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La înălțimea 
planurilor

Am. făzut intr-o dimineață la 
Uzinele „Timpuri Noi" moto- 
compresoarele cu pneuri pregă- 
tindu-se pentru o lungă călâto. 
rie, adică spre expoziția de la 
Potsdam.

După puține zile m-am întors 
în tumultul uzinelor de pe malul 
Dîmboviței. Hotărîrile Congre
sului partidului prindeau și aici 
înfățișarea obișnuită a vieții, Fie‘ 
care sunet, scrîșnetul strungurilor, 
bătaia neobosită a forjelor, ră
suflarea uriașă a cuptoarelor, a- 
lunecarea incandescentă a metalu
lui erau chipul ' văzul al înțelep
ciunii care desăvîrșește construi
rea socialismului în țara noastră. 
Și oamenii mi se păreau parcă 
altfel de cum îi cunoscusem al
tădată. Aveau in mișcările lor, 
în priviri, în vorbele lor un soi 
de nerăbdare tinerească, o si
guranță desăvirșită în miinile 
lor meștere,

M-am oprit Ia brigada utemis- 
tului Marin Ion de la turnatorie-

In secția aceasta mi s-a părul 
totdeauna că bate mai tare ini
ma uzinei, aici e începutul tutu
ror lucrurilor ce se nasc sub cu
pola halelor. Așa cum lucrează, 
aplecați asupra formelor, oame- 

<nii lui Muțiți Ion seamănă cu 
piște sculptori. Pregătesc liantul, 
il bal în tiparele metalice, il mo
delează și-l corectează cu miinile 
lor tinere. Vine apoi văpaia de 
fontă și dă viață pieselor. Din ce 
in ce mai multe, din ce in ce 
mai bune. In cinstea Congresului, 
planul pe luna iunie a fost în
deplinit aici încă din ziua de 21. 
Marin Ion îmi comunică acest 
lucru cu modestie, dar citesc în 
ochii lui că «ici nu e vorba nu’ 
mai de un efort de organizare. 
Este o putere ascunsă, dar mai 
clocotitoare decit fonla .de 1400 
de grade pe care brigada lui o 
răstoarnă in forme. Este conștiința 
că o singură clipă din munca bri
găzii înseamnă o p:esă mai mult, 
un motor mai mult pentru uzi
nele patriei, il întreb pe șeful 
brigăzii de care oameni este 

! mat mulțumit. Mâ privește mirat. 
! Nu-mi dă nict un răspuns, 
i-ar nedreptăți pe alții. îmi
dau seama că aci hu este ' 
vorba de a apărn cu orice preț 
prestigiul brigăzii, ci de faptul 
că toți cei zece tineri au ajuns 
la o înaltă concepție despre mun’ 
ca lor. Doi sint membri de pdr- 

' tid, alții candidați de partid și i 
• utemiști Cu toții urinează cursul 
j de ridicarea calificării, in c- 

ceste condiții este oare posib v 
' rămînvrea in urmă muror a «r 
I nuia singur Lozinca Iar e-tr: 
j su fim la înălțimea planurilor , 
partidului.

Mă apropn de masa la care lu- ■ 
crează utemista Florica Crivăț, ii ! 
urmăresc cîteva clipe miinile s.ub- 
■țirl care parcă ie joacă in nisi
pul auriu. Miinile acestea fac în- 
tr’un ceas cam șaptezeci de ti
pare pentru piesa unui motor. 
Norma e mult mai mică. Cum i 
izbutesc? îmi răspunde' cu sim- ' 
plitate dar înțeleg că e vorba de 
o disciplină a gîndirii și a miș
cărilor. de conștiința că face parte 

\ dintr-un colectiv fruntaș, câ tre- 
i bule sâ ape.e prestigiul și onoa- 
' rea acestuia. Așa fac și Niculina 

Cuzu șt Dumitru Cornel și Sirbu 
i Alexandra..,
1 Deși încă foarte tînăr, Marin 
j Ion, șeful brigăzii, vorbește cum- 
! pătat, ca un om cu răspundere. 
I Sub vuietul cuptoarelor ferm’ 
; du-ne de cubilouri .și de oalele 
i cu fontă, ocolind formele, vorbim 
. despre zilele care vor veni. 
I — Uzina asta veche,
; spune Marin Ion. în care eu am 

învățat meserie și am înțeles ce 
înseamnă socialismul, se va mo- 

I demită, noi înșine ne vom 
' schimba.
' llămine o clipă tăcut, gînditor 
’ u adaugă :
; — In Raportul C.C. al P.M.R.
■ prezentat la Congres de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej se

■ vorbește mult despre industrie, 
despre mașini, se dau cifre si pro
cente. Și toule acestea se referă 
la noi. La noi cei cc dăm via
ță planurilor. Atunci, mai putem
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Au terminat recoltatul 
cerealelor păioase

ultimele zile 
viteza de lucru la 
secens a fost mu!t 
depășită de majori
tatea raioanelor re
giunii Oradea. Tn 
raionul Criș. raion 
cu agricultura coo- 
perativizată, cerea
lele păioase au fost 
recoltate in propor
ție de S3 la Jits.

Numeroase gospo
dării colective și 
întovărășiri agrico
le din acest raion 
iu terminat recol
tarea cerealelor pă- 
ioase.

Colectiviștii au 
început intens tre- 
ierișul și continuă 
arăturile adinei de 
vară. Gospodării] o

colective din comu
nele Vârșand, O- 
lari, Zărand și Sin- 
tana. au executat cu 
mijloacele S.M.T. și 
îtelajele proprii e- 
râturi adinei de 
vară pe 60—75 la 
tută din suprafețele 
de pe care a 
strinsă recolta 
cereale.

Recoltează,

Sub îndrumarea st-ungarului 
Toftan Marin, de la secta 
r--ecc"'<ă a Complexului 
C.F.R. «Grhnța Roșie” e- 
lera Pope Marta din cxsra a 
IX-a a Școl'i medii .Aurel 
Via «eu- i-jveță să dev nă o 
bună cunoscătoare a tcinelcr 

strungari ei.

seceriș se dai ore »c faptului 
gespodăriile colective au folosit 
la această lurrare atit mijloacele 
■^âusăte ale 5..V T. eh w cele 
proprii. Colectiviștii din comu
nele Poiana Mare și Piscu Vechi, 
de exemplu, om organizat echi
pe de cosași care au lucrat in
tens la recoilarea griului.

Paralel cu recoltarea, colecti
viștii eontt-TUc treierișuF'it ară
turile adinei de rare. Gospodă
ria colectivă fi ințe Nouă" a arat 
o supra feti de 199 de ha d'n 
care pe 160 < isuimințet porumb 
pentru sdaz.

Cresc ringurile 
tinerilor
inovatori

Un inovator“4a patru 
tineri

Pentru consumuri specifice
cit mai reduse!

LA MASA ROTUNDĂ A PRODUSELOR, 

DISCUȚII IMAGINARE DESPRE PROBLEME REALE

„Cămășile 
de fonta ale 
unui tambur

In cei 14 ani de cina lucrează la mina „Gheorghe Gheorghiu- 
Dei* din Lupeni, șeful de schimb Constantin Ungureanu a acu
mulat o bogetă experiență și multe amintiri, iatâ-1 „deșer- 

tindu-și tolba* in mijlocul unui grup de „boboci".
Foto : P. PAVEL

0 sarcină importantă a agronomului
Pregătirea 

profesională 
a tinerilor 
colectiviști

corfsP°n“ degbB^soslru ).
conducerea organizației 

de pcrt.â, colectivul de mun- 
c»tori. 
de la 
sncce*e 
rea de 
Numai 
fost iaregistrule 156 de ino
vații dintre care se aplică 
deia 123. adu ci nd economii 
mtecalculate de 1.679.000 lei. 
Fruntaș in mișcarea de infr- 
cetii «i raționalizări este ro- 
'ertiasl de tineri muncitori 
l-n atelierul de pompe. Ari, 
iin 4 muncitori unul este 
novator. Pe primul semestru 
'norațiile și raționalizările 
f5cw*e de muncitorii atelieru
lui pompe, an adus economii 
interalrulale de peste 260.000 
lei. Sub îndrumarea comuni
știlor, în acest atelier, pină 
ți cei mai tineri muncitori 
zare abia au terminal școli
le profesionale sini inovatori. 
Bunăoară strungarul Crigore 
Virgil împreună cu frezorul 
Penaite Gheorghe au creat 
un dispozitiv cere în loc de 
o piesă sîrunjește 5 piese, 
mărind astfel productivitatea 
muncii ți mluciud o econo
mie anuală de 13.800 lei.

muineri «i tehnicieni 
l-MS.-Romen, obține 
importante in mi*ca- 

inoruții și raționalizări. 
in primul semestru au Documentele de mare în

semnătate ale celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R. arată ce 
uriaș salt va face agricultura 
r.oastră in anii următori, ce 
sarcini mari stau in fața lu
crătorilor din această ramură 
a economiei noastre naționa
le. în acest larg front de 
muncă, un rol de seamă re
vine și specialiștilor agricoli.

în raionul nostru — coope- 
rativizat in proporție de 80 
la sută — lucrează peste 160 
de specialiști agricoli de toate 
gradele și numărul lor spo
rește continuu. Numai în ul
timul an, au venit să lucreze 
aproape 50 de tineri specia
liști, întărind rîndurile celor 
care au menirea să înlocuia- . 
scă practicile învechite cu 
cele mai noi și avansate me
tode ale științei agricole. 
Sînt în raionul nostru ti
neri specialiști agricoli care 
se dăruiesc cu trup și suflet 
rcestui țel nobil, care își fac 
cu cinste datoria.

Utemista Maria Lupu este 
inginer agronom la G.A.C. 
Gălbinași. Printr-o muncă 
stăruitoare, plină de răbdare, 
ea reușește sâ imprime dra
goste și pasiune pentru apli
carea in practică a științei a- 
gricole unui număr tot mai 
mare de brigadieri, șefi de e- 
chipe și colectiviști.

Astfel de tineri specialiști^ 
care muncesc cu pasiune, care 
văd in știința 
ghie puternică 
trepte tot mai 
fia cerealieră

- sint mulți în

uni- 
care 
bune 

do

mai mari, la dezvoltarea ș«p- 
telului, la fertilizarea solului.

Pentru sporirea producției 
de cereale la hectar tinerii 
specialiști au datoria să-stu
dieze și să recomande 
taților socialiste din 
fac parte cele mai 
soiuri de grîu și hibrizi
porumb. Ei trebuie să se o- 
rienteze spre extinderea unor 
hibrizi de porumb valoroși 
cum ar fi K.S. 2, K.S. 5, Viv 
42. care în condițiile de 
climă și de sol din raionul 
Nostru s-au dovedit a fi, cei 
mai buni. Anul acesta am 
cultivat grîu de soiul * A' 15, 
care se dovedește a fi rezis
tent la cădere și ger, la .arșiță 
și ploi. Noi tie cerem insă spe
cialiștilor, inginerilor agro
nomi să experimenteze și sâ 
introducă în cultura mare și 
alte soiuri de grîu, mai pro
ductive.

Și în privința dezvoltării 
șeptălului, < specialiștii din - a- 
gricultura raionului" nostru au 
sarcini de mare răspundere, 
în deosebi în privința îmbu
nătățirii raselor de animale. 
Pentru îmbunătățirea conti
nuă a raselor de vaci exis
tente în raion a luat ființă'iin 
centru de însămînțări artifi
ciale în comuna Simileasca, 
centru care deservește ’ 11 
comune.

Noi avem în ■ perspec
tivă ca în următorii, ani să 
dezvoltăm acest centru- în așa 
fel îneît să deservească toate 
cele 17 comune din raion. Pe 
lingă această se vă forma și 
o secție pentru însămînfarca 
artificială a oilor, urmărind in 
acest fel ca în următorii „3—1 

; ani în, raion{^să av.erii .pumai 
: ci.cu .lină țină.

Ce sarcini le revin .specia
liștilor zootehniști în .aceas
tă privință? In primul rînd 
să sprijine .activitatea acestui 
centru, coPVingîn.d pe țăranii 
colectiviști de însemnătatea 
aplicării acestei metode de a-

GHEORGHE IORDACHE 
secretar al romi telulu i tdip- 

nul Bti'tuu al P.M;R.
(Continuare inpa^'.2;a)

— Imi permiteți !—
Un tambur uriaș, cu pereți 

solizi din. fontă, se rostogolea 
zgomotos și agitat spre fndso 
rotundă a produselor. în urma 
lui veneau alte două tamburu'i 
moi mititele, dar la fel de do-

NICOLAE JIAXU

(Continuare in pag. 3-a)
lofane și pornite parcă pe gîl- 
ceovc.
- Dați-ne voie, dați-ne voie, 

vrem s-ajungem in fața, strigau

Filoteliștii

Foto : AGERPRES '

pentru conformitate
VASILE CABULEA

e e focindu-și loc cu trdraznec- 
5ă printre produsele care estep- 
tau cu înfrigurare să a cu- 
vintul.

— Vorbesc în numele metalu
lui, cel mai răspHdlt dar și ce! 
mai prețios element a precizat 
tamburul cel mare, praptindu-se 
demn. și pi n ce importanță in 
fața prezidiului adunări .

Toate celelalte pcrtkTpo''te cu 
făcut liniște deplină. F’^cc'e 
aștepta nerăbdător să vodă ce 
probleme ridică ccest colos de 
metal care deabia se rostogoli
se printre ele.

— Intii și-ntii sâ mâ prezint ; 
sînt tamburul mare, sou princi
pal de la 
bumbac și 
struiesc la 
Cluj pentru 
le din țară.
ră valurile de lină sau bumbac. 
Sint un uriaș, după cum rr.ă 
vedeți. Uitoți-vă la mine. Am

Doleanțele 
unui... pahar

Rumoare. La mesa rotundă 9 
rent corintul un pahar. Pe 
ici pe colo se auzeau chiar ri~ 
sete înfundate, .^4uzi, un pa^ 
har ? r.

