul lor 
de muncă și in afară de aceasta 
s-au ținut expuneri despre dife-

pregătește ua nouBrigade artistică de agitație de la Fabrica de faianța din Sighișoara, 
spectacol.

Muzeul de Istorie a partidului 
paginile stropite cu singe ale 
trecutului, și pot vedea apoi 
pe străzi, în zveltele și lumi
noasele construcții noi, minu
nata forță creatoare a po
porului condus la victorie de 
către partid. în trenul care-i 
poartă înapoi, spre casă, cei 
150 de tineri schimbă păreri, 
discută cu însuflețire. în tren 
se organizează și un concurs 
„Cine știe, cîștigă". Bine în
țeles, pe tema atît de proaspe
telor cunoștințe, dobîndite 
chiar în călătoria de al cărei 
sfîrșit (cu cîtă părere de rău!) 
se apropie.

Zi plină, doldora de impre
sii puternice, zi de neuitat.

în regiunea Timișoara, ast
fel de călătorii s-au făcut nu 
odată în ultima vreme. Cu 
autocarele O.N.T. au plecat, 
pe un asemenea traseu, tine
ri din raioanele Ceacova, 
Arad, Pecica, iar cu un tren 
special 500 de tineri din ora
șul Timișoara. în total aproa- 

rite aspecte ale politicii partidu
lui și despre alte probleme de po
litică interna și internațională 
precum și expuneri și conferințe 
despre probleme ca „Realismul 
socialist'*, „Chipul comunistului 
în literatura sovietică**, ,.Despre 
eroul pozitiv al literaturii noa
stre noi**, „Ce înseamnă a scrie 
despre actualitate' etc.

Tot în această direcție, au fost 
organizate înlîlniri ale cenacliș- 
tilor cu activiști de partid și 
U.T.M., au fost organizate confe
rințe ținute de către cercetători 
de la Institutul de istorie a Par
tidului Muncitoresc Romîn, des
pre lupta comuniștilor în ilega
litate, despre activitatea U.T.C.- 
ului sub conducerea partidului 
de mobilizare a tineretului la bă
tălia împotriva exploatării bur- 
ghezo-moșierești. De asemenea 
au avut loc, în cadrul cercului, 
o seamă de întilniri cu scriitori 
care au vorbit tinerilor ce- 
naclișli despre principiul par
tinității literaturii, le-au îm
părtășit din experiența lor scrii
toricească, i-au ajutat sa înțelea
gă cum trebuie să se documen
teze și să lucreze un tînăr care 
vrea să oglindească în scrierile 
lui viața nouă a poporului nos
tru muncitor.

Un mare accent s-a pus de a- 
semenea pe ajutorarea tinerilor 
spre a-și însuși o concepție ar
tistică bine orientată. Tovarăși 
ca Petre George și Constantin 
Ion, de pildă, care au venit la cerc 
minați de dragostea lor pentru 
literatură, de impulsul sufletesc 
de a scrie, și care, nefiind pe 
atunci destul de bine pregătiți, 
credeau că a face literatură în
seamnă a cinta numai despre 
flori și dragoste au fost îndru
mați și au crescut, s-au maturi
zat politicește și și-au îmbu
nătățit și felul de a scrie, 
putem spune, de la o ședință de 
cenaclu la altă ședință. în ulti
ma vreme, tov. Constantin Ion a 
prezentat în discuția cercului o 
poezie reușită închinată uzinei 
în care lucrează, iar tov. Petre 
George de asemenea a adus lu
crări in care se vedea dorința de 
a reda plin de avint aspecte din

pe 4.000 de tineri, care la în
toarcere au povestit tovarăși
lor lor de muncă toate cele 
văzuta, încît prima întrebare 
pe care o au de pus secre
tarului lor U.T.M. tinerii 
muncitori din G.A.S. Măureni, 
raionul Gătaia, este : „Cînd 
mergem și noi ?“.

Dar la joia sau duminica 
tineretului, nu numai excursia 
oferă posibilități de petrecere 
plăcută și instructivă a timpu
lui liber. Școala nr. 3 din Ti
mișoara sau clubul „Tehno- 
lemn" din același oraș pot să 
confirme acest lucru, exem- 
plificînd prin joia tinere
tului la care conferința 
„Drumul glorios de luptă 
a partidului" a fost ilus
trată de numeroase ver- 

întrecerea socialistă inițiată tu 
cinstea Congresului partidului.

— In afară de lucrările lor 
propriu zise, cu ce se mai afir
mă tinerii in cerc ?

— Mergînd pe linia de a da 
posibilitate tinerilor cenaclișli să 
cunoască viața, să siringă legă
turile cu oamenii muncii și sâ 
contribuie prin activitatea lor la 
popularizarea literaturii noastre 
noi, au fost organizate o seamă 
de șezători literare fi seri 
literare care s-au bucurat de 
succes în rîndul tinerilor vi
zitatori ai casei de cultură. 
Au mai avut loc seri literare cu- 
prinzînd recitări despre „Drumul 
glorios de luptă al partidului'*, 
precum și un montaj literar or
ganizat cu sprijinul cercului de 
teatru al casei de cultură, in 
care s-au recitat poezii ale poeți
lor noștri : Tudor Arghezi, Mi
hai Beniuc. Eugen Jebeleanu, Ci
cerone Teodorescu, Marcel Bres* 
lașu, despre viața luminoasă fău
rită de oamenii muncii sub con
ducerea partidului.

O altă acțiune interesantă la 
care și-a dat concursul cercul li
terar ,,lon Creangă** a fost o zi a 
tineretului sătesc la care am in
vitat tineri țărani muncitori din 
comunele apropiate. Pe lingă 
alte manifestări, membrii cercu
lui au citit în cadrul acesteia din 
lucrările lor și au avut loc. la 
magnetofon, audiții din folclorul 
nou, pentru a stimula gustul pen
tru creație al tinerilor săteni.

Desigur că mai avem multe de 
făcut pentru a ridica activitatea 
cercului literar la nivelul cerut, 
dar credem că principala noastră 
sarcină rămîne și pe mai depar
te, aceea de a educa și prin mij
locirea literaturii și a creației 
proprii a membrilor cercului, pe 
tineri în spiritul dragostei ne* 
mărginite față de partid, insu* 
flîndu-le dorința de a cunoaște 
cît mai în profunzime lupta și 
munca partidului și a urma ne
contenit în viață exemplul lumii* 
nos al comuniștilor, |

suri, fragmente literare, cîn- 
tece. Clubul C.F.R. din Arad 
i-a avut ca oaspeți la o reuni
une recentă pe tinerii poeți 
din cercul literar „Al. Sahia” 
care au recitat din creațiile 
lor închinate partidului. La 
„Decorativa", la centrul meca
nic, comuniștii au vorbit tine
rilor despre anii grei de luptă 
pentru eliberarea țării. La 
Rusca, la două școli din Timi
șoara s-au înmînat carnetele 
de U.T.M La patru foști pio
nieri la mormîntul lui Lazăr 
Cern eseu.

Cultivarea cunoștințelor de
spre drumul glorios de luptă 
al partidului cere foarte 
mult, în această privință# 
organizatorilor joilor ori du
minicilor tineretului. Expe
riența organelor și organiza
țiilor U.T.M. din regiunea Ti
mișoara dovedește că preocu
parea stăruitoare, munca cu 
un număr mare de tineri dă 
rezultate din cele mai bune. 
La joia tineretului, tinerii vin 
cu bucurie - aceasta arată 
reușita.

I
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Pe urmele materialelor 
nepublicate

Ianoș Iuliu, raionul Codlea, 
regiunea Stalin. — Direcția 
Planificării și organizării 
muncii din Ministerul Agri
culturii ne comunică că 
maiștrii zcotehniști, pe lingă 
concediu de 12 zile lucră
toare, beneficiază de un con
cediu suplimentar care poate 
ajunge pînă la 9 zile. Deci, 
ei pot beneficia în total de 
un concediu de maximum 21 
de zile lucrătoare.

Ion Fitu, Oradea. - La 
cooperativa de consum din 
comuna Zimbru organele de 
control ale U.R.C.C. au gă
sit intr-adevăr mărfuri sto
cate care nu erau solicitate 
de consumatori. Pentru lichi
darea acestor stocuri, recent 
s-au făcut recartări între uni
tăți și cooperative. Pe viitor 
mărfurile vor fi. mai judicios 
repartizate.

Popa Marin, Constanța. — 
Ați avut dreptate. Din cauza 
unei neînțelegeri nu vi s-a 
acordat concediul de studii le
gal. întreprinderea „Rom- 
trans“ ne comunică că a re
venit asupra hotărîrii ante
rioare și a transmis unității 
la care lucrați aprobarea 
pentru concediul de studii cu 
plată.

Ion Coțoi, comuna Con
tești, raionul Gurahonț. — 
Este adevărat că gestionarul 
cooperativei din comuna Șui
ei raionul Curtea de Argeș n-a 
acordat nici o atenție difuză
rii cărților primite de coope
rativă de la baza raională. 
Cu ocazia controlului efec
tuat s-a găsit un stoc mare 
de cărți nedifuzate. In urma 
acestui control s-au luat mă
surile corespunzătoare pentru 
o bună difuzare.

Petre Lăceanu, Giurgiu. — 
Direcția industrială pielărie-

cauciuc din cadrul Ministe
rului Industriei Bunurilor de 
Consum ne comunică că cele 
semnalate de dumneata cores
pund realității. Au fost luate 
măsuri pentru remedierea de
fectelor la sandalele produse 
de întreprinderea „Flacăra 
Roșie" din București. Astfel 
sortarea se face în prezent 
ținîndu-se seama de nuanța 
culorilor. Dimensiunile de 
lărgime și lungime vor fi mă
surate de controlul tehnic de 
calitate cu mare atenție.