— Insist Vreau cucintul. 
r« uitați Ia mine ci tint ux 
simplu pahar. Necazurile mele 
sint poate la lei ca ale voastre.-

Se pare ci suferințele comtcte 
despre care modestul pahar c- 
mintise înmuie inimile.

--- Ar curintul. hotâri trolei- 
busul ..T. F.“ care prezida dis
cuția. Și nu te intimida. I orbeș
te simplu ți— -ociirt. t

— Sini după cum vedeți un sim
plu pahar. Ln modest pahar de 
sticlă albă. M-am născut la 
Fabrica de sticli din Turda. 
Biografia mea e si .jM: 
format din nisip, calcar, sodă, 
clabaslru. trioxid de arsen ți 
alte materiale amestecate în a- 

(Continuare in pag. 3-a). numite proporții. E drept, in ul-

mașinile de ccrdat 
lină care se con- 
Uzina „Unirea-* din 
întreprinderile texti- 
Pe mine se infășoa-

m-am tăcut moi 
înainte, lu

tima treme 
suplu, mai frumos, 
crearea mea se întrebuințau 143 
de grame materii prime, iar a- 
cum, numai 113—120 grame. .4" 
cest lucru este foarte important. 
La o toni de produse finite se 
economisesc astfel 246 kilograme 
materii prime. Astea sint lu
cruri bune, firește, care-mi fac 
plăcere. Dar de fapt vreau si râ 
spun, vreau să vi vorbesc despre 

m puțin plăcute. La 
cuptoarele de topit 
încercă manual, cu 

lopețile. Această metodă pro
duce multe pierderi la mc- 
terie primi care, rinturazi lo- 
pzti cu lopată. nici nu țtii 
unde te risipește. Ba. ceea ce 
e mei trist este ci ai se spalheră

pentru conformitate,
ION ȚÎH.EA

(Cantinucre in peg. 3-t)

60 000 lei 
economii

SUCEAVA (de la cores
pondentul nostru).

La Combinatul forestier 
_A 5-a aaiversare a R P.R ' 
din Fălticeni, printre noii 
inovatori ai fabricii se nu
mără și tovarășii 5 asii e 
Cardaș șj Ga vrii Tur cu. Nu 
de mu’t ei au prezentat ca
binetului tehnic cite o ino
vație. Una din ele. a tova
rășului Cardas se referă la 
wn nou dispozitiv de rotun
jit scindnrilv. Acest dispozi
tiv este mai mic fată de cel 
folosit pină acum și permi
te folosirea pinzelor de fie
răstrău vechi și noi de mai 
multe dimensiuni. Inovația 
utemistiriui . Gavril Turcji 
care constă intr-un dispozi
tiv pentru vălțuitul tubula
turii la cazanele și bazinele 
de fierbere. înlătură efortul 
fizic al muncitorilor și adu
ce însemnate economii. 
Aceste inovații ca și altele 
înregistrate in ultima vre
me la combinat, aduc eco
nomii aatecalculate în va
loare de peste 66.0M leu

agricolă o pîr- 
de a ridica pe 
înalte produc- 

și animalieră 
raionul nostru. 

Comitetul raional al P.ZvI.R. 
pune în fața specialiștilor a? 
gricoli din raionul nostru /sar
cini de o deosebită importan- 

. țâ- in vederea creșterii ne
contenite a producțiilor de 
cereale, a dezvoltării șeptelu- 

‘ jiul; precum și în ce privește 
creșterea unui număr tot mai 
mare de muncjtori calificați în 
gospodăriile de stat și de co
lectiviști care sâ stăpînească 

. metodele noi.
muncă.
In.

• în 
țări 
direcții importante, care 
ducă la obținerea unor pro
ducții de cereale din ce în ce

științifice de 
în următorii ani, 

raionul nostru munca
agricultură se va in

și îmbunătăți în cîteva 
să

se

N. ARSENIE

Citiți 
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Agronom.-
specialist, omScrisoare dintr-o tabără studențească

Să fi fost țipătul locomo
tivei care spintecă tăcerea 
încremenită a munților, sem
nalul ? Poate. Căci tabăra 
începu, în jurul orei cinci, 
să se trezească. Unul cîte . 
unul, apoi grupuri, studenții •?. 
s-au strîns în fața clubului. 
Unii sosesc cam anevoie, și 
colegii îi iau în primire:

— De ce îritîrzii, Mircea ?, 
Ai crezut că ai cursuri ?...

Și glumele continuă. Dis
cuțiile se aprind, se înfiripă 
și un cîntec. Aerul de munte, 
mireasma plină de prospe
țime a brazilor și florilor în
viorează.

Toți s-au repezit la mașini. 
Programul zilei : excursie la 
Lacul Roșu și Bicaz.

...Am petrecut o zi în ta
bără. Era a unsprezecea zi 
pe care o petreceau aici pri
mii 400 de studenți veniți la 
odihnă din toate centrele 
universitare, la Izvorul Mu
reșului.

Situată între Ciceu și 
Gheorghieni, mica localitate î 
din Carpații Răsăriteni a de- 5

venit cunoscută cu doi ani 
în urmă, cînd s-a amenaja: 

-în acest loe pitoresc o tabără 
studențească de odihnă. Ce’.e 
32 de vile, una mai atrăgă
toare decît alta, cantina unde - 
pot'servi masa 200 de per
soane într-o serie, clubul, te
renurile de sport, alcătuind 
un minunat orășel alpin, cu 
aer curat și îmbietor, pri
mesc in fiecare vară pentru 
odihnă peste 3.000 studenți.

A fost o zi minunată. Am 
plecat încărcat de impresii 
și de scrisori, pe care fuse
sem rugat să le pun. în 
București la poștă. Studenta 
Iancu Valeria din anul 
filologie din București 
dat mai multe vederi, 
sâ se supere 
peste ele:

„îmi pare bine că am ve
nit la Izvorul Mureșului. E. 
intr-adevăr, așa cum mi-ai 
spus : splendid ! Locurile sînt 
frumoase, totul e plin de 
viață, de veselie.

In prima zi cînd am venit 
am amenajat două terenuri 
de volei și unul de baschet.

campio- adus cei mari buni bucătari 
volei a de la jrar.dneie Universității- 
la orien-
20. La

iii 
mi-a 
N-o 

dacă ne uităm

S-au organizat apoi 
na te inter-vile. La
câștigat vila 24. iar 
tare turistică. vila 
ping-pong, eădkpionul taberei
este Krezsek Wilhelm din 
Cluj. Noi fetele facem gale
ria, iar doctorul taberei la 
fiecare meci pregătește cite 
o găleată cu ceai pentru re
facerea vocilor.

Serile sînt foarte plăcute.
Am fost la deschiderea 

unei tabere de pionieri și 
am organizat un foc de ta
bără la Tușnad. Am pregătit 
și un program artistic pe 
care sătenii r.e-au rugat să-l 
prezentăm și la căminul cul
tural.

Excursiile sînt punctele 
cele mai atrăgătoare. Am fă
cut multe excursii. La Mun
tele Negru, Izvorul Mezelu
lui, la Tușnad. la Piatra Uni
că, la Minele Bălan, o zi am 
stat la o stînă. După aseme
nea excursii să vezi ce poftă 
de mîncare avem. Și ni se 
că o hrană foarte bună. 
Carne, fructe și prăjituri ziL- 
nlc. Pentru pregătirea ei s-au

luația internațională, 
Pertarul echipei de fotbal 

J.G. L Parhar/- Știința Timișoara, Enăchescu,
Astăzi am lot la B:caz. Ce vorbește coechîperilor despre 

formidabil e barajul ’ ! u- * "
-Mu poți sâ nu îndrăgești 

locuri atit de frumoase și pe 
care oamenii Le.. * iac. șt-mai . 
frumoase.

Tu ce-al făcui la examenul, 
de stat!'Cred că bine, nu ? ! ■ 
Dacă pleci la odihnă, cere Iz
vorul Mureșului—* . ț

celelalte scrisori vorbesc - 
desigur tot cu atita mulțumire 
despre viața din tabără. Unii 
insistă mai mult asupra fru
museților locurilor, in mijlo
ciii cărora simți cum iți cresc 
puterile, alții povestesc cu lux 
de amănunte viața de tabără, 
cu toate irtimplarile mai in
teresante dintre care nu pu
ține hazlii Bulgar.j Ion. stu
dent în anul III la fizico-ma- 
tematici, Marin Victor, stu
dent lă filologie scriu despre 
acțiunile ai căror principali 
organizatori au fost: Con
cursuri „Drumeții veseli", dis
cuții pe tema prieteniei și a 
dragostei, informări despre si-

golurile primite în tabără in 
meciul cu ceferiștii din locali
tate. . ’ ..
. Din tabără: pleacă multe 
scrisori. (Cererea ca chioșcul 
care vinde’ vederi și plicuri să 
*fie mai mult deschis e îndrep
tățită. eum tot îndreptățită 
'este și aceea ca ziarele să fie 
aduse la timp). Dar într-o 
scrisoare nu poți spune prea 
mult. Iși vor povesti desi
gur mai pe îndelete la 
toamnă cînd, odihniți și cu 
puteri înoile, vor începe 
munca unui nou an universi
tar. după o vacanță petrecută 
intr-o tabără minunată. Dar 
din fiecare cuvint, din fiecare 
frază respiră un puternic 
optimism, voie bună, vigoare, 
frumusețe — ca un omagiu, 
ca o adîncă mulțumire parti
dului, care Ie-a creat aseme
nea condiții minunate de o- 
dihnă.

In laboratorul de analize fizlco- 
mecanice al Uzinelor textile „30 
Decembrie* din Arad, tinâra la
boranta Ana Reghiș controlează 
'rezistența firelor destinate pro

ducției fabricii.

I



Agronom—specialist, om de teren, pedagog
ACOLO UNDE 

ESTE MAI GREU
Cină am întrebat dacă-l 

găsesc ta sediul gospodăriei 
pe inginerul agronom, omul

se pare deloc așa. Poa- 
asta li se întimplă nu- 

« ------- -............— ziariștilor, care, ce-i
cu care stăteam de vorbă m-a drept, dau cam rar pe aici.

jac observ iro-

nu mi 
te că 
mai

privit mirai: Mă f...
— Apoi cltm o să-l găsiți la hia.^ Inginerul continuă,

birou acuma, cind soarele a ” '
răsărit deja ?

— Dar ^te ce n-o, 
sesc ?

— Pentru că nu-i 
dinsului să stea pe 
asta in birou, 
disdedimineăță, 
cimp.

Și, intr-adevăr, pe inginerul' 
agronom Constantin Haras nu 
l-am găsit în biroul său de la 
gospodăria agricolă colectivă 
„23 August" din ppmuna Su
lița, raionul Botoșani. Era 
departe, pe cimp, - printre cul
turile de grîu.

— Știam că sînteți undeva 
la o gbșpodărie colectivă din 
Dobrogean l-am întrebat. Cum 
se fac^.da vă întîlnesc tocmai ^ 
aici în colțul acesta îndepăr
tat al Moddovei ?

Inginerul zimbhte. . __ ______________ _
— îndepărtat ? De ce ? Mid obișnuiți cu metodele înainta

să-l gă-

obiceiul 
vremea 

în fiecare zi, 
pleacă pe

• —, într-adevăr, am lucrat 
cinci ani de zile la gospodăria 
colectivă Cuza Vodă, raionul 
Medgidia, unde m-am dus i- 
mediat după terminarea facul
tății. De la începutul anului 
acesta lucrez la gospodăria a- 
gricolă colectivă din Sulița.

' — Nu v-a plăcut la Cuza
Vodă ?

Dimpotrivă. într-un fel, 
am plecat de la Cuza-Vodă 
tocmai fiindcă treburile mer
geau bine. Am socotit că 
datoria mea de agronom 
e țocmai asta, să merg 
acolo unde este mai greu, să 
ajut ca știința agricolă să a- 
■jungă. chiar și în cel mai 
îndepărtat colț de țară. Aici, 
la Sulița, recunosc, este 
un loc mai greu de muncă. 
Gospodăria- nu este încă bine 

■ consolidată, oamenii nu sint

Inginerul agronom Csctari Andrei a fost ales de câtre colectiv ’.știi 
din Cărășcu, raionul Sctu Mare, președinte al gospodăriei «or 
colective, ca o prețuire a muncii lui de răspinditor al științei 

agricole, de bun organizator al muncii in colectivă.
4

0 sarcină importantă a agronomului

Pregătirea profesională

te de lucru, sint destule greu
tăți. Știam lucrul acesta îna
inte de a veni aici, dar in a- 
celași timp mai știam că toa
te aceste greutăți trebuie în
vinse și de aceea n-am dat 
înapoi. Am considerat venirea 
mea aici ca o sarcină de par
tid, ca o datorie patriotică.

— Mai sînt totuși și unii in
gineri agronomi care în loc să 
meargă in gospodăriile colec
tive sau de stat, să lupte pen
tru sporirea producției, prefe
ră „locurile călduțe", un post 
de funcționar la oraș sau cine 
știe unde.

— Este adevărat că mai sint 
și dintre aceștia. Din păcate 
chiar unii foști colegi de fa
cultate de ai mei stau pe la 
Botoșani ca funcționari prin 
diferite birouri. Valeriu Ser- 
ghie, unul dintre ei, spre 
exemplu, și-a găsit un post la 
D.C.A.-Suceava, unde nici pe 
departe n-are vreo legătură 
cu producția. Am citit in ziar 
cu cîtva timp tn urmă despre 
Arcadie Șinoi, inginer agro- 
nom angajat la I.C.I.L.-Cluj. 
Am mai auzit vorbindu-se și 
despre alțt asemenea „agro
nomi de bulevard". Eu cred 
că o asemenea atitudine e 
de-a dreptul rușinoasă. Dacă 
după atiția ani de facultate în 
care au cheltuit banii statului 
cu învățătura, in loc să mear
gă acolo unde e nevoie 
de cadre corespunzătoare, ei 
preferă o muncă pur și simplu 
birocratică, înseamnă că la a- 
semenea oameni a dispărut 
în mare parte simțul de răs
pundere pe care trebuie si-l 
aibă un agronom, un specialist 
al vremurilor noastre. Nu știu, 
dar eu n-aș putea nici in rup
tul capului să mă înfund in
tr-un birou. Meseria asta de 
agronom e sinonimă cu tere
nul, cu practica. Și e o mese
rie extraordinar de frumoasă, 
nu exagerez de loc. Trebuie 
s-o înțelegi insă bine, să pă
trunzi adine rosturile ei. Și 
cei care socotesc că a fi agro
nom înseamnă doar că te 
stabilești pe toată viața în
tr-un sat — unde, uneori mai 
sînt și greutăți și noroi — 
n-au înțeles nici pe departe 
rosturile înalte ale acestei me» 
serii minunate, nu știu să 
radă, să privească înainte.

Acum, in fața agriculturii 
stau asemenea sarcini incit 
cel mai elementar simț patrio
tic te cheamă să fii alături de 
cei care luptă să le înfăptuias
că. Pentru noi cei care incrăn» 
în gospodăriile colective man
ca demne tot mc frumoasă 
și parionantâ

Desigur că de multe on 
ra fi ușor. Lupta cu concepțiile 
învechite, condițiile de lucru 
vor fi de multe ori grele. Dar 
acolo unde este mai greu, a- 
colo unde lupta este mai a- 
prinsă. se află și locul ingi
nerului agronom.

PETRE GHELMEZ

eonsfttulre a 
R tinerilor crescători de 

animale fruntași din 
raionul Rîmnicu! Sărat. La 
un moment dat i s-a dat cu- 
vîntul unui tînăr înalt, ne
gricios, cu pâr ondulat. Era 
inginerul utemist Alexan
dru Haiducu, de la G.A.C. 
Vilcele. A vorbit pe îndele
te, cu serforitate. fără să 
spună lucruri de prisos. In 
fiecare frază însă revenea 
la... „băieții Yjoștri4.’ Cine 
erau ei ? Tinerii crescători 
de animale din gospodărie : 
candidatul de partid Cons
tantin Guiu, utemiștii Ion 
Tănase, Ghiță Vilcu și alții. 
Despre fiecare vorbea cu 
mîndrie, îndeosebi despre 
felul cum au ajuns ei la o 
calificare înaltă.

pTinerii noștri rint pasio
nați pentru meseria lor. 
Mi-e drag cind îi văd că via 
la mine și-mi cer explica
ții, broșuri, cârți zootehni
ce. S-a organizat ia nat un 
cerc de studiere și aplicare 
a metodelor de imixinâtâp- 
re a raselor de oL La înce
put am ds că acest cerc să 
funcționeze pe o perioadă 
de două-trei luni. Pe par
curs insă am văzu: că ti
nerii vor sâ cunoască fie
care lucru profund, detailat, 
că au pasiune pentru irr.be- 
gâțirea cunoștințelor profe
sionale, și ei a continuat 
multă vreme încă. Da. asa 
sint băieții noștri ; îndră
gostiți de meseria lor".

A vorbit despre pasiunea 
tinerilor cu care muncește 
zilnic. Despre el insă n-a 
spus aproape nimic. Nsc 
despre tanle pe ore el le 
consacri uSOr lecții la »- 
cest cerc, nici despre fap
tul că se ocupă apei cu gri
jă de fiecare tînăr. mc. des
pre modul cum el i-a ’TUriat 
pe cei mai buni tineri in a- 
pliearea metodei insămirtă- 
rilor artificiale, nici .

Des pre el insă au vartax
— cu respect si prețuire — 
tovarășu ks de nsuncă pre- 
renți 2a eocsStirire. de 
cite ori se vorbea despre « 
lucru sau altul pe care ei 
l-a făcut in scopul .-xăcăr„ 
califi cârti tinerilor crescă
tori de animale din GAC.
- ochii inginerului Haiducu 
se luminau de bucurie.

B. MICUȚA

Forța
de convingere

faptelor

a tinerilor colectiviști Cu pasiune și

însă

(Urmare din pag. l-a) 
meliorare a raselor, să-i ini
țieze pe aceștia în aplicarea 
noii metode științifice.

Sarcini deosebite au
specialiștii din agricultura 
raionului nostru în privința 
propagării științei agricole în 
masa de țărani muncitori. A- 
tenția principală a acestora și 
în special a celor ce-și desfă
șoară activitatea în G.A.C., 
trebuie îndreptată spre conti
nua ridicare a nivelului de 
calificare a tineretului. Spe
cialiștii trebuie să urmăreas
că cu perseverență ca fiecare 
tînăr colectivist să se ca
lifice în meseria pe care a 
îmbrățișat-o, 
le sectorului unde este re
partizat să 
să se statornicească 
munca aleasă, să devină buni 
crescători de animale sau 
buni legumicultori, viticultori, 
pomicultori și mai cu seamă 
cunoscători ai agrotehnicii 
plantelor din cultura mar®- 
îndeletnicirea fiecărui tînăr 
colectivist să devină o adevă
rată meserie. Fiecare tînăr sâ 
devină un maistru, un specia
list. Aceasta este principala 
cale prin care tinerii colecti
viști vor participa cu price
pere și pasiune la desfășura
rea întregului proces al pro

în probleme-

lucreze. Aceștia
în

Stana ___
la G.A.C. „9 Mai'

Stanciu, inginer agronom 
w „? ** i“ din comuna
Dragalina, regiunea București» 
discută, cu cîțiva colectiviști 
planul de măsuri pentru o nouă 

zi de muncă.
Foto } AGERPRES

ducției agricole pe baze știin
țifice. Numai așa știința, pă- 
trunzînd adînc în obișnuința 
și practica zilnică a oameni
lor, va putea deveni acea pîr- 
ghie importantă în ridicarea 
producției agricole și animale. 
Avem în raionul nostru vaste 
posibilități de a îmbogăți ne
contenit cunoștințele și acti
vitatea celor care lucrează în 
agricultură. în Buzău există o 
Casă a Agronomului, avem o 
școală de mecanici agricoli, o 
stațiune experimentală legu
micolă, un laborator de con
trol al semințelor și altele. în 
jurul acestora, tineri specia
liști, îndrumați de organiza
țiile de 
manent 
U.T.M.. 
cît mai 
viști. Casa Agronomului tre
buie să devină o adevărată 
școală de ridicare a nivelului 
profesional al tinerilor care 
muncesc pe ogoare și în fer
mele zootehnice. Specialiștii 
de la Casa Agronomului tre
buie să lupte pentru crearea 
de case laborator în fiecare 
gospodărie colectivă, pentru că 
în prezent din cele 20 de gos
podării colective numai în 
două avem case laborator, dar 
și acestea cu o slabă activi
tate. Tehnicienii și inginerii 
de la secția agricolă a sfatu
lui popular raional, în cola
borare cu cei de la Casa A- 
gronomului. au datoria să 
studieze atent posibilitățile de 
creare de case laborator în 
fiecare gospodărie colectivă, 
să-i ajute pe inginerii și teh
nicienii gospodăriilor colecti
ve la amenajarea unor ase
menea lăcașuri ale științei a- 
gricole.

Inginerii din gospodăriile 
colective trebuie să se îngri
jească de asemenea, cu spriji
nul organizațiilor U.T.M., de 
trimiterea a cît mai mulți ti
neri colectiviști la instructa
jele periodice ce se țin la 
Casa Agronomului, la expe
riențele ce se fac la laborato
rul de control al semințelor, 
la cursurile pe care le iniția
ză comitetul raional de partid.

Tinerii specialiști din agri
cultura raionului nostru au 
toate posibilitățile să-și trans
pună în viață, în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor mă
rețe trasate de către partid, 
cunoștințele căpătate, pricepe
rea lor de organizatori și răs- 
pînditori ai științei agricole 
înaintate.

partid și ajutați per- 
de organizațiile 

au datoria să atragă 
mulți tineri colecti-

colec- 
dm Grădiște* 

e tinără. Ca

Gospodăria 
tivi 
Arad 
toate astea polecUvif- 
tii și-au propus ca 
încă din acest an să 
..asalteze" 
ile mari : 
ora. 1100

produefi- 
2 800 kg

3.000 kg porumb boa
be. 28.000 kg rfecli- 
Arestez «int producți
ile planificate la hec
tar. După felul cum 
au muaeit pini acum 
se poate țpune ei a- 
ceste cifre vor fi de
pășite In această 
muncă reoboMlă pen
tru producții mari, 
ua sprijin de nădej-

Un

ngînerul Liviu 
Mîțu a venit 
în mijlocul 

colectiviștilor dm 
Băbiciu. raionul Ca
racal. de cum și-a 
primit diploma de 
agronom. Xu s-a gîn- 
dit nici o clipă să 
găsească aici o viață 
tihnită, lipsită de 
griji. Venea doar în 
calitate de agronom, 
deci de propagator 
al științei agricole 
înaintate. Și noul pe 
care-1 aducea cu sine 
au putea fi introdus 
in practica de zi cu 
ai decît prin luptă 
împotriva a tot ce « 
vechi s» înapoiat.

La început i-a fo«t 
greu. Colectiviștii din 
Băbiciu lucrau pă- 
mintul așa cum învă
țaseră ei din tată-n 
fiu. Arau cu vitele, 
semănau soiurile pe 
care le moșteniseră «i 
pe urmă așteptau să 
plouă. Dacă ploua se 
făcea ceva. Cam 
1200-1300 kg. grîu 
la hectar. Și cam tot 
atîta porumb. Dacâ 
nu ploua nu se făcea 
■ici atît. Și oamenii 
stringeau din umeri 
în fața recoltei slabe, 
socotind câ împotri
va secetei na se poa
te lupta. Obișnuința 
îi împiedica să pre
tindă mai mult de la 
pămint și de la vite. 
Utemistul Mîțu și-a 
dat seama câ pentru 
a ridica nivelul pro
ducției în principa
lele ramuri de. pro
ducție ale gospodăriei 
trebuia mai iutii 
schimbată această 
mentalitate a oame
nilor.

Dîacutînd cu oa
menii, cerînd 
părerea preșe

dintelui, a unor co
lectiviști înaintați i-a 
devenit limpede că 
într-o asemenea trea
bă vorbele, singure, 

l<e- Pf'V

acum 
bata 

trebuie 
agri- 

trebuie

Pestra 
înțeleagă. sâ se 
vingâ că de 
în cala la 
muncii lor 
puși știința 
cola, că ea
să le devină călăuză, 
trebuiau fapte. Fapte 
concrete, care să de
monstreze totul lini-

putință de 
inginerul a 
la lucrul 

arzător : 
de grîu și

pede. fără 
tăgadă. Și 
pornit de 
cel mai 
soiurile w .
porumb. Trebuia de
monstrat practic, pe 
viu. ca soiurile selec
ționate sînt superioa
re celor locale. în 
1958, pe tarlaua de 
grîu a brigadierului 
Dumitru Lupu s-a a- 
menajat primul lot
experimental de 100 
de hectare. S-a în- 
«ămînțat jumătate cu 
soiul „A 15" iar res
tul cu un hibrid al 
soiului „Phister** cu 
porumbul local. La 
început oamenii n-au 
dat prea mare impor
tanță acestui lucru. 
Mai tîrziu însă, cînd 
griul a dat în pîrg 
au început să-și facă 
irum pe lingă tarla. 
Priveau, cercetau to
tul nedumeriți. La 
treieri? cînd de pe 
tarlaua cu pricina 
8-au obținut în me
die 2000 de kg. la 
hectar, nedumerirea 
s-a transformat în 
convingere. In con
vingerea că inginerul 
avusese dreptate. So
iurile selecționate e- 
rau mai productive. 
Puteau deci obține 
mai multe produse la 
hectar. Și asta 
de fapt visul 
Toamna au cules po
rumbul hibrid— 3800 
kg. la hectar. Con
vingerea încolțită în 
vară a sporit. Discu
tau la marginea la
nului, cu grăunțele 
în palme, erau mul
țumiți, mîndri chiar, 
îi cereau inginerului 
explicații. Firește, a- 
cest prim pas nu a 
rezolvat dintr-odată 
totul. Cînd inginerul 
a pus problema a- 
meliorării raselor de 
vaci, oi și porci, s-au 
mai găsit destui care 
să mormăie neîncre
zători :

— Asta nu-i eu 
patință. Clima noas
tră nu ne permite.

Dar inginerul 
mai < 
vea 
mulți 
rora 
griul 
clatin: 
chea convingere că

care 
medie 

litri

era 
lor.

nu 
A- 
el 

că-
cu

era singur, 
alături de 

l colectiviști 
exemplul 

și porumbul le 
îase serios ve-

nu se poate schimba 
mare lucru la ei. A- 
ceasta a făcut ca a- 
dunarea generală să 
se declare de acord 
cu noua propunere. 
Așa se face că în cli
pa de față gospodă
ria dispune de un lot 
de vaci din rasele 
Simenthal, Pitzgau și 
Schwitz, perfect a- 
daptate, de la 
se obțin în 
2000 — 2500
lapte anual. Lotul de 
oi țurcane a fost ți- 
găizat în întregime, 
iar acum se trece la 
merinozare. Pro
ducția de lînă se ri
dică astăzi la 3 kg. 
lînâ pe cap de oaie. 
Dar, cea mai mare 
bucurie a încercat-o 
inginerul Mîțu atunci 
cînd nu el, ci înșiși 
oamenii au fost aceia 
care în primăvara a- 
nului acesta au pro
pus să se construias
că un sistem de iri
gație pentru cel pu
țin jumătate din su
prafața gospodăriei. 
Era prima dovadă că 
în cugetul lor, știin
ța, deprinderea nouă 
biruise.