Mariana Pirvu Titu, reg. 
București. — La sesizarea fă
cută cu privire la faptul că 
elevii Școlii profesionale 
I.P.R.O.F.I.L. din București 
nu primesc indemnizațiile co
respunzătoare pentru orele 
da practică, Ministerul Econo
miei Forestiere ne comunică 
că au fost luate măsuri pen
tru ca drepturile elevilor să 
poată fi achitate la timp. în- 
tîrzierile s-au datorat unor 
defecțiuni administrative.

I. Gavril, comuna Alejd, 
reg. Oradea. — în urma sezi- 
sării trimise, Direcția Indu
striei Lemnului ne comunică 
că au fost luate măsuri pen
tru înlăturarea unor lipsuri 
care îngreunau procesul de 
producție în fabrica de che
restea din Tileagd. Astfel a 
fost pusă în -funcțiune în sub
solul halei de gatere instala
ția pentru evacuarea rume
gușului și deșeurilor. De ase
menea. se urmărește punerea 
in funcțiune a transportoa
relor din afara halei de ga
tere. S-au mai luat măsuri 
pentru acționarea meselor cu 
role.

Precum vezi și datorită se
sizării dumitale s-au produs 
în fabrică, o seamă de îmbu
nătățiri importante. Așteptăm 
noi vești de la dumneata.

încheierea lucrărilor Conferinței 
naționale de fiziologie

Vineri s--au încheiat lucrările
Conferinței naționale de fiziolo
gie. organizați de Academia Re
publicii Populare Romine. Mi
nisterul Sinâtâții și Prevederilor 
Sociale și Societatea Științelor 
Medicale.

In cursul conferinței, oameni 
de știință din țară și de peste 
hotare au .ținut numeroase ra
poarte și , comunicări urmate de 
discuții. Au fost de asemenea 
prezentate filme științifice medi
cale, realizate de Studioul „Al. 
Sahia“ și Centrul de documen
tare medicală al Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale. 
Participanții la conferință au vi
zitat Institutul de fiziologie nor
mală și patologică al Academiei 
R. P. Romîne și alte insti
tuie de specialitate din Capitală.

înainte de închiderea lucrări
lor, a avut loc simpozionul inti
tulat „Mediul intern și sistemul 
nervos", organizat de Institutul 
de fiziologie „I. P. Pavlov“ din 
Leningrad și Institutul de fizio
logie „D. Danielopolu“ din Bucu
rești. Au conferențiat acad. V.N. 
Cernigovski, din Uniunea Sovie
tică, și acad. Gr. Benetato.

La ședința de închidere a con
ferinței au fost prezenți acad. 
A. Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne, Voinea Marine
scu, ministrul Sănătății și Preve
derilor Sociale, numeroși acade
micieni, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, cercetători 
științifici, medici.

Rezoluția adoptată la conferin
ță concretizează, pe baza Direc
tivelor Congresului al III-lea al 
P.M.R., sarcinile de viitor ale 
științelor fiziologice, problemele 
fundamentale, teoretice și prac
tice care urmează să fie luate în 
studiu de lucrătorii științifici din 
acest domeniu.

In concluzii, acad. Gr. Bene
tato a subliniat importanța pe 
care o are conferința pentru cer-

——•------

cetirile din domeniul științelor 
fiziologice.

Participanții au aprobat tex- ' 
tal unei telegrame adresate Co- | 
mitetului Central al P.M.R, și 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne.

Ca să reduci consumul 
specific — 

învață temeinic meseria!
(Urmare din pag. l-a)

dm.p. piele pentru fețe, 0,50 
.kg. soluție de lipit, economii 
ce par ndnsemnate la prima 
vedere, pe uzină s-ar putea e- 
conomisi zilnic 50 kg», talpă, 
800 dm.p. piele pentru fețe și 
35 kg. soluție de lipit.

Cu toate că s-au făcut pași 
însemnați în reducerea consu
murilor specifice în uzina 
noastră, mai există și alte căi 
de economisire care nu sint 
încă folosite din plin. Bună
oară la consumurile de cuie 
și ață. Aci se mai face încă 
destulă risipă. Inginerii, teh
nicienii, conducerile sectoare
lor uzinei ajutați îndeaproape 
de către tinerii muncitori au 
datoria să caute cu insistență 
soluții de reducere a pierde
rilor. Numai prin introducerea 
unor dispozitive la mașina de 
zwicuit, spre exemplu, s-ar e- 
conomisi zeci de kilograme de 
cuie prin înlăturarea pierde
rilor.

Dar nu numai despre aceste 
căi și soluții tehnice pentru 
reducerea consumurilor speci
fice aș vrea să vorbesc. Pen
tru a stăpîni și folosi cît mai 
bine toate aceste căi, pentru 
a găsi noi soluții și procedee 
tehnice care să ducă la redu
cerea consumurilor de materii 
prime și materiale, e nevoie 
in primul rînd să se explice 
tinerilor în mod concret, con
vingător, utilitatea, valoarea e- 
conomisirii fiecărui gram de 
piele sau talpă. în același 
timp trebuie să li se explice 
tinerilor că arma cea mai 
eficace in lupta pentru redu
cerea consumurilor specifice 
este înalta calificare. în a- 
ceastă direcție, în uzina noas
tră s-au făcut pînă acum lu
cruri bune. Dar trebuie să fa
cem lucruti și mai bune. Tre
buie astfel să nu se mai repete 
situația de anul trecut cînd in
ginerii, tehnicienii, maiștrii și 
unele organizații de bază 
U.T.M. din sectoare, ca și co
mitetul U.T.M. pe uzină, s-au 
ocupat puțin de atragerea ți
nui număr cît mai mare de ti
neri să participe la cursurile 
de minim tehnic care au 
funcționat. Ceea ce este și 
mai rău este că un mare nu
măr de tineri dintre cei cu o 
calificare mai slabă nu au fost 
îndrumați spre aceste cursuri. 
Iată de ce cred că organiza
țiile de bază U.T.M. ar trebui 
ca împreună cu conducerea 
sectoarelor uzinei să ia mă
suri pentru ca pe zi ce trece 
uzina sa aibă cît mai muiți 
tineri cu o înaltă pregătire(Agerpres)

Colectivul Teatrului Național din Cluj a prezentat de curind o 
noua premieră, „Marea aventură a lui Tom Sawyer“ dramati
zare de Ștefan Heym după cunoscutul roman al lui Mork 

Twain. In foto : scenă din piesă.
Foto i AGERPRES

teoretică șl o bogată expe
riență de muncă. Acest lucru 
este cu atit mai necesar mai 
ales dacă ținem seama că așa 
cum prevede recenta Hotărîre 
a C.C. al P.M.R. și a Consiliu
lui de Miniștri cu privire la 
ridicarea nivelului tehnic al 
producției marea majoritate 
a întreprinderilor și desigur și 
a noastră, vor fi înzestrate cu 
mașini de înaltă tehnicitate, 
moderne, cu benzi rulante și 
mașini automate. Pentru a- 
ceasta este necesar cred, ca 
organizațiile de bază U.T.M. 
împreună cu conducerile sec
toarelor și desigur cu spriji
nul puternic al conducerii u- 
zinei să ajute pe tineri în ri
dicarea calificării profesio
nale, în însușirea celor mai 
corecte mînuiri ale mașinilor, 
în acest scop, este bine ca or
ganizația de bază U.T.M. să 
ia inițiativa organizării unor 
schimburi de experiență cu 
participarea a dt mai muiți 
tineri cărora cei mai pregătiți 
muncitori să le împărtășească 
experiența în mod concret e- 
xecutînd diferite demonstrații 
practice.

Rezultate bune au obținut 
în activitatea lor brigăzile de 
producție ale tineretului. A- 
ceste brigăzi ar putea dobindi 
rezultate și mai însemnate 
însă dacă unele din ele ar fi 
mai puțin numeroase. Din 
cauza efectivului mare se 
pierde din vedere activitatea 
concretă a unor tineri, nu pot 
fi ajutați și îndrumați în mod 
concret și permanent. De a- 
ceea, consider că e bine ca 
aceste brigăzi cum ar fi cele j 
din sectorul ,.Astra-cusut“ să 
fie reorganizate, să se creeze 
un număr sporit de brigăzi, 
în felul acesta atit activitatea 
educativă a brigăzii cit și cea 
de ridicare a calificării profe
sionale a tinerilor ar fi mai 
eficace prin faptul că respon
sabilul va putea îndruma, a- 
juta și controla pe toți tinerii, 
puțind să intervină acolo 
unde este cazul. Organizațiile 
U.T.M., ajutate mai mult de 
către conducerile sectoarelor 
ar trebui să acorde mai multă 
atenție organizării consfătui
rilor de producție ale brigă
zilor de tineret. Consfătuirile 
de producție bine organizate, 
pot constitui mijloace însem
nate în descoperirea lipsurilor 
ivite in producție și în munca 
tinerilor, mijloace eficiente 
care să ajute pe toți tinerii în 
creșterea simțului de răspun
dere personală față de activi
tatea tovarășilor lor. La a- 
ceste consfătuiri pot și tre
buie să fie invitați muncitori 
vîrstnici cu o bogată expe
riență în producție, conducă
tori ai uzinei care să-i în
drume, să-i sfătuiască pe ti
neri cum pot munci mai bine. 
E de datoria fiecărui tînăr să 
lupte activ, cu pricepere, pen
tru reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și 
auxiliare, pentru obținerea 
unei calrtăți superioare.

în încheiere vreau să repet 
că fiecare tînăr din întreprin
derea noastră trebuie să înțe
leagă că in această importan
tă acțiune de reducere a con- . 
su murilor specifice nu se 
poate merge meșteșugărește, 
așa cum a învățat să mun- ; 
ceașcă cu ani in urmă, cir.d a 
terminat școala profesională. 
Reducerea consumurilor spe- ; 
cifice se poate face numai pe • 
baza unei înalte pregătiri pro
fesionale, pe baza stâpinirii 
temeinice a meseriei. Aceasta 
trebuie făcută cu atit mai I 
mult cu cit reducerea consu
murilor specifice nu trebuie 
să ducă la scăderea calității 
produselor noastre, ci din 
contră, să ducă la sporirea 
continuă a calității lor. Iată 
dar de ce tineretul trebuie 
să-și îndrepte atenția, să por
nească cu hotărîre spre o cali
ficare tot mai înaltă, spre , 
stăpînirea deplină a meseriei.

In ziuc începerii lucrărilor celui de ci III-lea Congres ol P.M.R. la Șantierul naval Oltenița a 
fost lansat la apâ vasul de pasageri fluvial pentru cursa lungă „Oltenița.............
Dunărea de Io Sulina pînă la Viena și poate transporta 300 pasageri, 
sint amenajate camere hotel, un restaurant, club, bibliotecă etc. In foto I 

sageri „Oltenița” după lansarea la apă.
s

Vasul va străbate 
in interiorul vasului 
Vasul fluvial de pc^

Foto : AGERPRES

Cînd înțelegi de unde
bunăstarea

(Urmare din pag- l-a)

casă. Marin

izvorăște

Printre tinerii din
Cresc depunerile 

la C. E. C.
Sporirea veniturilor bănești 

ale populației se reflectă și în 
creșterea numărului de depu
nători și a sumelor depuse la 
C.E.C.

In primele șase luni ale a- 
cestui an, numărul depunăto
rilor pe librete de economii 
C.E.C. s-a mărit, ajungind la 
peste 3.687.000 pe întreaga ța
ră. De asemenea un mare nu
măr de cetățeni economisesc 
sume pe obligațiuni C.E.C.

Informații
Joi ministrul Israelului la 

București, Shmuel Bendor, a 
fost invitat la Ministerul Afa
cerilor Externe unde i s-a a- 
dus la cunoștință că atașatul 
Legației, Schlomi Aharon a 
fost declarat „persona non 
grata" datorită faptului că a 
desfășurat o activitate con
trară uzanțelor diplomatice.

★
Teatrul „Picolo" din Milano 

și-a început vineri seria specta
colelor in Capitală. Artiștii ita
lieni au prezentat în noua sală 
a Palatului R.P. Romîne piesa 
„Slugă la doi stăpîni" de Carlo 
Goldoni.

Spectacolul s-a bucurat de suc
ces. Artiștilor italieni le-au fost 
oferite buchete de flori.

(Agerpres)

Cu multă prietenie ne-au 
întîmpinat la sosirea noastră 
pe aeroportul Budapestei ti
neri din frumoasa capitală a 
Republicii Populare Ungare. 
Noi, delegația Comitetului 
Orășenesc U.T.M. București 
venisem la invitația Co
mitetului Orășenesc al Uniunii 
Tineretului Comunist din Bu
dapesta pentru a face o vi
zită prietenilor noștri ma
ghiari, pentru a cunoaște mai 
îndeaproape viața tineretului 
din Capitala țării vecine și 
prietene, activitatea organiza
ției Uniunii Tineretului Co
munist din Budapesta.

Atenția caldă manifestată 
de gazdele noastre ne-a făcut 
să ne simțim din prima cli
pă ca printre prieteni vechi, 
uniți prin idealurile comune 
nouă, tuturor membrilor ma
rii familii a țărilor socialiste. 
Programul delegației noastre 
a fost multilateral, dîndu-ne 
posibilitatea să facem cunoș
tință cu munca organizațiilor 
de tineret din diferite dome
nii de activitate. Vizitarea 
Budapestei și a împrejurimi
lor sale ne-a prilejuit cu
noașterea frumuseților acestui 
oraș de pe Dunăre în care 
alături de clădirile vechi îne- 
grite de rugina vremii se 
înalță cartiere întregi de noi 
locuințe, albe, luminoase, 
confortabile, pentru construc
torii Ungariei socialiste.

Dar ceea ce este mai im
portant și mai interesant de 
cunoscut cînd te duci într-o 
altă țară sint oamenii. Și noi

în răstimpul destul de scurt 
petrecut la Budapesta ne-am 
străduit să cunoaștem mai 
îndeaproape poporul, tinere
tul maghiar. L-am cunoscut 
sub ’ aspectul muncitorului 
harnic, conștiincios, plin de 
inițiativă și entuziasm în pro
ducție fie că muncea la uzi
nele „Csepel“, la fabrica de 
textile „Maghiar Pamut" sau 
la întreprinderile Optice Ma
ghiare. fie că era elev pe 
băncile școlii sau student la 
Institutul de Construcții. 
L-am cunoscut sub aspectul 
unui tineret setos de cunoș
tințe care pentru a-și ridica 
calificarea în producție, nive
lul său politic și ideologic 
participă la diferitele cercuri 
și cursuri organizate de Uniu
nea Tineretului Comunist sau, 
in fine, l-am cunoscut atunci 
cînd hotărît să se distreze își 
susține cu foc echipa prefe
rată pe stadioane sau dan
sează cu tot atîta foc la reu
niunile tineretului.

în munca organizației de 
tineret din orașul Budapesta 
am întîlnit activități, forme 
și metode deosebit de intere
sante. Toate acestea tind spre 
un același țel — de a ajuta 
tineretul să-și însușească, cît 
mai multe cunoștinț. politice, 
ideologice, să devină tot mai 
temeinic pregătit, cft mai bine 
înarmat in lupta pentru rea
lizarea sarcinilor puse în 
fața poporului și tineretului 
ungar de Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar.

Sub conducerea Partidului;

Toma Marinescu 
pr:m jeerezer al Comilttului 

ordjcwK U.T.M. București

tinwetul maghiar obține suc
cese însemnate in producție, 
aduce o contribuție de preț 
la lupta comună a întregului 
popor, pentru construirea so
cialismului.

în uzine, fabrici, în coope
rativele agricole mii de bri
găzi ale tineretului dintre 
care 2070 numai în orașul 
Budapesta se străduiesc să 
producă mai mult și mai bine. 
Prin munca lor tinerii din 
R.P. Ungară vor aduce in 
acest an statului 500.000.000 
de forinți economii.

Toate aceste succese ale ti
neretului ungar cît și altele 
pe care am avut ocazia să le 
cunoaștem in timpul petrecut 
la Budapesta ne bucură In 
mod deosebit. Noi ne-am folo
sit de prilejul de a fi în mij
locul tineretului maghiar 
pentru a vorbi și despre suc
cesele poporului și tineretului 
din țara noastră, pentru că în 
acest fel făcind un schimb 
rodnic de experiență, învă- 
țînd unii de la alții, ne aju
tăm în .mod tovărășesc în 
drumul spre țelul comun spre 
care ne conduc partidele 
noastre marxist-leniniste — 
construirea socialismului și a- 
părarea păcii.

Primirea pe care ne-a fă
cut-o tineretul din Budapesta,

Plecarea ia Londra 
a reprezentantului 

P.M.R., la funeraliile 
tovarășului 

Harry Pollitt
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd spre Lon
dra, tovarășul Gheorghe Va- 
silichi, membru al C.C. al 
P.M.R., care va reprezenta 
Partidul Muncitoresc Romîn 
la funeraliile tovarășului Ha
rry Pollitt, președintele Co
mitetului Executiv al Parti
dului Comunist din Marea 
Britanie.

La plecare, la aeroportul 
Băneasa, au fost de față to
varășii Manea Mănescu, Con
stantin Scarlat, Ghizela Vass, 
membri al C.C. al P.M.R., 
Costin Nădejde, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., ac
tiviști de partid.

(Agerpres)

intrat după el în 
l-a privit cam încruntat. Bănuia 
el de ce primise această vizită 
neașteptată. Tănase a început 
discuția calm, luîndu-l pe de
parte. Apoi l-a întrebat :
- Te simți mai bine oeum, 

în afară ? Și cum Marin a mor
măit ceva nedeslușit, uitindu-se 
în altă parte, a continuat tot el:

— Vezi, măi Marine, aici 
colectivă, e altfel decit in 
grada fiecăruia. Aici trebuie să 
te gindești în primul rind la 
gospodărie, Ic ce e ol tuturor, 
să faci să crească averea asta, 
pentru că de aici vine și ce-i al 
tău. Dacă am căuta toți să 
luăm cit putem de Ic gospodă
rie, fără să ne gfndim să ne-o 
facem puternică, bogată, unde 
am ajunge? Nu ne-am fura 
singuri căciula ?

Marin tăcea și fuma. Ne
va stă-sa asculta și ea în tăcere.

- Uite-te și tu la Ion Grigore, 
continuă Tănase. Si el s-a că
sătorit tot în primăvară. Nici el 
n-are casă, stă mai înghesuit 
decît tine între oi lui, dar l-a 
auzit cineva zicînd vreo vorbă ? 
Lucrează în gospodărie 
doi, și el și soția.1 
ce-ți 
casă

In 
spus

spun eu, el o 
înaintea ta.
seara aceea, 
nimic.

in
o-

amîn- 
Și ascultă 
să-și ridice

Marin n-a 
Duminica 

toare a avut loc o 
generală U.T.M. A 
Marin. Utemiștii cveou 
cutat altceva în adunare, ii fră- 
mintau problemele campaniei 
de necoltat și întreținerea cul
turilor, dar, văzindu-l pe Marin 
acolo, n-au putut rezista să nu 
discute și despre el.