-A. « wIn prezent tina* 
rul agronom, 
studiază îm

preună cu numeroșii 
săi colaboratori știin
țifici — colectiviștii 
— posibilitatea înlo
cuirii soiului de grîu 
„A 15“ cu un alt 
grîu mai productiv. 
Au hotărît să semene 
„Wichita" și „San 
Pastore" și să obțină 
în anul ce vine 4000 
kg. grîu la hectar. Pe 
o tarla special ame
najată vor încerca sa 
obțină soiuri noi de 
porumb de mare 
productivitate. Vor 
încerca să amelioreze 
pe mai departe rase
le de animale de 
care dispun. Oamenii 
au devenit îndrăz
neți, etrteaiâ spre reâ" 
roite pe care altă
dată nici nu le visau. 
Știința, transpusă în 
practică, în fapte, i-a 
făcut încrezători în 
ei, în forța pe care 
le-o dă această mi
nunată apă vie a pă- 
mîntului.

N. FATU

eolertjviț-

rfeeK

perseverență

nouluipropagator pasionat al

de le este 
tiler mrlnerol agro
nom. tinărul Valeria 
Cletrbia. Oamenilor 
aceștia care an în
cepui na de mult • 
viață a ouă. care a- 
eum ’in în contact 
ea cele mai diverse 
taine științei a-
gricole, le dedică în
tregul sân timp in
ginerul. B nnâoarâ.
colectiviștii

tiviștii «isțmeau 
nu mii e nevoie 
încă • prașiîâ. 
ribdare. tio irul ingi
ner le-a explicat de 
ee este nevoie să mai 
prășească odată. La 
fel a fost și porum
bul pentru siloz, gră
dina de zarzavat... 
Față de niciuna din 
vechile concepții des
pre lucrarea pămin- 
tului inginerul na a 
fâ-ut concesii.

Pasiune. perseve
rență — ială ce ca
racterizează manca 
dc fiecare zi a 
nirului agronom.

In primele zile, cînd obla so* 
sise in gospodăria agricolă co
lectivă din Năvodari, raionul 
Medgidia, tinărul inginer Mi
hai Vlad era plin de entuziasm, 
nutrea visuri dintre cele mai 
frumoase și firești. Se gindea 
cu emoție la munca lui cu oa
menii, cărora trebuia să le îm
părtășească din cunoștințele 
lui, cu cote avea să lupte pen
tru recolte tot moi mpri. A în- 
tilnit aici oameni harnici, $ir- 
guincioși și cumsecade, care se 
purtau prietenoși cu el. L-a mi
rat insă un lucru de la început; 
incăpăținarea cu care tăceau 
cind le spunea ceva in legătu
ră cu agrotehnica, cu renunța
rea la vechile deprinderi de 
muncă. Nimeni nu-l contrazicea 
e drept, dor tăceau. Tinărul in
giner avea impresia că vorbește 
în zadar și era cmărît. Secreta
rul de partid i-a spus insă in
tr-o seară zîmbind :

- Nu te speria, tovarășe in
giner. Oamenii la noi țin foarte 
mult la obiceiurile lor. Și, in a- 
fară de asta, ei se întîlnesc pri
ma oară mai direct cu știința 
asta nouă. Nu te descuraja.

Da, tinărul inqiner nu s-a 
descurajat. Doar el singur ceru
se să fie repartizat la o gospo
dărie colectivă deși i se propu
sese să rămînă in București. Și, 
hotărît să-i cîștige totuși pe co
lectiviști de partea lui, de partea 
științei agricole, tînărul inginer 
Mihai Vlad s-a apucat cu sirgu- 
ință de lucru.

Mai intii, prin toamna anului 
’58, după terminarea muncilor 
de cimp o trecut la organiza-

rea cursurilor de masă cite unul 
pentru fiecare sector de produc
ție din gospodărie : „Fiecare 
trebuie să se specializeze in 
sectorul lui de muncă, le-a ex
plicat el colectiviștilor. Numai 
așa o să putem face o treabă 
bună, să lucrăm moi bine, să 
obținem recolte mai bogate**.

La început'unii colectiviști nu 
doveceou prea mo'V intetps.. II 
QS<uitau pentru ' L “ ’ *
asculte, mai rl

încet, încet, insă tinărul Mihai 
Vlad a reușit să le cîștige în
crederea, deși deocamdată nu
mai în parte.

Dar succesul lui cel mare a 
venit in primăvara lui 1959. Cu
noștințele teoretice acumulate 
în timpul iernii cu început să-și 
dec roadele așteptate. Colecti
viștii au sădit după indicațiile 
inginerului in grădina de zarza
vat mai ales răsaduri timpurii, 
ceea ce le-a permis valorificarea 
din timp și avantajos c unei 
mari cantități de legume, au 
făcut un conveer verde pentru 
vaci și au început să le hră
nească la ore fixe, administrîn- 
du-le și microelemente în hra
nă, lucru care a dus la spori
rea producției de lapte cu 560 
litri în medie pe cap de vocă 
furajată.

Multe și nenumărate au fost 
succesele obținute de colecti
viști in urma aplicării in practh 
că a celor învățate la cursurile 
agrotehnice din timpul iernii, 
ceea ce a făcut să crească în
crederea lor în tinărul inginer 
și în știința agricolă.

Intr-o zi el a propus conduce-

intrat in 
ca in 

aplecați 
el, dea-

na'T -nterrs., 11 
u cp trebuie^ să-l 
rrtun din respect

rii gospodăriei orga*, rotea unei 
biblioteci cu iucrori și reviste o- 
gricole. își pusese mori speran
țe in bibhocecc ocecstc de spe
cialitate, și, intr-odevor. nu s-a 
înșelat Cu timpul, a 
obiceiul colectiviștilor 
timpul liber să stea 
în grup, împreună cu
supra unor» $• reviste de
spec aosoio cu.71 $-:rși ; J9.-®-
bîeme. cf'Colf”. prcole-ne 
Zootehnice și veterinari*, ..Gra
dina, via și livada**, „Buletinul 
de informație științifică- și alte
le care se găsesc in biblioteca 
lor. Tinerii veneau cu mîndrie 
să aranjeze biblioteca, mergeau 
prin sat cu „noutățile- sosite cc 
să le arate oamenilor.

Odată, intr-o revistă de spe
cialitate, au găsit un articol care 
trata despre cultura porumbu 
lui intercalat cu fasole, in con
dițiile solului dobrogean.

— Nu merge la noi așa ceva, 
și-au dat cu părerea cițiva co 
lectiviști. Pămintul nostru nu-i 
așa de gras ca să ducă două 
culturi deodată

Tinărul inginer le-a explicat 
colectiviștilor care sînt metodele 
de îngrijire ale acestei culturi 
speciale și felul în care se pot 
obține totuși recolte bogate. 
Și pentru că oamenii dădeau 
totuși din umeri la început, au 
făcut experiență numai pe 5 
hectare. Lucrindu-le după indi
cațiile inginerului, colectiviștii * 
au obținut rezultate foarte bune 
față de condițiile locale : 1800 
kg. porumb boabe, plus 250 kg. 
fasole la hectar, ceea ©e î-a 
făcut să extindă anul acesta

cuiturc porumbului ntercalot cu 
fasole pe 245 hectare.

Acum, după doi ani de cind 
se afiă printre colectiviștii din 
Năvodar», tinărul inginer Mihai 
Vice se simte oici ca Ic el c- 
casă. legat de oamenii de oici 
prin mii de fire. O pc-le din 
strădaniile lui ou și început să 
dea roode'e eșteptate. Colecti
viștii au începu: să se familia* 
rtfere Cu termenii științifici pe 
care oîtădato nu-i pricepeau. 
Stropirea cu zeamă bardeleză, 
copilitul și cirnitul legumelor, 
combcterea buruienilor cu ierbi- 
cide, pâșunatul rațional, folo
sirea microelementelor in hrana 
animalelor, tocte aceste lucruri 
care pînă de curind erau 
cu totul necunoscute in vor
birea lor cu devenit obiș
nuite. cum lucruri obișnuite au 
devenit și producțiile 
toate culturile.

Tînărul inginer Mihai 
sează o vreme cînd

Vlad vi- 
pomintul 

gospodăriei lor, cam sărac de 
fel, prin ingrășarea cu iarbă de 
mare, îngrășămint a cărui efica
citate e acum în cercetare, va 
produce recolte tot așa de mori 
ca cel mai bun cernoziom, visea
ză o vreme cînd colectiviștii nu se 
vor mai îndoi nici o clipă de 
faptul că din aplicarea științei 
in agricultură nu au decît de 
cîștigat.

Și vremea aceasta e foarte a- 
proope, oamenii au și făcut 
primii pași pe drumul ei.

C. DIACONU

Inginerul agronom Victor Munteanu este zi de zi legat de 
întreaga muncă a colectiviștilor din comuna Plopu, regiunea 
Galați, este permanent in mijlocul lor,

lată cum se desfășoară o zi obișnuită din activitatea ful :

â Dimineața, odată cu plecarea la cimp, inginerul Mun-, 
I teanu le explică încă -J-iX »-, odată

cute lucrările, ce anume 
aplicate.

tinerilor cum trebuie fă- 
reguli agrotehnice trebuie

Campania de recoltare e în toi. Toate forțele gospodâ- 
^Jriei sint antrenate în-iureșul secerișului. Curînd, combi

nele de Io S.M.T. vor intra într-un nou lan. Ce producție 
medie se va obține de aici ? inginerul agronom îi învață pe 
tineri colectiviști să măsoare in lan, să evalueze producția.

RrAici este lăcașul științei. Probleme științifice importante 
_^se lămuresc aici prin experiențe, analize, măsurători. Și 

inginerul a atras spre „minunile" laboratorului mulți ti
neri care pătrund cu tot maî multă îndrăzneală în tainele 
științei. Se determină acum greutatea absolută a griului din 
noua recoltă.

4 Dar inginerul nu este numai omul cu știința. Tinerii colec
tiviști se bucură că și-au găsit în el și un entuziast an
trenor sportiv. Și iată ce se întimplă intr-o zi, după C0. 

treaba pe cîmp a fost isprăvită. '

-■'’Apoi vine seara. Dar ziua de lucru a inginerului nu s-o 
sfîrșit. Conștient că trebuie să fie mereu lâ curent cu 
noutățile științifice, inginerul citește, învață. Alături», 

cuminte și înțelegătoare, fetița „studiază** și eq.
Fototext : MIHAI CARANFIL

jJ /jPVy r. ®



Din viata culturală
a tineretului

în \prezent în re
giunea Ploești se 
desfășoară concursul 
„Sărbătoarea portâr 
lUi și a jocului", con
curs menit să dea un 
nou avînt artei popu
lare în această re
giune.

Astfel, de curînd a 
avut loc in orașul Vă-

lenii de Munte, raio
nul Teleajen faza ra
ională a ,,Sărbătorii 
portului și a jocului". 
Cu această ocazie, 
zeci de tineri din cu
prinsul raionului Te
leajen au prezentat 
în fața unui numeros 
public o paradi a 
portului național pre
cum și numeroase

cîntece, strigături și 
jocuri populare, Cu 
această ocazie s-au e- 
vidențiat tinerii din 
echipele artistice din 
comunele Chiojd, 
Bertea și din cartie
rul Groșani al ora
șului Stanic.

ION BORCEA
tehnician

Un dar
pentru tinerii

Înîr-o adunare generală, mem
brii G^A.C din comuna Cîrja, 
raionul Murgeai, regiunea Iași, 
au hoîărit să sprijine dotarea 
căminului cultural din comu
nă cu o serie de materiale ar
tistice și culturale.

Astfel, de curînd, căminul cul
tural a fost dotat cu 24 costume 
naționale romînești necesare e- 
chipei de dansuri, o baterie de

artiști amatori
jaz completa, un aparat de 
dio-picup cu 30 de plăci și 
obiecte în valoare totală 
31.000 lei.

Materialele cumpărate au 
puse la dispoziția tinerilor țărani 
colectiviști care pregătesc un 
bogat program artistic in întâm
pinarea zilei de 23 August.

NICOLAE BUNESCU 
funcționar

fost

Expoziție de artă plastică
Cu ocazia închiderii anului 

de invâțămînt universitar, 
membrii cercului de artă 
plastică de pe lingă casa de 
cultură a studenților din cen
trul universitar Iași au pre
zentat o interesantă expoziție.

Cele 120 de exponate, de
sene, aouarele. caricaturi — 
rod al unei activități susținute 
depusă de studenții ieșeni în 
timpul liber — vorbesc despre 
lupta neînfricată a comuniști
lor, despre viața nouă a tine
retului din patria noastră,

a

Popa44 de studentul M. Vatma. 
nu, din anul II medicină și 
altele. Vizitatorii acordă o 
bună apreciere lucrărilor stu
denților ieșeni, pictori ama
tori, prezentate in această ex
poziție.

VOICU VICTOR VEDEA
student

despre munca entuziaști 
oamenilor muncii.

Dintre lucrările expuse 
evidențiază „Casa ilegali

se 
a 

P.C.R. din strada Sărăriei" lu
crare ce aparfine studentei 
Setran Violeta, „Portretul 
muncitorului fruntaș Vasile

Marți după-amiază a avut loc 
în Capitală festivitatea lumină
rii diplomelor de membri de 
onoare aî Societății Științelor 
Medicale din R.P, Romînă aca
demicianului V, N. Cernigovski, 
directorul Institutului de fizio
logie P, Pavlov" din Lenin
grad, și academicianului Hsian 
Thung-Chiang. profesor de fizio
logie din R. P.. Chineză, care au 
participat la lucrările Conferin
ței naționale de fiziologie.

La festivitate au luat parte 
academicieni, membri corespon
denți ai Academiei R.P. 
mine, profesori universitari, 
did.

Acad. Grigore Benetato, 
ședințele Societății Științelor 
Medicale din RF. Romini, « 
vorbit despre opera și persona- 

^KU.itatea științifică a celor doi sa- 
^^Tvanți.

Luînd cuvîntul, academicienii 
V. N. Cernigovski și Hsian Thung

cu-Vedere din orașul nou a Hunedoara.
Foto: P. PAVEL

Duminica sportivă 
în comună

Din inițiativa comitetului co 
inunal U.T.M, Havîrna, raionul 
Darabani, regiunea Suceava, s-a 
organizat zilele trecute o intere
santă duminică sportivă.

Cu multe zile înaintea acestei 
întâlniri sportive, zeci de tineri 
din comuna Havîrna au muncit 
la amenajarea unui complex 
sportiv format din terenuri de 
fotbal, volei, baschet, oină, pistă 
de atletism etc..

lata că sosi și duminica mult 
așteptată. La ora 10 dimineața, 
pe porțile complexului sportiv, 
în aplauzele cetățenilor din Ha
vîrna și din eomunele apropiate», 
pațeac încolonați într o aliniere 
perfectă 600 de tineri sportivi 
din satele Havîrna, Tătirășeni și 
Babinți. în fruntea coloanei trece 
un grup de tineri — garda de 
onoare în jurul steagului asocia
ției sportive „Belșugul*,

încă puțin șx concursurile în
cep. Primele probe: concurs de 
călărie și ciclism.

Pe urmă, pe pista complexului 
sportiv, își fac apariția atljeții.

După pauza de prînz au avut 
loc meciuri de fotbal, oină, volei 
și trintă.

Seara în sunetele muzicii, ti
nerii țărani muncitori și colecti
viști, învingători în probele spor
tive au suit pe treptele podiu
mului de onoare, unde li s au în- 
mînat diplome și premii in 
cărți.

Duminica sportivă s-a bucurai 
de o caldă apreciere din partea 
sutelor de spectatori din comuna 
Havîrna și din comunele apro
piate.

UNGUREANU TEODOR 
învățător

Tovarășii Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al R.P. Romîn e, Ion 
Gheorgbe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și Avram £u- 
naciu, ministrul Afacerilor 
Externe, au trimis telegrame 
de felicitări tovarășilor J. Țe- 
denbal, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Mongole, J. Sambu, președin
tele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R.P. Mongole,

r a m e
' ? i •. s

șl P. Sagdarsuren, mintstnâ 
Afacerilor Externe, cu prile
jul realegerii în aceste funcții, 

In telegrame este exprte 
mată convingerea că priete* 
nia și relațiile de colaborare 
dintre popoarele romîn șf 
mongol vor continua să se 
dezvolte neîncetat, in intere* 
sul celor două țări, al întări
rii lagărului socialist șl al 
păcii. 5

(Agerpres) <•»

Activitatea artistică 
„seraliștilor"a

Tinerii muncitori- 
elevi ai Școlii medii 
serale din comuna 
Sa scut, regiunea Ba
cău. fruntași în pro
ducție și la învățătu
ră au și o rodnică 
activitate artistică. 
Astfel, zilele trecute

au prezentat pe sce
na căminului cultu
ral piesa „ Logodna 
furtunoasă", piesă 
care a fost urmărită 
cu un viu interes de 
publicul spectator.

Aceeași piesă, ele
vii muncitori, artiști

amatori o tor juca ți 
pe scenele căminelor 
culturale din Adjud 
ți din alte comune.

GH. GORUN 
instructor al comite
tului raional U.T.M.

Adjud

INFORMA ȚII
Chiang au mulțumit pentru di
plomele conferite,

★
La invitația Comitetului 

național pentru apărarea păcii 
din R.P. Romînă, ne vizitează 
țara de cîteva zile Constanti- 
nos Despotopoulos, avocat, de
putat al parlamentului 
membru al Comitetului 
pentru 
nală și 
mikalîs, 
dintă a
din Partidul liberal, membră 
a Comitetului

grec, 
elen 

destindere intemațio- 
pace, |i Eugenie Tsi- 
critic muzical, preșe- 
Comitetului femeilor

destindere internațională și 
pace.

în Capitală oaspeții au vi
zitat muzee, expoziții, cluburi 
muncitorești, instituții de în- 
vățămînt șj cultură etc.

★

La invitația Comitetului na
țional pentru apărarea păcii 
se află de asemenea în țara 
noastră doi oaspeți austrieci: 
Karl Ties, membru al secre
tariatului Consiliului păcii 
din Viena. și dr. Adolf Hal- 
bedl, jurist.

Pentru consumuri specifice
cît mai reduse!

Marți au continuat lucră
rile celei de-a II-a sesiuni a 
Comitetului administrativ al 
Uniunii internaționale a sin
dicatelor lucrătorilor din co
merț (departament profesio
nal al F.S.M.).

In ședința de dimineață, 
prezidată de Liu San-Cian 
(R.P. Chineză), au luat 
vîritul pe marginea raportu
lui cu privire la activitatea 
desfășurată și perspectivele 
Uniunii pentru dezvoltarea 
unității și acțiunii lucrătorilor 
și sindicatelor din comerț, în 
vederea îmbunătățirii 
țiilor economice și 
pentru dezarmare și 
Anibal Mora (Ecuador),

condi- 
sociaie, 

pace: 
Ro-

lorilor am tomerț
man PolakieWicz (R.P. Polo» 
nă), Vasilii Savov (R. P.‘ 
Bulgaria) și Liu San-cian 
(R.P. Chineză).

în ședința de după-amiază, ' 
prezidată de George Tsirpo- ' 
nouris (Cipru), au luat CU-' 
vîntul Pierre Delon (Franța} 
și Ion Preoteasa (Rî f*. R<> 
mină).

Apoi, Domenico Ban.chleri; 
secretar general al Uniunii' 
internaționale a sindicatelor 
lucrătorilor din comerț, a ex<.. 
pus concluziile asupra discu
țiilor purtate în legătură cu ‘ 
primul punct de pe ordinea 
de zi. -

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres) . ,f.

„Cămășile" de 
fontă ale unui 

tambur
(Urmare din pag. I-a)

otîteo straie pe mine incit dea-. 
bia mă mișc. „Mi-i sufletu-n 
zece-nvelișuri“, cum zice poetul. 
Și de fapt am nevoie de un sin
gur înveliș. Ba nu. De vreo 2-3 
pe care, după ce sînt turnat la 
turnătoria de fontă a uzinei 
„Unirea14 din Cluj, urmează 
să-mi fie date jos de sectorul 
prelucrător ăl uzinei — sectorul 
mecanic. De aici, de la frezori 
și strungari, ies un tambur zvelt 
și chipeș de ți-e mai mare dra
gul să mă vezi. Dar de ce m-or 
fi chinuind oamenii aceștia cu 
atitea greutăți de metal de care 
n-am trebuință și pe care le 
consum degeaba, zău că nu 
moi înțeleg !

— Am o greutate de circa 
1000 de kg., continuă tamburul - 
senior — o lungime de circa 1 
metru, iar diametrul exterior a- 
tinge 1272 mm. Cam așa arăt 
eu in momentul de față. Cu pu
țin timp în urmă arătam altfel, 
eram și mai mare. Ajungeam la 
greutatea de 1160 kg. Aveam 
prevăzute adausuri de prelu
crare foarte mori. De ce? Nu
mai pentrucă așa scria în stan
darde, Unii, legîndu-se da a- 
ceste „standarde", țineau mor
țiș la păstrarea acestor preve
deri care consumau de fiecare 
bucată cite 160 kg. metal în 
plus. S-au găsit însă cîțiva 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
care au spus și demonstrat că 
se pot reduce maselotele și a- 
dausurile de prelucrare creind 
și aplicînd o nouă tehnologie de 
turnare. S-a obținut astfel o 
economie de 160 kg. fontă pe 
bucată. Rău e însă că aceiapentru

—•-----

(Urmare din pag. I*a)

ANE
O scenă din filmul „Steaua dimineții

E C R

La înălțimea 
planurilor

lucra noi ca pînă acum ? Nu tre
buie să fim la înălțimea acestor 
planuri ? Acest lucru ne-a făcut 
să ne îndreptăm atenția și chiar 
să luăm deja unele măsuri care 
să ne sprijine în munca de ri
dicare a calificării fiecărui tânăr 
pentru însușirea . tehnicii înain
tate. Noi vom lupta împotriva ru- 

. finei, și pentru promovarea unui 
httirit inovator în brigadă, pen- 

dezvoltarea spiritului gospo- 
resc, ne vom strădui să învă- 

mereu, pentru ca numai în 
ticest fel vom ajunge să mun* 
Him la înălțimea planurilor par
tidului.

Din biroul șefului de secție, 
prin geamul cit un perete, pri" 
pese încăodată ca pe un ecran 
tnunca brigăzii lui Marin Ion. 
Dacă acum, tinerii aceștia lucrea
ză și gîndesc astfel, ce vor fi ei 
peste 6 sau peste 15 ani, atunci 
tind luminile comunismului vor 
fi atât de aproape?

care au avut această inițiativa, 
în momentul de față nu mai în
cearcă să descopere noi căi 
pentru micșorarea consumului 
specific de metal, in sensul rea
lizării unor economii importante. 
Se mai poate încă în mod sigur. 
Adaosul de prelucrare e mult 
prea mare și maselotajul e și el 
încă destul de mare. Dar pen
tru asta e nevoie ca cei de la 
Standardizare să revizuiască 
unele norme asupra consumului 
de metal. Cazul de față de
monstrează câ unele prevederi 
ale standardului au rămas cu 
■mult în urma inițiativelor șr po- 
sibilitâțilăr descoperite de oa
menii muncii în procesul de pro
ducție. Am un cuvint și pentru 
cei care mă făuresc pe mine 
și pe frații mei mai mici, tam- 
buri perietori și rupători, cane 
mă însoțesc aici. Chiar și în 
■momentul de față mai sînt po
sibilități pentru reducerea con
sumului de metal. Dar nu asta 
este cea mai bună soluție. Fac 
eu o propunere. Noi tamburii să 
fim făcuți din 
Avantajele sînt foarte mari. In 
primul rînd se 
rabil consumul de metal. Adao
sul de prelucrare va scădea de 
la cei 10 mm. la 3 mm. Consu
mul de metal la un singur tam
bur va fi astfel redus cu circa 
120 kg. și, evident,, vor fi,-, reduse 
rebuturile, in clipa de foță pro
centul de rebuturi e de 10 la 
sută în vreme ce procentul ad
mis e de abia 7 la sută. Aici 
alte pierderi serioase de ma
terial. Și cind te gîndești că la 
fiecare tambur s-ar putea ob
ține importante economii de 
metal, de manoperă, apoi eco
nomii prin reducerea rebuturilor. 
Fonta se prelucrează mult, mai 
greu și e predispusă ușor cră
păturilor. Tabla laminată va în
lătura aceste neajunsuri. Anual 
uzina noastră execută circa 600 
taniburi mari și mici. Tamburii 
mici se pot confecționa direct 
din țeavă laminată. La aceștia 
s-ar economisi manoperă de 30 
la sută iar la cei mari de 10-15 
la sută. Pe bucată numai la ma
noperă s-ar economisi 75 de lei.
- E bună propunerea, este 

economică. Dar să ne îngădui 
să te întrebăm : în sarcina cui 
cade realizarea ei. de cine de
pinde, ce trebuie făcut ?
- Nu e mare filozofie, răs

punde de îndată tamburul 
mare. Problema trebuie luată în 
mînă de conducerea uzinei și 
după ce serviciul de proiectări 
in colaborare cu celelalte ser
vicii vor întocmi o tehnologie 
nouă adoptată prelucrării tablei 
laminate, să facă propunerile 
de rigoare forurilor de resort! 
Institutului de proiectări, Mi
nisterului Industriei Grele Și Mi
nisterului Industriei Bunurilor de 
Consum. După cîte știu cîțiva 
ingineri au realizat un proiect 
după inovația inginerului Kiss 
Zoltan pentru executarea tam- 
burilor din tablă. S-a pregătit 
și o tehnologie sumară. Dar nu 
înțeleg de ce nu se urgentează, 
de ce nu se ia în dezbatere din 
nou și să 
Pentru că

— De-ajuns, am înțeles totul 
- îl întrerupse prezidentul. Poți 
sâ treci la loc, dar ai grijă să 
nu calci pe cineva pe picioare 
că, cu greutatea dumitcle, îl 
faci zob. Zîmbete ironice în 
sală. Tamburul trece la loc. Șe
dința continuă.

Doleanțele 
unui...
(Urmare din pag. l-a)

tablă laminată.

reduce conside-

se definitiveze odatâ. 
pe noi ne arde sub

9-a aplicai la începutul acestui 
care 

in 
De ce 

nu se aplică aceasta și la cele
lalte ? Gîndiți-vă ce economii de 
materie primă s ar putea realiza 
astfel ! Dar nici n-am pornit 
bine pe drumul existenței mele 
și m-am lovit de alte necazuri. 
Din pasta gata preparată por
nim în procesul de fabricație 
cu miile zilnic. Noi, paharele, 
avem un drum lung pînă 
să ne numim produse finite. 
Sînlem transportate în lăzi Ia 
secția tocitorie, apoi la gravuri, 
pictură, în cele din urmă la 
ambalare. Bineînțeles că multe 
dintre noi sint prefăcute în cio* 
buri numai datorită manipulări
lor. Mă întreb de ce nu se or
ganizează altfel transportul ? Nu 
s-ar putea introduce oare niște 
benzi rulante măcar în cadrul 
secțiilor ? Și asta o spun pentru 
că problema spargerilor e acută 
în cadrul fiecărei secții. La to* 
cit orie, de pildă, din cauza lip
sei de calificare în mai multe 
operații a tinerilor, ne rebutăm 
cînd nici nu ne gîndim. E 
drepte că tinerii au cerut de 
multe ori să-și însușească și ei 
toate operețiile din secție dar 
conducerea a considerat pro* 
blema ...dificilă.