Tineri ca Stan Mirescu, Marie- 
ta Toacă, Elisabeta Anghelina și 
olții au luat cuvintul și i-ou ex
plicat ce ar avea el de ciștigat 
dacă ar romîne mai departe în 
gospodărie, i-au spus că atitu
dinea lui, tendința asta de a 
se căpătui cit mai bine, fără să 
țină seamă de cei din jurul său, 
de dezvoltarea întregii gospo
dării, care e și a lui, nu e de
loc sănătoasă și l-au sfătuit sâ 
se gindecscă bine Ic asta.

Nici atunci Marin n-a spus 
nimic. A tăcut și-a ascultat A 
plecat insă de ocolo tulburat și 
frămîntot Seara, ocosă, st»nd 
de vorbă cu nevasta, și-a dat 
seama că ei îi pare rău că ple
caseră din colectivă, îi era ru
șine de oameni.
- Nu vezi ce zice lumea ? 

C-am vrut să-i ducem cu vo'bc, 
câ n-am mers cu inima curată 
in colectivă.

urmă- 
adunare 
venit și 
de dis-

Marin tăcea și-o asculta. Era 
o fire îndărătnică și ambițioasă, 
nu prea recunoștea el ușor cînd 
greșea ceva. Acum își dădea 
însă și el seama că n-a făcut 
un lucru drept Cum ar putea 
gospodăria să crească, să se 
întărească, să asigure oameni
lor venituri din ce în ce mai 
mari, dacă ar veni și alții ca el 
să ceoră din averea ei, ba incă 
abia după ce făcuse cerere de 
intrare ?

Aici, în gospodărie, întreaga 
avere e a tuturor, fiecare trebuie' 
să aibă grijă de ea. Și el, din- 
tr-o dată, ceruse să i se dea 
din banii de care gospodăria 
avea atîta nevoie, gîndindu-se 
numai la el. Nu, au dreptate 
oamenii, e limpede ca lumina 
Zilei. Recunoștea asta acum sin
cer, dar îi era cam greu să 
meargă să le spună.

Da, a fost greu, dar înțr-o zi 
si-a călcat pe inimă. Și... 
De atunci a trecut aproape 
un an. Azi dacă te duci in co
muna Șelaru, regiunea Pitești, 
Ic marginea satului ai să vezi 
o casă frumoasa, cu acoperiș 
de tablă și cu flori la ferestrele

unei camere, căci celelalte două 
sint încă în lucru. Iar dacă ai 
sâ-l întrebi pe tî nărui colecti
vist Marin Pcdureanu, sau pe 
soția lui - amîndoi colectiviști 
fruntași — cînd își vor termina 
casa, or să-ți răspundă x

— La toamnă, tovarășe, după 
împărțirea produselor, că acum 
sîntem ocupați cu strînsul re
coltei de grîu și cu întreținerea 
celorlalte culturi. Dar la toam
nă, în două săptămîni, după ee 
ne-om lua partea de produse și 
de bani de la gospodărie, o sa 
dăm gata și cosa. Ba avem de 
gînd să ne cumpărăm și un a- 
parat de radio. După socoteala 
noastră, o să ne ajungă banii...

Da, cu siguranță că o să l« 
ajungă banii să-și termine și 
casa, să-și cumpere și aparatul 
de radio pentru că recoltele 
colectivei se anunță încă de pe 
acum bogate, iar tîn'ărul Marin • 
Pădureanu și soția lui au mun
cit bine anul acesta. Cît despre 
•ntîmplarea petrecută, lui Ma
rin nu-i place de loc să-i aduci 
acum aminte de ea. I se pare 
că asta s-a petrecut cîndva, de 
imult, și nu lui, ci parcă altcuiva.

Sosirea tovarășului 
Jivko Jivkov, 

vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Bulgaria
i

Vineri la amiază, a sosit în 
..Capitală, tovarășul Jivko Jiv
kov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P- Bul
garia, în vederea semnării a- 
cordului privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe perioa
da 1961-1865, între R. P. Ro- 
mînă și R. P. Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți tovarășii: 
Popa Gherasim, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Gogu Rădu- 
lescu, ministrul Comerțului; 
alți reprezentanți ai conduce
rii . Ministerului Comerțului, 
funcționari > superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul' R. P. Bulgaria la 
București, precum și Marin 
Vatchkov, prim-vicepreședinte 
al C.S.P. din R. P. Bulgaria 
și ceilalți membri ai delega
ției economice .guvernamenta
le a R. P. Bulgaria, sosiți an
terior în Capitală.

★

ATLETISM

Vineri au început pe stadio
nul Republicii campionatele 
republicane de atletism pe a- 
nul 1960. Iată învingătorii pro
belor desfășurate în prima zi 
de concurs : bărbați — 400 m 
garduri : Ilie Save! 52"7/10 ; 
10.000 m : C. Grecescu 30’15” 
4/10 ; 20 km marș : H. Răces- 
cu lh39'49" ; triplu salt : Ion 
Sorin 15,53 m ; înălțime : C. 
Porumb 1,98 m ; greutate: N. 
Ivanov 15,76 m ; ciocan : C. 
Drăgulescu 58,99 m. Femei : 
800 m — Florica Grecescu 
2'10" 4/10; disc: Lia Manoliu 
49,83 m.

Campionatele eontinuă astă 
seară de la orele 19,30.

I TENIS DE CÎMP
! 

Pe terenurile clubului Pro
gresul au continuat vineri în
trecerile din cadrul turneului 
internațional de tenis rezervat

echipelor de tineret. Echipa 
R. P. Romîne a obținut victo
ria cu scorul de 7-0 în partida 
cu echipa R. D. Germane. Re
zultate tehnice: Serester- 
Schmidt 6-0 ; 6-1 ; Țiriac-Tret- 
tin 6-1 ; 6-0 ; Tiriac, Mina Ili- 
na-Trettin, Vahley 6-2 ; 7-5. în 
meciul următor echipa R. P. 
Ungare a dispus cu scorul de 
5-2 de echipa secundă a R. P. 
Romîne.

Seara, tovarășul Gogu Radu
lescu, ministrul Comerțului a o- 
ferit la restaurantul „Pescăruș' 
o masă în cinstea delegației e- 
conomice guvernamentale a R.P. 
Bulgaria, în frunte cu tovarășul 
Jivko Jivkov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. Pa 
Bulgaria.

Au luat parte tovarășii Popa 
Gherasim, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, Ana Tortia, adjunct al 
ministrului Comerțului, funcțio
nari superiori din acest minis
ter.

A participat Ivan Kinov, am* 
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești,

(Agerpres )

------•------

ȘAH

a turneului 
șah de la

5.000 ha. redate 
agriculturii 

în regiunea Cluj

Budapesta
simpatia și interesul pe care 
l-am simțit peste tot din par
tea tinerilor și vârstnicilor 
ne-au arătat încrederea »i 
stima de care poporul și tine
retul nostru se bucură in rtn- 
dul poporului și tineretului 
frate ungar. Această stimă și 
încredere reciprocă se dezvol
tă din ce m ce mai mult pe 
măsura unei mai bune cu
noașteri reciproce.

Peste cîteva zile o delegație 
a organizației Uniunii Tinere
tului Comunist din Budapesta 
va face o vizită de răspuns în 
orașul nostru care-și înalță 
spre soare o față veșnic înnoită 
de construcții și cartiere noi, 
mărturie a vieții din ce în ce 
mai fericite pe care și-o con
struiește poporul nostru mun
citor sub conducerea iubitu
lui nostru partid.

Venind la București, solii 
tineretului din Capitala Repu
blicii Populare Ungare vor în- 
tilni un tineret entuziast, ho- 
tărit să-și pună întreaga ca
pacitate și putere de muncă 
în slujba construirii socialis
mului și comunismului în pa
tria noastră. Ei vor avea posi
bilitatea să cunoască munca 
organizațiilor U.T.M. din uzi
nele și fabricile Capitalei care 
in cinstea celui de-al III-lea 
Congres al partidului au an
trenat in întrecerea socialistă 
un număr de 58.900 tineri 
dintre care 19.500 au devenit 
fruntași în producție.

Vizitînd întreprinderile din 
orașul București, oaspeții noș
tri vor avea ocazia să cunoas-

că activitatea brigăzilor de 
producție ale tineretului care 
sint in număr de 2.230 a 
unora din cele peste 1.000 
posturi utemiste de control 
existente în Capitală. Ei vor 
avea posibilitatea să intil- 
nească tineri inovatori și ra- 
ționalizatori a căror activita
te a adus in ultima perioadă 
economii în valoare de peste 
6.200.000 lei, să cunoască 'cite 
ceva din activitatea brigăzilor . 
de muncă patriotică care în 
cinstea Congresului partidului 
au lucrat la construcția a 
peste 35 km. drumuri, care au 
colectat o cantitate de 23.250 
tone metale vechi, care au lu
crat pe șantierele noilor con
strucții 5.163.904 ore muncă 
voluntară numai in primul se- > 
mestru al acestui an.

în zilele pe care le vor pe
trece în București oaspeții ‘ 
noștri vor avea prilejul să 
vadă direct și nemijlocit abne
gația cu care tineretul nostru 
entuziasmat de hotărîrile ce
lui de-al III-lea Congres al 
partidului nostru drag a por
nit împreună cu toți oamenii 
muncii din țara noastră la 
traducerea in viață a acestor 
hotărîri.

Sîntem convinși că această 
vizită pe lingă faptul că va da 
posibilitatea tovarășilor noștri 
din R. P. Ungară să cunoască 
viața, activitatea și realiză
rile tineretului din București, 
le va da posibilitatea să simtă 
întreaga simpatie și dragoste 
pe care o poartă tineretul ro- 
mîn tineretului frate ungar.

în runda a 11-a 
internațional de 
Buenos Aires, Taimanov a cîș- 
tigat la Eliskases, Evans la 
Fogelman, Fischer a pierdut 
la Unzicker, iar Uhlman l-a 
învins pe Pachman. S-au ter
minat remiză partidele Wex
ler—Rosetto și Reshewski — 
Ivkov. în clasament pe pri
mele locuri se află Evans, 
Reshewski și Unzicker fiecare 
cu cite 7Va puncte.

In regiunea Cluj au fost re
date agriculturii in acest an 
peste 5.000 de hectare prin 
Iucriri de îndiguiri, desecări 
și combaterea eroziunilor. La 
executarea lucrărilor de Îmbu
nătățiri funciare au muncit 
voluntar un mare număr de 
țărani muncitori.

(Agerpret)

Consumați renumita

MINERALĂ ȘARUL DORNEI
Apa de masă 

carbogazoasă, al
calină, arsenicală, 
indicată în: dia
bet, astm, gastri- 
tă, dispepsii etc.f 
Puternic regene
rator al globulelor 
roșii. Comenzile 
se vor adresa 
la întreprinderea 
Ind. Locală „Chei
le Dornei" Vatra 
Dornei, reg. Su
ceava, str. Schitu
lui 5 tel. 238.

Angajăm imediat
maiștri strungari în fier, turnători, lăcătuși 
în construcții metalice, tinichigii, ingineri 

metalurgiști și 1 economist

Condiții»
posturile se vor ocupa prin concurs, 
care va avea loc la 20 iulie a. c. 

Solicitanjii se vor prezenta cu diplome 
de studii la :

întreprinderea de industrie locală 
„21 Decembrie* 

Rădăuți, regiunea Suceava 
strada Gh. Doja nr. 5



în spiritul coexistenței pașnice

încheierea vizitei lui N. S. Hrușciov în Austria
Comunicatul comun 

sovieto-austriac
Reîntoarcerea lui N. S. Hrușciov 

la Moscova

"TI
De peste hotare

Brevă generală de protest In Italia
Z

VIENA 8 (Agerpres). - 
TASS transmite: în comuni
catul comun sovieto-austriac 
cu privire la vizita Iui N. S. 
Hrușciov in Austria sc arată 
că convorbirile dintre N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
și membrii guvernului fede
ral austriac în frunte cu can
celarul federal, ing. Julius 
Raab, s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

Cele două părți au consta
tat in unanimitate că re
lațiile sovieto-austriece. ba
zate pe recunoașterea princi
piilor coexistenței pașnice a 
statelor independent de deo
sebirea sistemelor sociale și 
concepțiilor ideologice s-au 
dezvoltat satisfăcător pentru 
ambele părți pe baza respec
tului reciproc și neamestecu
lui unuia în treburile interne 
ale celuilalt. Intre cele doua 
state nu există probleme poli
tice nesoluționate.

în cursul convorbirilor cu 
membrii guvernului federal 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a explicat 
poziția U.R.S.S. in problemele 
de politică internațională 
nesoluționate, se spune in 
continuare în comunicat

Cele două părți consideră 
că neutralitatea permanentă a 
Austriei reprezintă o contri
buție pozitivă la cauza slăbirii 
încordării internaționale ți 
consolidării păcii. Președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a de
clarat că Uniunea Sovietici 
respectă neutralitatea și inde
pendența Austriei.

Cele două părți sint de a- 
cord că dezarmarea generală, 
totală și controlată este pro
blema cea mai importantă și

ar con- 
primej- 
elibera 
cursei

pe
11- 
pe

în

imperioasă a contemporanei
tății. Ele vor lua toate măsu
rile care depind de ele pen
tru ca problema dezarmării să 
fie soluționată pozitiv, con
form rezoluției din 20 noiem
brie 1959 a Adunării Gene
rale a O.N.U., ceea ce 
tribul la înlăturarea 
di ei de război și ar 
popoarele de povara
înarmărilor. Cele două părți 
sint convinse că realizarea 
unei înțelegeri în problema 
interzicerii experiențelor nu
cleare ar constitui un pas im
portant pe calea rezolvării 
problemei dezarmării.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.RJS.S., N. S. 
Hrușciov, a informat guvernul 
Austriei asupra poziției Uniu
nii Sovietice in problema În
cheierii Tratatului de pace eu 
Germania și rezolvării pe a- 
ceastă bază a problemei Ber
linului Occidental.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția in legătură cu 
succesul vizitei 
Consiliului de 
UJLS.S., N. S. 
Austria, vizită 
zintă o contribuție importantă 
la cauza păcii și dezvoltării 
continue a relațiilor sovieto- 
austriece, întărește relațiile 
de prietenie dintre popoarele 
sovietic și austriac.

In comunicat se subliniază 
că in cadrul convorbirilor au 
fost discutate problemele dez
voltării relațiilor economice și 
culturale dintre cele 
Uri.

Părțile au constatat 
tisfacție că comerțul 
L’JLS^. și Austria se dezvol
tă favorabil. Ambele părți au 
fost de acord că extinderea 
relațiilor comerciale intre cele 
două state corespunde intere-

președintelui
Miniștri al 

Hrușciov, in 
care repre-

două

cu sa
ri intre

selor celor două părți. Părțile 
au căzut de acord asupra în
cheierii unui nou acord 
termen lung cu privire la 
vrări reciproce de mărfuri 
termen de 5 ani.

In legătură cu încheierea
iulie 1961 a livrărilor de măr
furi austriece în schimbul în
treprinderilor industriale pre
date Austriei de Uniunea So
vietică, partea sovietică a de
clarat că este de acord să con
tinue să cumpere aceleași 
mărfuri, potrivit unui acord 
comercial in condițiile sporirii 
corespunzătoare a achizițiilor 
de mărfuri sovietice de către 
Austria.

Cele două părți au subliniat 
din nou importanța menține
rii în relațiile comerciale a 
clauzei națiunii celei mai fa
vorizate, consemnată în acor
dul sovieto-austriac cu privire 
la comerț și navigație în vi
goare.

In timpul vizitei delegației 
guvernamentale sovietice în 
Austria a fost examinată pro
blema livrărilor de petrol au
striac în schimbul întreprin
derilor petrolifere predate 
Austriei.

In cadrul convorbirilor tn 
problemele culturale s-a stabi
lit că schimburile culturale 
care au avut loc pînă în pre
zent corespund tntrutotul do
rințelor și așteptărilor celor 
două părțL Părțile și-au con
firmat dorința de a extinde pe 
viitor schimbul cultural și 
tehnico-științific și s-au de
clarat de acord să încurajeze 
orice inițiativă în scopul apro. 
pierii pe tărim cultural intre 
cele două țări, să înlesnească 
vizitele reciproce și intilnirile 
intre oamenii de cultură și 
știință.

' VIENA 8 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 8 iulie, 
ospitaliera Vienă a condus cu 
căldură pe președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov care a vizitat 
Austria. Pe aeroportul Schwe- 
chat din Viena, pavoazat cu 
drapele de stat ale Austriei 
și Uniunii Sovietice, înaltul 
oaspete a fost condus de can
celarul federal J. Raab, de 
vicecancelarul B. Pittermann, 
de ministrul Afacerilor Exter
ne, B. Kreisky, de alți mem
bri ai guvernului, de deputați 
în parlament, persoane ofi
ciale, reprezentanți ai opiniei 
publice din Austria, șefii am
basadelor și misiunilor diplo
matice acreditate la Viena.

Pe aeroport au fost de față 
reprezentanți ai presei, ra
dioului, televiziunii și cinema
tografiei.

Din centrul capitalei Aus
triei, pe tot parcursul pînă la 
aeroport, mii de vienezi l-au 
salutat pe solul poporului so
vietic. în cele cîteva zile ale 
vizitei, după cum a remarcat 
în cuvîntarea sa președintele 
Asociației „Austria-U.R.S.S.** 
la seara prieteniei, N. S. Hruș
ciov a știut să găsească cheia 
spre inimile vienezilor.

Aeroportul din Viena era 
împodobit sărbătorește. Can
celarul federal J. Raab a a- 
dresat lui N. S. Hrușciov o 

luat cuvîn- 
guvernului

cuvîntare. Apoi a 
tul conducătorul 
sovietic.

Au răsunat apoi 
nurile de stat ale Uniunii So
vietice și Austriei. N. S. Hruș
ciov și cancelarul federal J. 
Raab au trecut în revistă gar
da de onoare. înaltul oaspete 
sovietic și-a luat rămas bun 
de la persoanele care l-au 
condus. Au răsunat salvele de 
artilerie în semn de salut

solemn lm-

Avionul a decolat lulnd dru
mul Moscovei.

★
De pe bordul avionului 

„IL-18 ", N. S. Hrușciov a tri
mis președintelui federal al 
Republicii Austria, Adolf 
Schaerf. cancelarului federal 
Julius Raab și vicecancelaru
lui Bruno Pittermann o tele
gramă în care le exprimă în
că o dată lor și întregului 
popor austriac recunoștința sa 
sinceră pentru primirea caldă 
ce i s-a făcut în timpul vi
zitei în Austria.

★
MOSCOVA 8 (Agerpres). - 

TASS transmite: In după- 
amiaza zilei de 8 iulie N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
și persoanele care l-au înso
țit în vizita în Austria s-au 
întors la Moscova.

Pe aeroportul Vnukovo, N. 
S Hrușciov a fost întîmplnat 
de conducători ai Partidului 
Comunist și ai Guvernului 
Sovietic, de membri ai corpu
lui diplomatic.