Aș vrea să mă opresc în în
cheiere la secția pictură. E un 
atelier amenajat de curind. 
Pictura pentru noi înseamnă 
vopsirea cu aur coloidal, orna* 
rea cu floricele, cu frunzulițe 
aurii. Dar tocmai aici intervine 
defectuf Nu toți tinerii au că
pătat măiestria necesară și în 
loc să ne picteze cum trebuie, 
greșesc : în loc de frunzulițe 
ne trezim pe obraz cu cine știe 
ce ierburi sau cu cite o ...boabă 
de strugure. Din cauza aceasta, 
controlul de calitate ne dă îna
poi să fim repictate. Vă închi
puiți că aurul coloidal e foarte 
scump. Or, repictarea noastră 
înseamnă firește risipă de vop
sea din aceasta scumpă, înseam
nă sporirea consumului spe
cific.

Sint un simplu pahar, 
iată cite am avut de spus și ce 
lucruri bune s-ar putea realiza 
dacă toți tinerii din fabrică, 
organizația U.T.M,, conducerea 
fabricii ar lua toate măsurile 
pentru reducerea consumurilor 
specifice de materiale, pentru 
reducerea Ia maximum a rebu
turilor.

Am terminat.
— Bravo, puștiule. strigă cir 

neta din sală. Le-ai zis bine.

an încărcarea mecanizată 
înlătură această risipă, dar 
total sint opt cuptoare. “

Noi suscese a'e 
în întrecerile

Turneul internațional 
nis pentru 
luat parte sportivi și 
din R.P. Ungară, ;R.D. 
mană și R.P. Romînă s-a 
cheiat marți pe terenurile Pro
gresul din Capitală. Jucătorii 
ronuni au obținut un succes 
remarcabil in această competi
ție ocupînd locul I in majorita
tea probelor. Concursul pe echi
pe a revenit primei selecționate 
a R.P. Romîne care în ultimul 
meci a învins cu 7-0 selecțio
nata secundă a țării noastre, 
termiriind astfel neînvinsă com
petiția, întâlnirea dintre echi
pele R.P. Ungare și R.D. Ger
mane s-a terminat cu scorul de 
7-0 în favoarea sportivilor ma
ghiari, clasați astfel pe locul II, 

în, finalele probelor indivi
duale s-au înregistrat următoa
rele rezultate : simplu băieți : 
Ion Țiriac (R.P.R.) — V. Se
re ster (R.P.R.) 6-3, 8-6, 6-4 ; 
simplu fete: Mina Ilina (R.P.R.) 
— Iudith Monori (R.P.U.) 6-3, 
7-5 : dublu băieți : Țiriac, Se- 
rester (R.P.R.) — Madai, Kaly 
(R-P.U.) 2-1 ; dublu mixt : 
Madai, Monory (R.P.U.) — Ți
riac, Ilina (R.P.R.) 2-1 ; dublu 
fete : Ilina (R.P.R.), Monori 
(R.P.U.) i— Vahley, Kruizger 
(R.D.G.) 2-0.

de te- 
tineret la care au 

sportive

sportivilor noștri 
internaționale

Marți seara, în incinta

-Aca 
ia (X

—r. —w, _ -------- velo*
dromului Dinamo din Capitali 
s-a desfășurat întâlnirea inter
națională de lupte clasice dintre 
echipele reprezentative ale R.B- ' f 
Romîne și Suediei. Demonstrînțî^' 
o buna pregătire,' luptătorii rn- f 
mini au repurtat victoria 
4{/2—3l/z puncte.

Rezultate tehnice : categorii 
muscă : D. Pîrvulescu învinge. 
la puncte pe B. Fraenhorpv r 
(Suedia) : categoria cocoș t I. 
Cernea (R.P.R.) cîștigă la pune* 
te meciul cu' R. Lârsdoke (Su^*'^ 
dia) ; categoria pana : M. 
Schultz (R.P.R.) pierde Za ' 
puncte în fața lui L. Samuellfc™. 
son (Suedia) ; dătegorid ușoara ‘ 
Gh. Dumitru (R.P.R.) dispuni ' 
la puncte de A. Andersson (Site* 
dia) ; categoria ^mimijlocie:'f i~ 
V. Bularcă (R.P.R.) face meei - 
nul cu B. Nystroem (Suedia 
categoria mijlocie : I. Țăranii1 
(R.P.R.) meci nul cu H. Ari- ' 
tonsson (Suedia) ; categoria se* 
migrea ; Gh. Popovici (R.P.R.) 
termină 
Jonsson 
grea: R Svensson .(Suedia) îri^-' 
vinge la puncte pe L. Bujor i 
(R.P.R.).

Joi la Craiova ehipa Suediei 
va întâlni reprezentantiva se^, 
cundă a R.P.R.

la egalitate cu KFJ- 
(Suedia) ; categorii3

„Cupa Eliberării44 la box
Competiția de box dotată 

cu „Cupa Eliberării" continuă 
astă-seară de la ora 20 în par
cul sportiv „Progresul" cu des
fășurarea unei reuniuni care 
cuprinde multe întâlniri inte
resante. Din program se deta
șează partidele : V. Czekeli- 
Gh. Vasile, Al. Podaru-A. Tă- 
nase, A. Ciucă-N. Mocanu, Gh.

(Agerpres)
A»'

Aile-

este

Iancu-Gh. Anghel și M. 
nii-R. Gropșeanu.

Joi pe același stadion 
programată o nouă reuniune. «-
în fruntea programului se si-’ : 
tuează întâlnirile: O. Baciu? . 
Gh. Niculescu, P. Vizitiu-1. 
Ioniță, A Găneșcu-D. Ionescu«*- 
și D. Minea-C. Russu. ‘ 2

(Agerpres) \x

75.000 lei 
suplimentar 

„Premiul Săptămînii 
la
LOTO-CENTRAL

Numai astăzi și 
mîine mai putefi 
cumpăra bilete 
pentru tragerea 
de vineri 15 iulie

Filmele Ion Popescu-
Gopo și-au eîștigat aprecieri 
de preț, atât în țară cit și peste 
hotare. In special ciclul de de
sene animate despre istoria și 
evoluția omului s-a bucurat 
de o primire călduroasă fiind 
distins cu însemnate premii 
la diferite concursuri interna
ționale. Ultimul film din a- 
ceastă trilogie, după cum se 
pare - „Homo sapiens" este 
la nivelul celorlalte două 
(„Scuriă istorie" și „Șapte 
arte") și, într-un anumit sens, 
le depășește, după părerea 
noastră. Dacă primul desen a- 
nimat ne reda intr-o viziune 
generală ascensiunea istorică 
a umanității, dacă celălalt 
imagina procesul prin care 
s-au născut artele, cel de-al 
treilea film, încoronînd ciclul, 
ne explică cum și de ce a pu
tut omul să realizeze măre
țele sale înfăptuiri. Cum și de 
ce ? pare a se întreba Gopo 
și tot el răspunde: simplu, 
fiindcă omul a încetat la un 
moment dat de a îi o ființă

oarecare și a devenit „homo 
sapiens" a devenit cu ajutorul 
muncii „înțelept14, a învățat 
să descopere tainele naturii, 
să cunoască legile Universu
lui și apoi să le utilizeze în fo
losul său. Mergînd pe linia 
generală a adevărului științi
fic, Gopo descrie cu o desfă
șurare excepțională de fante
zie și umor, pățaniile omule
țului care numai „lovindu-se 
cu capul de prag" (arzindu-se 
cu focul, izbindu-se cu pia
tra ș.a.) înțelege cum ar putea 
să se ferească de efectele ne
gative ale forțelor naturii și 
cum să le stăpîneâscă apoi. 
Foarte plastic și expresiv este 
descris de asemenea procesul 
nașterii credințelor deșarte și 
superstițiilor din neînțelege
rea unor fenomene naturale, și, 
prin aceasta, filmul aduce o 
contribuție la combaterea mis
ticismului și la educarea în 
spirit științific materialist.

De o mare noblețe ni se pare 
a fi ideea finală despre ge
nerozitatea omului care, ajun- 
gind în zborul său prin Cos
mos în alte planete, ajută a- 
colo la nașterea vieții <1 la

dezvoltarea ființelor raționale, 
scurtindu-le și ușurîndu-le 
drumul evoluției pe baza pro
priei experiențe. Imaginea o- 
mului (ca un Mercur al vîito* 
rului) ducînd flacăra științei 
în întreg Cosmosul este de o 
mare valoare simbolică și e- 
moțională, arătînd convingă
tor că drumul spre progres 
trece numai prin folosirea cu
ceririlor științei în scopuri 
pașnice. Cu excepția unor ca
rențe destul de mărunte (lip
sa de inspirație în colorarea 
unor desene, extravaganța 
unor imagini) „Homo sapiens" 
este un film 
ces.

de un cert suc

„Steaua dimineții ii
legendele celeUna dintre

mai frumoase pe care le-a fău
rit de-a lungul veacurilor po
porul kirghiz este aceea des
pre tânăra Ciolpon — Steaua 
dimineții și viteazul Nurdin. 
Coproducție a studioului Len
film și a studioului cinemato
grafic din Frunze, filmul ne 
transmite spectacolul Teatru-

lui academic de operă și 
balet al Kirghiziei, în regia 
lui Tihomirov, operator fiind 
A. Dudko. După apreciatele 
filme-balet „Romeo și Julietta" 
și „Lacul lebedelor”, „Steaua 
dimineții*1 constituie o nouă 
desfătare oferită iubitorilor 
artei coregrafice de la noi. 
Compozitorul Mihail Rauhver- 
gher a compus o muzică pli
nă de inspirație care, tradusă 
în limbajul dansului de către 
maestrul de balet N. Tughe- 
lov, oferă prilejul unei de
monstrații de înaltă clasă a 
artiștilor operei Kirghize.

La început asistăm la naște
rea idilei între viteazul Nur
din și Ciolpon, în mijlocul fru
mosului peisaj al patriei lor. 
Dar această dragoste pură nu 
e bine văzută de vrăjitoarea 
Aidai, care vrea să-1 subjuge 
pe Nurdin. Nici hanul Temir 
nu va îngădui unirea celor doi 
îndrăgostiți, preferind să-i 
condamne la o moarte îngro
zitoare, fereeîndu-i de vii în- 
tr-o peșteră din munți. Dar 
dragostea adevărată, senti
mentul înălțat prin puritate 
învinge orice piedici. Ciolpon

*i Nurdin îndepărtează stavi
lele din calea iubirii lor, 
fring uneltirile vrăjmașe 
biruie asupra vrăjitoarei 
dai, eliberind și pe toți 
menii pe care aceasta 
transformat in stane de 
tră.

Sensurile simbolice, bogă
ția de idei a legendei au fost 
admirabil convertite în lim
baj coregrafic, iar o montare 
plină de fast și îndrăzneală dă 
o amploare deosebită filmului 
spectacol. Soliștii dansatori au 
redat foarte bine caracterele 
personajelor lor : R. Ciokoie- 
va — Ciolpon, o fată din popor, 
cinstită și gingașă, V. Sarba- 
ghișev — Nurdin cel temerar, 
B. Beișenalieva — vrăjitoarea 
Aidai care, nici schimbîndu-și 
chipul, nu poate masca expre
sia de răutate și perfidie. Nu 
mai puțin bine dansează, de 
asemenea, înțr-o unitate per
fectă, restul ansamblului.

Filmul „Steaua dimineții", 
ilustrează din nou avîntul cul
tural minunat pe care l-a adus 
statul sovietic popoarelor al
tădată asuprite și înapoiate.

B. DUMITRESCU

MARX 39SUCEAVA-STR.
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MINERALS?*
NATURALE se gă^.'J 
sesc de vînzare lâ \ 
magazinele all men* 
tare, restaurante. bu-'°? 
fete, centre de cură 
și de răcoritoare.

Apele mineratec
sînt și un medica- ; 
ment ieftin, plăcut 
de luat, la indemina * 
tuturor. Cura cu apă ;; 
minerală se poate 
face acasă în orice-r 
timp al anului.

II 4



Guvernul S.U.A. duce un joc periculos 
cu destinele păcii

— Conferința de presă a lui N. S. Hrușciov —
încheierea lucrărilor 

sesiunii Biroului Consiliului
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS transmite:
La 12 iulie, ora 11 (ora locali) a avut loc in Mia Sverdlov 

oin Kremlin o conferință de presă a președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Nikita Hrușciov.

Șeful guvernului sovietic a făcut următoarea declarație in 
legătură cu evenimentele care s-au petrecut in regiunea pe
ninsulei Kola, ci nd la 1 iulie
american de tip „Rb-47“.

„Dy. sînteți informați că 
guvernul Uniunii Sovietice a 
adresat la 11 iulie un protest 
hotărît guvernelor Statelor 
Unite ale Americii, Marii Bri
tanii și Norvegiei în legătură 
cu noua încălcare flagrantă a 
spațiului aerian al țării noa
stre de către un avion mili
tar american.

Aceasta s-a petrecut la 1 
iulie.. în Marea Barenț, în a- 
propierea peninsulei Kola, un 
avion militar american a în
călcat frontiera de stat a Uni
unii Sovietice în apropiere de 

-capul Sviatoi Nos și se în- 
drepta spre orașul Arhan- 
ghelsk. ’ -

Avionul infractor nu a dat 
ascultare semnalelor emise de 
avionul nostru de vfnătoare 
care-i cerea să-1 urmeze. După 
aceasta, potrivit ordinului dat 
forțelor armate ale Uniunii 
Sovietice cu privire la paza 
frontierelor sovietice, avionul 
nostru de vînătoare a fost ne
voit să deschidă focul asupra 
avionului infractor și l-a 
dobori t.

Ulterior, în apele teritoriale 
sovietice au fost găsiți doi 
membri ai echipajului avio
nului american doborît: pilo
tul avionului și pilotul se
cund.

'■ Din depozițiile lor s-a aflat 
că acest avion cu șase mo
toare de tip .,Rb-47" a deco
lat de la o bază • militară a- 
imerjcană situată pe teritoriul 
Angliei și urma să zboare 
dc-a lungul frontierelor nor
dice ale Uniunii Sovietice 
pentru a îndeplini o misiune 
Be spionaj, iar apoi să se îna
poieze în Anglia.

Noul caz de încălcare fla
grantă a spațiului aerian al 
țării noastre dovedește că gu
vernul Statelor Unite ale A- 
mericii nu a renunțat la po
litica actelor de agresiune îm
potriva Uniunii Sovietice.

Ținîrid seama că în cazul de 
față incursiunea avionului a- 
merican a fost curmată în 
stadiul initial, guvernul sovie
tic s-a limitat la distrugerea 
acestui avion; membrii echi
pajului rămași in viață vor 
fi deferiți justiției conform 
legilor sovietice. Să nu con
teze domnii provocatori și e- 
xecutanții intențiilor rele ale 
acestora că asemenea acțiuni 
vor rămînei nepedepsite.

•Zl Noi am avertizat guvernul 
Statelor Unite asupra grelei 
răspunderi pe care ți-a asu- 
mat-o comițind provocări îm
potriva Uniunii Sovietice. Po
porul american, ca și Întrea
ga opinie publică mondială, 
trebuie să cunoască adevărul, 
trebuie să știe că guvernul

*
Fiind întrebat dacă știe în cc 

scop a fost trimis în drrecția li
ni anii Sovietice avionul ameri
can doborît la 1 iulie, N. S. 
Hrușciov a spus că în orice caz 
acest avion nu transporta un me
saj de salul adresat guvernului 
sovietic de către președintele 
S.U.A, Avionul zbura în scopuri 
provocatoare, iar orice provoca
re trebuie curmată. De aceea a- 
a ionul a fost doborît de trupele 
sovietice ji alte avioane, dacă

Opinia publică mondială 
condamnă noua provocare 

agresivă a S. U. A.
LONDRA 12 (Agerpres). — 

t,Avionul american dat dispă
rut a fost doborit de rufi". 
„Un avion american a fost 
doborit după ce a decolat de 
la o bază din Anjlia", 
„U.R.S.S. avertizează Anglia : 
V-ați alăturat Statelor Unite 
în săvirșirea unei acțiuni a- 
gresive’ — sub aceste titluri 
au apărut o serie de știri in 
ziarele engleze de marți dimi
neața.

„S-a intimptaf lucru! de ca
re ne-am temut" — scrie zia
rul „Daily Herald". Calificind 
noua acțiune perfidă a State
lor Unite drept un „incident 
internațional revoltător petre
cut după cazul cu „U-2" care 
a dus la torpilarea conferinței 
l'a nivel înalt", ziarul formu
lează acuzații serioase la a- 
dresa guvernului englez care 
sprijină cercurile guvernante 
americane punindu-le la dis
poziție baze engleze.

Punind la îndoială, pe bund 
dreptate, justețea poziției gu
vernului englez, care a con
simțit tacit la actuala politică 
de provocare dusă de S.U.A. 
ziarele „Daily Mail" si „Daily 
Worker" subliniază că acum 
Macmillan trebuie să dea so- 
eoteală tn fața opiniei publice 
din Anglia.

TOKIO 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comentind 
la 12 iulie notele adresate de 
guvernul sovietic guvernelor 
S.U.A., Angliei și Norvegiei 
în legătură cu violarea fron
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a fost doborit ui avion militar

Statelor Unite ale Americii 
duce un joc peri ml os eu do- 
t'neie pieii, destinele popoare
lor.

Violarea spațiului aerian 
sovietic la 1 iulie de către un 
avion american de recunoaș
tere constituie un nou ac*, 
perfid din partea guvernului 
Statelor Unite ale Americii. 
Zborul provocator al avionu
lui militar american „Rb-47“ 
dovedește câ asigurările date 
în luna mai la Paris de către 
pre;edfnte’e Eisenhower că 
vor înceta zborurile de spio
nai in spațiu] aerian al Uni
unii Soviet’ce nu valorează 
nici două parale.

Este necesar de asemenea să 
subliniez rolul nedemn pe 
care l-a avut guvernul An- 
g iei în această acțiune de 
provocare. El a fost complice 
direct- la- acțiunile agresiye 
ale Statelor Unite ale Ameri
cii împotriva Uniunii Sovieti
ce. Un astfel de rol nu este 
cîtuși de puțin compatibil cu 
declarațiile oficiale ale guver
nului Angliei cu privire la 
dorința de a contribui la des
tinderea încordării și de a-și 
îmbunătăți relațiile cu Uniu
nea Sovietică.

Se pune de asemenea în
trebarea dacă se poate da 
crezare declarațiilor guvernu
lui norvegian care în nota sa 
din 27 mai a făgăduit să ia 
măsuri pentru preîntîmpina- 
rea folosirii teritoriului Nor
vegiei de către Statele Unite 
în scopuri agresive împotriva 
Uniunii Sovietice? în lumina 
acestor fapte cunoscute, pozi
ția guvernului Norvegiei este 
cel puțin nerezonabilă și pri
mejdioasă pentru poporul 
norvegian.

In numele guvernului so
vietic și a] întregului popor 
sovietic atrag atenția cu toa
tă răspunderea tuturor state
lor lumii că cercurile guver
nante din Statele Unite, cu 
complicitatea aliaților lor din 
blocurile agresive, urmăresc in 
mod vădit provocarea unui 
conflict militar serios. Acțiu
nile lor nu pot fi altfel cali
ficate.

UNIUNEA SOVIETICA VA 
APĂRA și pe viitor in
teresele PĂCII ȘI SECU
RITĂȚII ÎN ÎNTREAGA LU
ME. Greșesc profund aceia 
care și-au propus scopul de a 
ne pune răbdarea la încerca
re. Nu le recomandăm să facă 
aceasta. Uniunea Sovietică și 
aliații noștri, de care sîntem 
legați prin obligații corespun
zătoare, pot da riposta orică
rui agresor".

Apoi N. S. Hrușciov a răs
puns la întrebările ziariștilor 
sovietici și străini.

*
vor urma o astfel de linie, în 
vor găsi mormÎDtul.

N. S. Hrușciov a atras aten
ția asupra raptului că Pentago
nul a oferit o posibilitate de a 
se demonstra caracterul greșit al 
afirmației militarilor americani 
că ar fi imposibil să se intercep
teze avioanele lor și că ele ar fi 
inaccesibile. Bombardierul ..Rb- 
47** este tocmai bombardierul »- 
merican de tipul cel mai râ»pin- 
dit. El se află în întregime în 

tierelor sovietice de către un 
avion militar american, co
mentatorul postului de radio 
Tokio „N. H. K.“ subliniază 
că atit acest incident cit și 
cazul cu avionul „U-2", care 
a provocat zădărnicirea con
ferinței la nivel înalt, va 
avea consecințe serioase. Co
mentatorul subliniază că 
S.U.A. au provocat țârilor, 
inclusiv Japoniei, care își 
oferă teritoriul pentru baze 
militare americane „o stare 
de îngrijorare chinuitoare".

BEIRUT 12 (Agerpres). - 
TASS transmite: Toate zia- 
n. e din Beirut au1 publicat 
la loc de frunte știrea că un

Dezbateri furtunoase
LONDRA 12 (Agerpres). - 

Marți după-amiază au avut 
loc dezbateri furtunoase în 
Camera Comunelor în legă
tură cu faptul că avionul de 
spionaj american ..Rb-47" 
doborit la 1 iulie deasupra 
apelor teritoriale sovietice' a 
pornit de la o bază americană 
(Erize Norton-Oxfordshire) pe 
teritoriul britanic.

După cum arată agenția 
Reuter „primul ministru a fost 
pus în fața unui baraj de Ei- 
trebări încordate și îngri
jorate în legătură cu zborurile 
de spionaj efectuate de a- 
viaane americane care au 
baze în Anglia. 

sfera focului artileriei antiaerie
ne fi nu sini necesare rachete 
împotriva lui.

De aceea, a subliniat N. S. 
HrațeioT, strategiei Statelor U- 
nile, bazate pe aceste bombar
diere. ii este rezervată aceeași 
soartă ca «a cea avută de avionul 
rare a Mvîrșit zborul provocator 
de la 1 iulie-

La întrebarea dacă președintele 
Consiliului de Miniștri ar putea 
ronenU atitudinea guvernului 
englez «t a primului ministru 
Macmillan față de zborurile de 
spionaj deasupra Uniunii Sovie
tice, S. S. Hrușciov a declarat 
ei, după cit el. Macmillan 
na a spus deocamdată nimic în 
legatara eu recentei zbor Ce-i 
drept, d a vorbit despre zborul 
de l« 1 mai

După părerea lui N. S Hruș
ciov, situați^ lui Macmillan nu 
e*.e strălucită. intruejț a spus 
una și arum face alta N. S. Hruș
ciov a adăugat eă guvernul so
vietic va aștepta ce va spune gu
vernul englez in această proble
mă.

Inul din corespondenți 1 a în
trebat pe N. S. Hrușciov daca cei 
doi membri ai ech-pajuiui avio- 
rniui rămași in viață
vor fi judecați împreună eu Po
wers mu separat »i cind va avea 
loc procesul inteaiat iui Powers.

N. S. Hrușciov a răspuns că 
aceasta o cPestiune care pri
vește tribunalul El presupune 
eă cele două procese vor fi ju- 
dernte, desigur, separat, deoarece 
crimele sini diferite și au fost 
Mvîxșite la date diferite.

N. S. Hrușciov a fost întrebat 
ia ce fel trebuie înțeles in lumi
na cazului recent ea av.onul a- 
merican avertismentul sovietic că 
vor fi date cootraloviiuri bazelor 
militare americane din alte țări.

N. S. Hrușciov a spus că acest 
lucru trebuie înțeles întocmai așa 
cum a fost exprimat de mare:a- 
lul Malinovski.

N. S. Hrușciov a fost întrebat 
re părere are despre acțiunile 
S.UA. care nu vor să admită 
participarea U.R-SJS. Ia treburiie 
< misferei occidentale. în timp ce 
ele însele intervin în treburile 
întregului glob pămîntesc. N. S. 
Hrușciov a răspuns câ Uniunea 
Sovietică însăși nu dorește să 
participe la treburile țărilor A- 
inericii Latine. U.R.5.5. sprijină 
libertatea și independența tutu
ror țărilor, iar atunci cind esie 
solicitată, este gata să acorde ță
rilor respective un ajutor econo
mic «i politie. S.U.A. insă se tem 
pini și de ceea ce amintește de 
Uniunea Sovietică in America 
Latina, și nu numai acolo, ci și 
în colonii.

N. S. Hrușciov a caracterizat 
drept o născocire dintre cele mai 
stupide afirmația câ rușii ar dori 
să creeze baze militare sovietice 
în Cuba.

Unul din corespondenți a în
trebat ce părere are N. S. Hruș
ciov despre intenția guvernului 
Statelor Unite ale Americii de a 
pune la dispoziția militariștilor 
de la Bonn rachete cu focoase eu 
hidrogen, ceea ce dâ naștere u- 
nei mari îngrijorări în rindurile 
opiniei publice din Occident.

N. S. Hrușciov a spus că acea
sta «st® o acțiune criminala, de
oarece pune arme în mîinile re
vanșarzilor. Atunci cînd U.R.S.S. 
se declară gata să încheie Tra
tatul de pace cu R. D. Germană, 
dat fiind refuzul puterilor occi
dentale de a semna Tratatul de 
pace cu cele două slate germa
ne. a subliniat el, S.U.A. acuză 
Uniunea Sovietică că ar încălca 
acordurile cu privire la Germa
nia. Dar. înarmind Germania 
Occidentală, Statele Unite încal- 

avion militar american 
„Rb-47- a fost doborît deasu
pra apelor teritoriale ale 
Uniunii Sovietice și că mem
brii echipajului său au recu
noscut că au avut de înde
plinit o misiune specială cu 
caracter de spionaj. „Noul 
incident, scrie in articolul 
său redacțional ziarul ..An 
Nida“. dovedește că S.U.A. 
urmăresc cu încăpăținare pro
movarea politicii lor aventu
riste și privesc cu un dispreț 
criminal destinele omenirii .

„Prin acest incident, arată 
„An Nida". S.U.A. nu și-au 
demonstrat forța, ci dispera
rea de care sint cuprinse".

în Camara Comunelor
în răspunsurile sale, primul 

ministru Macmillan reluînd 
punctul de vedere oficial al 
S.U.A., a încercat sâ nege evi
dența pretinzînd că avionul 
american „Rb-47“ nu ar fi 

< fost doborît deasupra apelor 
teritoriale sovietice. De ase
menea Macmillan a refuzat să 
răspundă la orice întrebare 
privind acțiunile de spionaj 
ale avioanelor americane cu 
baze în Anglia~.