Sute de reprezentanți ai oa
menilor muncii din Moscova 
l-au salutat la aeroport pe 
Nikita Hrușciov.

Pe străzile și în piețele din 
Moscova de-a lungul drumu
lui parcurs de mașina în care 
se alia N. S. Hrușciov zeci de 
mii de locuitori ai orașului au 
salutat cu căldură pe șeful 
guvernului sovietic.

împotriva provocărilor
ROMA 8. » Corespondentul 

Agerpres transmite : Represiuni
le singe roase din seara zilei de 
7 Iulie de la Reggio-Emilia, 
precum și atacul brutal sâvîrșît 
cu o zi înainte de poliție la Ro
ma împotriva manifestanților 
antifasciști au produs o pro
fundă indignare în întreaga 
Italie. La chemarea Confedera
ției Generale a Muncii (C.G.I.L) 
in întreaga țară a început la 8 
iulie greva generală de pro
test împotriva atacurilor sălba
tice ale poliției din Reggio- 
Emilia și din Roma.

Impunătoarea mișcare a ma
selor muncitoare împotriva fas
cismului urmează la scurtă 
vreme după puternicele acțiuni 
de luptă ale oamenilor muncii 
din industria metalurgică, a 
construcțiilor navale, textilă, ale 
muncitorilor agricoli și. dijmași- 
lor pentru satisfacerea revendi
cărilor lor, pentru semnarea de 
noi contracte de muncă.

Ziua de 8 iulie, ziua grevei 
generale este o zl de luptă a 
poporului italian împotriva fas
cismului. Milioanele de brațe 
încrucișate și Impunătoarele 
manifestații de stradă care au 
Icc în întreaga țară sînt o 
vodă grăitoare că poporul 
lion rămîne vigilent față de 
ricolul fascist.

Este semnificativ faptul 
chiar în Senatul italian, dominat 
de reprezentanți ai partidelor 
burgheze și de dreapta, vestea 
uciderii celor cinci muncitori la 
Reggio-Emilia a provocat o

profundd emoție. Alături de se* 
natori comuniști și socialiști, u<* 
nii senatori democrați-creștini, 
liberali, radicali și chiar monar- 
hiști au fost de acord ca ședin
ța din seara zilei de 7 iulie a 
înaltului for parlamentar sâ fie 
întreruptă in semn de doliu în 
memoria celor câzuți in capita-;

fasciste
la Emiliei. Aceasta dovedește 
câ metodele folosite In ultimele 
zile de poliția italiană, metode 
care amintesc de vremurile de 
teroare ale fascismului sînt res
pinse nu numai de partidele 
clasei muncitoare dar chiar și 
de anumite cercuri oparținînd 
partidelor burgheze.

do- 
ita- 
P«-

că

Nota guvernului cuban 
către S.U.A.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov la posturile
de radio și televiziune austriece

VIENA 8 (Agerpres). —- în 
declarația făcută la posturile 
de radio și televiziune aus
triece la 7 iulie, N. S. Hruș
ciov, după ce a mulțumit pen
tru ospitalitate, s-a ocupat 
da relațiile dintre URSLS. și 
Austria. Relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și Austria. a 
spus șeful guvernului sovie
tic, se dezvoltă favorabiL ’De 
constituie un exemplu sem
nificativ de coexistență paș
nică a unor țări cu orinduiri 
socia’e diferite.

Referindu-se la. politica Au
striei. N. S. Hrușciov a spus : 
Neutralitatea, după care se 
călăuzește în politica sa sia- 
tul austriac, oferă popcml-i 
dv. posibilitatea de a dezvolta 
economia și cultura țării pe 
baze pașnice. îi oferă posibi
litatea să întrețină 
economice- largi cu 
ri’e lumii. o* .

în continuare N.

legături 
toate ță-

nu este o frază 
ci însăși esența

la rînd 
dezar-

. HrUȘ-
ciov a vorbit pe.larg despre 
construirea comunismu’._E in 
Uniunea Sovietică. Nci r.ă- 
zuim, a spus e’., spre ■ 
mai bună, spre cea max ir.:- 
nuna.ta viață de pe pămint, 
pentfu ca omul . să trăiască 
iară nevoi, pentru ca e! să 
lucreze totdeauna în dome
niul spre care este atras, pen
tru ca omul să nu se gm- 
dească cu neliniște Ia ziua 
de mîine, pentru ca să nu Le 
nevoit să ghicească dacă va 
fi sătul, dacă îi vor fi 
piii sătui. dacă îi va fi încăl
zită locuința, dacă, in genere, 
va avea o locuință.

Nu mai vorbesc de faptul 
că noi nâzuim ca omul să se 
bucure de binefacerile cultu
rii, să poată învăța, să poată 
merge la teatru, la concerte, 
la muzee, adică să trăiască 
frumos, demn, iar nu să 
existe pur și simpiu, vege- 
tînd.

Ce orînduire poate să asi
gure o asemenea viață fiecă
rui om ? • Cea capitalistă ? 
Ne-am convins din proprie 

, experiență că ea nu este ca
pabilă de aceasta. în capita
lism numai un grup restrins 
de oameni dispune de mijloa
cele de producție, adică de
ține capital.

în continuare, 
ciov a declarat: 
deja să umplem 
a belșugului comunist cu pro
dusele muncii noastre. “ 
dent că acest lucru nu se rea
lizează dintr-o dată, va mai 
trebui încă să muncim mult, 
dar începutul a fost făcut 
înaintăm cu încredere spre a- 
ceastă etapă minunată a dez
voltării societății omenești — 
spre comunism.

Subliniind 
de Uniunea 
Hrușciov a 
care cineva 
acum 42 de 
Sovietică va 
dintîi fanionul său în Lună, 
va pătrunde cea dinții în 
Cosmos, va construi un spâr- 
găto? de gheață atomic, va 
produce anual sute de mii 
de tractoare și automobile, 
zeci de mii de mașini-unelte 
— cele mai perfecționate, că 
avioanele sovietice de pasa
geri cu reacție vor fi primele 
din lume care vor începe să 
facă curse pe liniile aeriene 
internaționale ? Iar în pre

co-

N. S. Hruș- 
Am început 
cupa uriași

Evi-

calea străbătută 
Sovietică, N. S.
arătat: Putea, 

să-și închipuie 
ani că Uniunea’ 
transporta cea

largPe 
economici

despre
sovie-

zent, Uniunea Sovietică ocu
pă primul loc in Europa și 
al doilea in lume in ce pri
vește producția industrială. 
Și nu este departe timpul 
cind țara noastră va întrece 
Statele Unite ale Ameridi și 
se va situa pe primul loc ia 
lume.

După ce a citat cifre care 
cgLndesc proporțiile crește
rii producției ia Uniunea So- 
vierică. N. S. Hrușciov a d*- 
darat : Principalul pentru a- 
slgurarea succesului operei 
isiorice grandioase pe care o 
înfăptuim îl oferă socialismul 
cu plan :f. car ea Iui rațională, 
cu 1 bertatea lui efectivă, cind 
omul își dezvăluie întreaga 
capacitate și talentele în 
munca creatoare. Libertatea 
în socialism 
răsunătoare, 
societății.

Vorbind 
dezvoltarea
tice și creșterea nivelului de 
trai al populației. N. S. Hruș
ciov a spus : Pentru a vă 
imagina in mod real ace<: 
lucru am să vă spun că in 
cursul septenalului numai la 
orașe vom construi un 
măr de apartamente egal 
numărul apartamente’or 
23 de crașe de măr. mea 
pitalei dv.

Dacă acum 42 de ani. a sz-’ 
N. S. Hrușciov. cineva ar fi 
sp-us chiar și urni osn inte
ligent că Rura va deveni o 
țară aflt de dezvoltată, a- 
cesta ar fi crezut cu siguran
ță că are ce-a f-ce cu un vi
sător tocorigibii. Așa a cre
zut și cunoscutul scriitor en
glez — fantastul Wells, cind 
in anii grei de ruină prici
nuită de războiul civit a stat 
de vorbă cu inumeietorul 
statului nostru și conducăto
rul Partidului Comun at — 
Vladimir Ilici Lenin. Fantas
tul Wells î! considera pe 
Lenin un visător, un om lip
sit de simțul realității. Dar 
însuși Wells nu putea vedea 
atît de departe, cum a văzut 
Lenin, care în condițiile rui
nei vorbea cu încredere des
pre viitorul măreț al statului 
muncitorilor și țăranilor, al 
statului oamenilor 
Tot ce am realizat a 
cu mult tot ceea ce 
atunci Vladimir Ilici 
nilui englez.

Referindu-se la politica ex
ternă a Uniunii Sovietice, 
N. S. Hrușciov a declarat : 
Noi vrem pace, dar na o cer
șim. In prezent Uniunea So
vietică este țara eea mai pu- 
tern’câ din punct de vedere 
militar. Și iată câ fiind statul 
cel mai puternic 
de vedere militar — iar 
prezent acest lucru 
cunoscut în mod i 
bil — nu pornim la 
împotriva nimănui, nu 
nințăm pe nimeni.

în continuare șeful 
nului sovietic , ocupindu -se de 
problema dezarmării, a decla
rat: Vă amintiți oare de vreo 
acțiune concretă înfăptuită, de 
marile puteri occidentale pen
tru micșorarea cursei înarmă
rilor și pentru a se ajunge la 
un acord rezonabil in proble
ma dezarmării ? într-adevăr. 
nu se poate socoti în mod 
serios că propunerea cu pri
vire Ia „cerul deschis** prezen-

nu-
CJ 

d.n

muncii, 
depășit 
spunea 
scrii to-

din punct 
în 

i este re
in contesta- 

război 
a me-

guver-

tată timp de cinci ani 
are vreo legătură cu 
marea. Zborul agresiv al a- 
vionului de spionaj pe care 
l-am doborit deasupra terito
riului sovietic a arătat sufi
cient de conxingător cui și in 
ce scopuri este necesar „cerul 
desch’V.

N. S. Hrușciov a amintit 
apoi de propunerile de dezar
mare generala și teta-ă, pre
cum | de mâsur.le de dezar
mare unilaterală întreprinse 
de Uniunea Sovietică. în legă
tură eu propunerile sovietice 
din 2 iunie, șeful guvernului 
sovietic a spus : Aceste pro
puneri merg in in limp: narea 
ideilor expuse anterior de pu
terile occidentale, in special 
de generalul de Gau’le.

In continuare N. S. Hruș
ciov a spus :

Reprezentanții puterilor cc- 
cldentaie au refuzat și de astă 
dată sâ discute in mod con
cret propunerile Uniunii So
vietice și ale * ’ 
socialiste, inclusiv fi 
nea propuneri care 
au fost prezentate
W-

Comitetu! cekjr 
căruia Organizația 
Unite i-a încredințat sarcina 
examinării planului soviete 
ce dezarmare generală și to
tali, a fast uansfermat de re- 
preeentant.i poterilor occ.der.- 
tale Intr-o usnntă de trăncă
neală deșartă, in scopul in>e- 
lâr„ pcpcareior Istă de ce 
reprezentanții Uniunii Sovie
tice și eeierlalte țări socialiste 
au fost nevocț: sâ transmită 
spre examinare sesiunii ordi
nare a Adunării Gaaeraie a 
Organizație Națiunilor Unite 
problema dezarmării și felul 
în care a fost îndeplinită re- 
zoiuțta Adunării Generale in 
această problemă.

Imediat după aceasta, a 
spus șeful guvernului sovietic, 
reprezentanții puterilor occi
dentale au făcut declarații fă- 
țarr. ce că Uniunea Sovietică 
șt țările socialiste n-ar dori 
să ducă cu ei tratative cu pri
vire la dezannare, iar puterile 
occidentale ar fi decise sâ 
treacă la dezarmare.

Ce se poate spune in legă
tură cu aceasta ?

Dacă puterile occidentale 
doresc intr-adevăr dezarma
rea, nimic și nimeni na îm
piedică sâ se semneze imediat 
acordul cu privire la dezar
mare sub un strict control 
internațional. Sintem gata să 
facem aceasta.

N. S. Hrușciov s-a ocupat 
in continuare de problemele 
coexistenței pașnice. Noi pro
punem lumii capitaliste, a 
spus șeful guvernului sovietic, 
întrecerea pașnică sau concu
rența, cum se obișnuiește să 
se spună la dv. Sintem siguri 
de viitorul nostru.

Conducătorii lumii capita
liste spun câ și ei au încrede
re in viitorul lor. Atunci ce 
râmine de făcui ? Noi spunem 
puterilor occidentale: să li
chidăm armele, sâ desființăm 
armatele, să lichidăm bugete
le militare și să ne întrecem 
pe tărim pașnic — cine va a- 
sigura poporului său cel mai 
înalt nivel materia] de trai și 
cea mai mare bogăție spiri
tuală, cine va asigura mai ra-

pid poporului său viața crea
toare cea mai fericită, cea mai 
liberă, cea mai plină de 
bucurii. Iată care sînt „inten
țiile secrete ale Kremlinului*4, 
cum spun unii politicieni oc
cidentali. Vedeți așadar că vă 
împărtășesc-cu plăcere aceste 
secrete.

După ce a mulțumit încă o 
dată poporului austriac pen
tru primirea făcută, N. S. 
Hrușciov a declarat in înche
iere :

Dacă veți avea timp și posi
bilități venlț: la noi. Oamenii 
sovietici vă vm primi tot atît 
de cordial cum ne-ați întîm- 
p.nat dv. aici pe noi oaspeții 
<Ln Uniunea Sovietică.

și Anglia
în nota guvernului cuban «- 

dresată guvernelor S.U.A. și An
gliei se precizează că legile în 
legături cu exproprierile sînt de 
competența exclusivă a autori
tăților cubane. Cuba fiind un 
stat suveran și independent.

ROMA 8 (Agerpres). — Zia
rul „L’Unita*4 a publicat decla
rația secretarului general al Par. 
tidului Comunist Italian, Palmi- 
ro Togliatti, în legătura cu in
tensificarea activității fasciștilor 
în Italia și în legătură cu poli
tica guvernului in aceasta pro
blemă.

„După 
ce de la 
presiunile 
va antifasciștilor din Roma și 
împotriva unor membri ai par
lamentului, după ce la Licata au 
murit oameni, se spune în de
clarație, avem din nou de-a face 
cu o vărsare de sînge — de data 
aceasta la Reggio Emilia. Cinci 
morți și zeci de răniți — iată 

rezultatul acțiunilor poliției îm
potriva unor oameni pașnici. 
Toate acestea sînt consecința lo
gică a activității guvernului, po
litică a cărei natură îl împinge 
pe calea samavolniciilor împotri
va maselor antifasciste și demo
crate*4.

„Guvernul care își datorește 
existența voturilor și sprijinului 
fasciștilor, declară Togliatti, la 
Roma, Licata și Reggio Emilia

a încercat aă răzbune victoria 
la Genova a antifasciștilor.

a-

HAVANA 8 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția As
sociated Press, guvernul cuban a 
respins notele de protest trimise 
de guvernele Angliei și Statelor 
Unite in legătură cu exproprie
rea rafinăriilor „Esso", „Texa
co" și „Shell".

In notele de răspuns se arată 
ci „Cuba respinge cu energie ca 
fa'se. ipocrite și dușmănoase a- 
cuzațiile insinuate în notele
mericană și engleză ci Cuba ar 
fi început o agresiune economi- 
ri împotriva acestor două țări, 
întreaga lume privește cu indig
nare complotul rușinos de agre
siune economică împotriva Cu
bei, organizat și tradus în prac
tică de guvernul Statelor Unite 
care are drept scop zădărnici
rea planurilor de dezvoltare e- 
conomică și socială a Cubei.

Nota califică ca nereale afir
mațiile guvernelor Statelor Uni
te. și Angliei că societățile stră
ine „ar fi contribuit la dezvol
tarea economică a Cubei", sub
liniind că „ele au pricinuit mari 
greutăți bazei industriale a eco
nomiei naționale cubane".

(Subiiniezile aparțin redacției) --- •-

Conferința de presă

In S.U.A.

Aproape
40 miliarde dolari 
cheltuieli militare
NEW YORK 8 (Agerpres). - 

După cum transmite corespon
dentul din Washington al c- 
genției United Press Interna
tional, la 7 iulie președintele 
Eisenhower a semnat proiectul 
de lege cu privire la alocarea 
sumei de 39.996.608.000 de do
lari (aproape cu 700 milioane 
mai mult decît a cerut el) pen
tru întreținerea forțeior armate 
americane în anul curent A- 
cearia reprezintă aproximativ 
jumătate din fondurile care vor 
fi cheltuite de guvern.

evenimentele tragi- 
Genova după re- 

polițienești împotri-

de 
în 

acest scop el a vărsat cu cinism 
sîngele unor cetățeni neînarmați. 
EI a obținut însă contrariul. 
Țara condamnă aceste acțiuni ale 
guvernului. Ea nu înțelege de ce 
trebuie interzise demonstrațiile 
populare antifasciste și de ce 
poliția trebuie să le împrăștie 
deschisînd focul. Guvernul care 
se pronunță împotriva antifascis
mului creează prin acțiunile sale 
o situați© politică intolerabilă* 
care poate deveni catastrofală*4.

„Considerăm, arată secretarul 
general al Partidului Comunist 
Italian, că eate necesar să ne 
depărtăm de calea repetatelor 
conflicte, ciocniri și măceluri de 
masă. Considerăm necesară slă
birea încordării. Prima condi
ție a acesteia este ca țara să fie 
eliberată de alianța rușinoasă a 
guvernului cu fascismul și de un 
guvern care s-a acoperit de ru
șine sprijinindu.se pe această a- 
lianță. O însemnată majoritate 
a cetățenilor au vederi democra
tice și antifasciste. Aceste ve
deri trebuie să determine al
cătuirea și activitatea unui nou 
guvern. Cu cit se va amîna mai 
mult această soluție cu atît con
secințele vor fi mai grave*4.

cekxlalte țâri 
asecr.e- 

anterior 
de ei in

de la Viena
Evenimentele 
din Congo

Ca M-t atragă pe tinerii din Berlinul Occidental 
tn noul Wehrmacht revanșard, agenții lui Adenauer 
îi momesc cu diverse făgădueli mincinoase.

zece ria'.e. 
Națiunilor

VIENA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 iulie, 
in castelul Hofburg din Viena 
a avut loc o conferință 
presă a lui N. S. Hrușciov, 
președintele 
Miniștri al U.R.S.S.

A devenit un obicei ca de 
fiecare dată cind vizitez vreo 
țară să mă intilnesc cu dv. 
ziariștii și să stăm de vorbă, 
a spus N. S. Hrușciov la în
ceputul declarației sale.

Șeful guvernului sovietic a 
declarat că pretutindeni în 
Austria a fost bine primit.

In continuare N. S. Hruș
ciov a declarat că în ciuda tu
turor deosebirilor dintre ele, 
țările noastre au ce să învețe 
una de la cealaltă, au motive 
să-și dezvolte colaborarea re
ciprocă în diferite domenii.

Din convorbirile avute cu 
muncitori, țărani, funcționari, 
reprezentanți ai intelectuali
tății, ai cercurilor de afaceri 
am putut să ne convingem 
încă odată că majoritatea co
vârșitoare a poporului austriac 
aprobă și sprijină calea neu
tralității, aleasă de Austria, 
dorește sincer să întărească 
prietenia și colaborarea cu 
Uniunea Sovietică și alte țări, 
dorește consolidarea păcii și 
securității în Europa și în în
treaga lume. Guvernul Aus
triei și poporul Austriei se 
pronunță cu fermitate pentru 
respectarea statutului de țară 
neutră al Austriei, ceea ce co
respunde intereselor naționale 
ale țării lor, intereselor men
ținerii păcii tn Europa.

Referindu-se la rezultatele 
tratativelor sovieto-austriece, 
N. S. Hrușciov a spus :

Intrucît eu reprezint doar 

partea sovietică, în numele ei 
. pot spune că sintem mulțu

miți de rezultatele tratative
lor care au avut loc. Convor
birile noastre cu conducătorii 
de stat ai Republicii Austria 
au reconfirmat încă odată în 
mod elocvent că este posibili 
și necesară coexistența paș
nică și înțelegerea reciprocă

Consiliului

de

de

tuire state cu sisteme tocial- 
economice diferite.

în încheierea declarației sale 
N. S. Hrușciov ă spus :

Guvernul sovietic consideră 
că principala sa sarcină in do
meniul politicii externe este 
să lupte și pe viitor cu perse
verență pentru destinderea în
cordării internaționale, să dez
volte legăturile economice și 
culturale cu toate țările pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice. Nu încape îndoială că 
vom da o ripostă hotărită ori
căror încercări de provocări 
militare din partea cercurilor 
agresive ale unor țări sau al
tora.

N. S. Hrușciov a răspuns a- 
poi la numeroase întrebări 
ale corespondenților.

LEOPOLDVILLE. - S-e fm. 
plinit o săptămînă d© la procla
marea independenței statului 
Congo. Din primele zile ale ac. 
tivității sale guvernul congolez 
a întîmpinat mari greutăți. La 
Leopoldville continuă să aibă loc 
ciocniri între reprezentanții Par
tidului național al progresului. 
Partidului Luka și «I altor par. 
tide probeigiere, pe de o parte, 
și membrii pa-tidului Abako — 
pe de altă parte. Tn cercurile po. 
lltice și ziaristice locale se afir. 
mă că aceste incidente sînt in. 
spirate de reprezentanții autori, 
taților belgiene.

Primul ministru Patrice . Lu
mumba, a declarat : Urmărim 
să numim congolezieni în diferi
te posturi de conducere în orga, 
nele administrative. . în armată 
și poliție In seaia zilei de 6 iu. 
lie Lumumba a demis pe gene- 
rakiî Janssens șl pe încă cfțiva 
ofițeri superiori belgieni.

în prezent s’tuatia în Congo 
continuă să rămînă extrem de 
complicată și încordată.

Un martor ocular 
pregătirile revanșarde

BERLIN 8 (Agerpres). 
După cum transmite A.D.N., 
la 8 iulie a avut loc la Berlin 
o conferință de presă a Co
mitetului pentru problemele 
unității Germaniei. în fața 
ziariștilor germani și străini a 
luat cuvîntul Bruno Winzer, 
fost maior al Bundeswehrului 
care a trecut in Republica 
Democrată Germană. B. Win
zer a făcut o declarație în 
care a subliniat că fascizarea 
crescîndi a Bunde swehrului 
șt a întregului aparat de stat 
de la Bonn l-au decis să pără
sească Germania occidentală.

Cu prilejul conferinței de 
presă Winzer a dezvăluit un 
șir de aspecte concrete in le
gătură cu caracterul agresiv

demască
din R.F.G

al Bunde swehrului și al pla
nurilor militare ale șefilor 
N.A.T.O., de care a luat cu
noștință lucrînd la Ministerul 
de Război al R.F.G.

Referindu-se la afirmațiile 
Bonn-ului că nu cunoaște ni
mic despre zborurile de spio
naj ale avioanelor americane 
„U—2", B. Winzer a spus 
ci aceasta este o minciu
nă. în legătură cu aceasta el 
a comunicat că avioanele 
„U—2" tși iau zborul de pe 
aerodromul Spangdahlem din 
Eifel.

în încheiere el a subliniat 
caracterul aventurist al pla
nurilor militariștUor vest- 
germani și cercurilor condu
cătoare ale N.A.T.O.

Presa internațională despre 
succesul experiențelor sovietice 

cu rachete
PEKIN 8 (Agerpres) — Toate 

ziarele centrale chineze publică 
știrea despre noile realizări re
marcabile ale oamenilor de știin
ță și tehnicienilor sovietici care 
au lansat cu succes două rachete 
In regiunea Oceanului Pacific.

Ziarul „Jenfninjibao" publică 
știrea despre lansarea rachetei 
sub titlul : ,,Startul rachetei a 
fost luat precis la momentul sta. 
bilit. Zborul s.a desfășurat în. 
tocrpai după programul stabilit. 
Uniunea Sovietică a lansat o ra
chetă puternică în regiunea O- 
ceanului Pacit:c. Precizia rache
telor sovietice a atins un stadiu 
și mai mare. Regiunea în care 
au loc în prezent experiențele 
este cu jumătate mai mică în 
comparație cu regiunea din ia
nuarie".

APe ziare subliniază în titluri 
înalta precizie și funcționarea 
ireproșabilă a tuturor mecanis. 
rrelor care au asigurat zborul ra. 
chetei.

★
ATENA 8 (Agerpres). — TASS 

transmite : Comantînd lansarea 
cu succes a unor rachete sovie
tice în regiunea Oceanului Pa. 
cific, ziarul „To Vima“ scrie că 
lansarea acestor rachete consti
tuie o demonstrație grăitoare a 
realizărilor Uniunii Sovietice In

crearea rachetelor cu rază mare 
de acțiune.

Ziarul „Avgtii- scrie : „Pre. 
ctzia uimitoare ou care ra
chetele au ajuns la țintă — ceea 
ce demonstrează marea precizie 
a sistemului de dirijare creat de 
oamenii de știință și tehnicienii 
sovietici — constituie o premisă 
pentru lansarea cu succes a na. 
velor cosmice în spațiul interpla
netar".

★
CAIRO 8 (Agerpres). — Zia

rele din Cairo publică la loc de 
frunte știrea despre încheierea 
în Uniunea Sovietici' a progra. 
mului de experimentare a puter
nicei rachete piirtătoar€ cu mai 
mult** trepte destinată cercetării, 
spațiului cosmic. 'Toate ziarele 
subliniază că aceste experiențe 
s-au desfășurat cu succes și că 
machetele «U rnelor trepte ale 
rachetelor au atins punctul : de 
cădere stabilit,

„Noua rachetă sovietică a a. 
juns cu-succes la țintă în regiu
nea ‘Pacificului" - scrie într-un 
titl-u ziarul „Al AhrăTnț4. Zi-șrul 
„Al Ahbar" publică comunicatul 
cu privire la experimentarea cu 
succes în Uniunea Sovietică e 
noilor rachete cu mai multe 
trepte sub titlul : „Rusia poate 

constru-’ nave cosmice".
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MOSCOVA. - L» 8 iulie 
Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.ILS.S., a primit la Krem
lin pe Mihai Dalea, ambasa
dorul Republicii Populare Ro. 
mine la Moscova, in legătură 
cu apropiata sa plecare din 
Uniunea Sovietică.

între Leonid Brejnev și Mi
hai Dalea a avut loc o con
vorbire caldă, prietenească.

MOSCOVA. — Președintele 
guvernului Federației Mali, dl. 
Modibo KeiU. a adresat rnulțu. 
m;rj ’ președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Nikita Hruș. 
ciov pentru felicitările și urările 
ce -i-au fost adresate de. șeful 
g'iVernului sovietic cu : prilejul 
intrării acestei federații în fami? 
lia națiunilor ^independente . , și

■ Suverane;
Pentru Federația Mali, -'scrie 

Mod’bo Keita. este o cinste, tap* 
tul că încă la 20 iunie Uniunea 
Sovietică e reounoscut-o cd stat! 
independent și suveran. Federa. 
ția Mali consimte cu satisfacție 
să stabilească relații diplomatic© 
cu Uniunea Sovietică.

MOSCOVA 8 (Agerpresș. — 
TASS transmite: la 7 iulie A- 
nastas Mikoian, prim-vicepreșe. 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.K.S S., a primit la Kremlin 
un mare grup de turiști ameri. 
câni în frunte cu prof J. Davis, 
fruntaș al vieții publice d.n 
S. U.A.

In cursul convorbirii care a a- 
viit loc au fost abordate proble. 
mele coexistenței pașn'ce, dezar
mării generale și totale, dezuni, 
tării relațiilor economice și cul
turale intre Uniunea Sovietică și 
S.U.A Anastas Mikoian a răs
puns amănunțit la numeroasele 
întrebări, care au interesat pe tu
riștii americani.

SEUL. — După cum anunță 
corespondentul agenției Associa. 
ted Press fo>tul ministru al A- 
facerilor Interne din guvernul 
lui Li Sîn Man a recunoscut la 
8 iulie că a admis falsificări în 
alegerile prezde'ițiale care au a. 
vjt loc în Iun-, martie a.c în 
Coreea de S id, El a relatat de 
asemene^ că 40 la suită-din bu
letine au fost Introduse în ur. 
nele de vot. cu o’oră înainte de 
deschiderea circumscripțiilor dec. 
tore le. „Am fost numit ministru 
al Afacerilor Interne — e decla. 
rat el — pentru a asigura ale
gerea adepților lui Li Sîn Man*4.
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