Mai mulți deputați laburiști 
au cerut în cadrul acestor 
dezbateri desființarea bazelor 
americane din Anglia arătînd 
că ele constituie o primejdie 
pentru poporul britanic. Mac
millan a respins aceste cereri. 

ci de fapt în mod flagrant aceste 
acorduri.

Râspunzînd la întrebarea de 
ce informația cu privire la dobo- 
rîrea la 1 iulie a avionului „Rb- 
47*4 s-a dat abia după zece zile, 
N. S. Hrușciov a spus câ Uniu
nea Sovietică a așteptat în ce fel 
va căuta partea americană si ex
plice dispariția acestui avion.

După ce americanii s-au li
niștit, crezînd ci avionul s-a scu
fundat, ceea ce, dupi părerea 
lor, B fost deznodămintul cel 
mai favorabil. Uniunea Sovietică 
a hotărît să declare că avionul a 
fost doborît. După cum a spus 
Hrușciov, scopul a constat in a 
„încurca*4 partea americană, și 
acest scop a fost atins intr-o a- 
numitâ măsură.

N. S. Hrușciov a fost întrebat 
ce atitudine are el față de in
formația apărută în presa engle
ză că S.U.A. încearcă si reia zbo
rurile de spionaj ale avioanelor 
,.U-2“ și examinează cu aliații 
lor problema dacă ei vor auto
riza zborurile de pe teritoriul 
lor. N. S. Hrușciov a răspuns ci 
guvernul U.K.?.?, nu este infor
mat daci guvernul S.UA. exami
nează sau nu problema reluării 
zoo rarilor avioanelor „U-2-. 
Despre aceasta scriu ziarele, dar 
nu se poate spune ci guvernul 
S.U.A. are această intenție.

N. S. Hrușciov a declarat ci 
dacă zborurile vor fi reluate, a 
ceasta ar dure la o și mai mare 
agîaxare a încordării, eeca ce 
implică primejdia începerii unui 
război. U.R.S.S. nu v> furniza 
pretexte pentru aceasta, dar a- 
'v.oanele de spionaj vor fi dobo
ri te «i va fi tradus in viață a- 
verlismentul dat de ministrul 
Apărării.

La întrebarea cum apreciază 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S, hotârirea gu
vernului S.U.A. de a sista acrii - 
zițiile ue zahăr din Cuba, N. S. 
Hrușciov a răspuns câ aceasta 
este u acțiune care urmărește dez
organizarea economiei «i submi
narea condițiilor politice create 
de revoluția din Cnba.

N. S. Hrușciov și-a reafirmat 
declarația făcută la Congresul în
vățătorilor <i profesorilor <Ln șco
lile medii din R.S.F.S.R. eâ dacă 
America va renunța «ă achizițio
neze zahăr din Cuba. Uniunea 
Sovietieâ îl va cumpăra cu plă
cere.

^eful guvernului sovietic a sub
liniat că acțiunile S.L.A vor ti 
în ultimă analiză folositoare po
porului cuban, inIrurit Cuba se 
va elibera de presiunile econo
mice din partea S.U-A. Și neno
rocirea este de folos la ceva, a 
adăugat N. S. Hrușciov.

Cind N. S- Hrușciov a fost în
trebat dacă Uniunea Sovietică in
tenționează in legătură cu eve
nimentele recente să întreprindă 
demersuri in Organizația Națiu
nilor Unite in vederea menține
rii păcii, șeful guvernului sovie
tic a răspuns că este necesar sâ 
se pună aceste probleme la 
U.N.U.

N. 5. Hrușciov a spus câ gu
vernul sovietic nu a adoptat încă 
o hotârire cu privire la prezen
tarea spre examinare O.N.V. a 
problemei incursiunii sâvîrșite la 
1 iulie de un avion american. 
Dar, după părerea sa, această 
problemă trebuie prezentată spTe 
examinare Consiliului de Secu
ritate, iar apoi transferata spre 
examinare Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite.

I

Casa Albă intr-o 
penibilă încurcătură
WASHINGTON 12 (Agerpres).

TASS transmite : Demascarea 
roii provocări agresive a clicii 
militariste americane împotriva 
Uniunii Sovietice a luat pe neaș. 
tepLate cercurile guvernamentale 
ele Statelor Unite. După cum sub
liniază ziarul „New York Times** 
s:tuîndu-se „pe poziția tăcerii 
care nu obligă la nimic „guver
nul a sperat că va putea evita 
Eparîția unor declarații contra
dictorii, așa cum s-a întîmplat 
în cazul avionului de spionaj al 
lui Powers. „In felul acesta, 
scrie „New York Times**, guver. 
nul adoptă probabil linia pe 
care, după părerea celor care îl 
critică. <>1 ar fi trebuit să o a. 
dopte în cazul întâmplat cu a- 
vionul „U-2-.

Dîndu-și însă seama ca nu 
p^ațe.ieși din încurcătură numai 
cu tăcerea și nefiind în stare 
sa născocească, ceva mal, bun, 
guvernul Statelor Unite s.a si
tuat pe poziția negării absurde 
a încălcării frontierei -Uniunii 
Sovietice de către avionul mili
tar american. Intr-o declarație a 
Casei Albe, dată publicității, la 
12 iulie, se afirmă cu totul ne
fondat, că „avionul american 
,.Rb-47“ s-ar li aflat deasupra 
apelor internaționale șl n-a zbu
rat deasupra teritoriului sovie
tic. deasupra apelor teritoriale 
sovietice sau în spațiul aerian 
sovietic*4. întreaga inconsistență 
a acestei afirmații absurde reiese 
limpede fie chiar și din faptul 
că ‘secretarul președintelui peri, 
tru problemele presei, Hagerty 
n.a putut- da nici un răspuns 
unui corespondent care i-a cerut 
șă-i explice în ce mod poate fi 
informat guvernul american 
despre locul .precis unde a fost 
doborît avionul.

De altfel comentariile presei 
americane nu lasă nici o îndo. 
îală că noua provocare agresivă 
împotriva Uniunii Sovietice im
plică pentru Statele Unite conse
cințe internaționale serioase. 
Astfeh corespondentul din Lon
dra al ziarului. „New York Ti. 
mes“, Middleton subliniază că 
incidentul cu bombardierul ame. 
rican „a stîrnit teama guverne, 
lor, indignarea opoziției și neli. 
niștea opiniei publice din An. 
glia și Norvegia“.

Mondial
STOCKHOLM 12 (Ager

pres). — La Stockholm și-a 
încheiat lucrările sesiunea 
lărgită a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii. Sesiunea a 
adoptat Apelul Biroului Con
siliului Mondial al Păcii către 
popoarele din lumea întreagă,

Apelul Biroului Consiliului 
Mondial al Pâcll câlrc popoarele din lumea 

întreaga
Popoarele din întreaga lume, care trăiesc astăzi sub amenințarea 

permanentă a războiului nuclear, nu se pot împăca cu eșecul trata
tivelor internaționale. Dezarmarea este absolut necesară salvării 
omenirii și asigurării coexistenței pașnice. Popoarele trebuie să 
ceară acest lucru. Ele pot să obțină o asemenea hotârire. 
Recentele succese ale forțelor populare sînt o dovadă că acest lu
cru este cu putință. t ,

Cerem convocarea unei conferințe internaționale cu participarea 
tuturor statelor membre sau nemembre ale Organizației Națiunilor 
Unite pentru realizarea unei dezarmări generale și controlate in 
e'noe. Considerăm câ pentru a înlătura pericolul care planează 
asupra noastră prima etapa trebuie sâ prevadă interzicerea mijloa
celor de transportare a armei nucleare și lichidarea bazelor militare 
de pe terilorii străine.

Cerem ca toate guvernele să declare că sint gata să participe Io 
această conferință cu intenția de a adopta măsuri concrete. Cerem 
ca incă de pe acum toate guvernele să creeze condiții favorabile 
fne~;i unei astfel de conferința. In acest sccp ele trebuie să evite 
orice acțiuni care ar putea contribui la războiul rece, să renunțe la 
experiențele cu arma atomica, să respecte suveranitatea și indepen- 
de-ți celorlalte state. Chemăm pe oamenii din lumea întreagă să 
sprjine această cerere.

BIROUL CONSILIULUI MONDIAL AL PACU
Stockholm, 11 iulie 1960.

F. Kozlov l-a primit pe ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova

MOSCOVA 12 (Agerpres).- 
TASS transmite : Frol Kozlov, 
membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S.. a 
primit la 12 iulie pe Mihai 
Dalca, ambasadorul R. P. Ro

Complotul colonialiștilor 
împotriva Republicii Congo

BERLIN 12 (Agerpres).—După 
cum rela.ează ADNf Republica 
Federa.â Gerni-inâ ia pane di- 
rec.ă îa cort>p rația colonialiști
lor impoiriva Repubitcă Congo. 
Germana Otddwalâ este foto, 
si.ă ca bază peni'u numeroasele 
avioane de :ransport care aduc 
ut-:âii m-litare in Congo. Esie 
vorba nu numai de avioane mUi- 
lare belgiene, ci și de avioane 
a-e forțelor aeriene militare ale 
S.UA.

După cun. subliniază agenția 
r.D\. -.c miteriaieie publicate 
.'w e .**z vest-germa.n
».Fra-.'- Rund*chau“ reiese 
câ s-a prevăzut folosirea d.vi- 
z.ei 24 de inian.erie a S.L.A. 
pev.u desfășu-arta ope.-a;iiior 
in Cc igo

Re:erindu-sr la informațiile 
pr.ml:e in cursul zilei de luni din 
Kassel, zgenț.a ADN subl niază 
că trupele belgiene din cadrul 
K.A.T.O.. încnr.iruîte pe terito. 
rial R. F. Germane, au fast puse 
în stors de alarmă. După cum 
se arată în informațiile primite 
din Kassef este vorba de ..mă
suri care decurg din situația 
creată in Congo*.

LEOPOLDVILLE 12 (Ager
pres). — Participanții la com
plotul colonialist împotriva 
tinerei Republici Congo iși 
continuă acțiunea murdară.

După cum relatează cores
pondentul din Elisabeth vi lie 
al agenției United Press In
ternational. primul ministru 
al provinciei Katanga — una 
din cele șase provincii ale sta
tului Congo — Chombe a de
clarat la 11 iulie că provincia 
se repară de Congo și se pro
clamă ..independentă-. Chom
be a subliniat în declarația sa 
că această independență în
seamnă o strînsă colaborare 
cu Belgia și a cerut guvernu
lui belgian sâ continue să 
acorde ajutor militar finan
ciar și tehnic. în relatarea a- 
genției se arată că ..în expre
sii foarte confuze*4 Chombe a

-----•-----

TUNISIA:
Naționalizarea unor 

întreprinderi franceza
TUNIS 12 (Agerpres). - 

După cum anunță ziarul „Al 
Amal“, guvernul tunisian a 
naționalizat citeva întreprin
deri franceze — trei uzine e- 
lectrice și două societăți de 
transport. Ziarul menționează 
câ această acțiune a fost în
treprinsă deoarece societățile 
capitaliste străine nu au ținut 
seama de interesele țării.

Noi țări africane 
independente

PARIS 12 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
Reuter, la 12 iulie s-au înche
iat la Paris tratativele cu pri
vire la acordarea independenței 
a trei teritorii din Africa Ecua
toriala franceză aflate sub tutela 
Franței : Republica Congo. Re
publica Africii Centrale ?i Ciad, 
în aceeași zi a arat loc sein- ’ 
narea acordurilor prin care gu
vernul francez transferă acestor 
state drepturile suverane în do
meniul Afacerilor externe, apă- 
rării și finanțelor.

al Păcii
Declarația generală, Recoman
dările cu privire la desfășura
rea campaniei mondiale pen
tru dezarmare și întărirea 
păcii, Rezoluția cu privire la 
situația din Congo, Rezoluția 
cu privire la Cuba și alte do
cumente.

mîne în U.R.S.S., în legătură 
cu apropiata sa plecare din 
Uniunea Sovietică.

între ei a avut loc o con
vorbire prietenească, cordială.

încercat „să fundamenteze0 
separarea provinciei Katanga 
de Congo, câ în parlamentul 
provinciei Katanga nu a fost 
p-jsă la vot această problemă 
și că in general parlamentul 
nu s-a întrunit înainte ca pri
mul ministru să fi făcut de
clarația.

Fidel Castro: Statele Unite—dușmani 
ai popoarelor care luptă pentru 

independentă
HAVANA 12 (Agerpres). - 

TASS transmite : în seara zi
lei de 10 iulie Fidel Castro, 
primul ministru al Cubei, a 
rostit o scurtă cuvîntare tele
vizată de la locuința sa (Fidel 
Castro este suferind și stă la 
pat).

Problemele noastre, a spus 
Castro, nu sînt provocate de 
poporul american, ci de trus
turi și monopoluri ; poporul 
american nu este stăpînul so-

• cietăților „Esso** și „Texas Oii 
Company*4. Un mic grup de 
americani deține puterea și 
principalele resurse ale țârii. 
Tocmai acest grup a pornit o

j campanie împotriva noastră și 
: este gata să întreprindă o a- 

gresiune armată împotriva țâ-
• rii noastre. în această luptă 

toate popoarele lumii sînt de 
partea Cubei.

După ce a arătat că Statele 
Unite se prezintă în fața în
tregii lumi ca dușmani ai pro
gresului și ai popoarelor care 
luptă pentru independență, 
Castro a declarat că poporul 
și guvernul Cubei exprimă 
cele mai profunde mulțumiri 
Uniunii Sovietice pentru spri
jinul pe eare l-a ^acorițat 

’ Cubei.' Dar ne vom apăra și 
noi înșine, a spus Castro, ne 
vom pregăti șf pe viitor în 
vederea unei riposte. Imperia- ’ 

' liștii pot încerca să ne atace, 
dar atunci întreaga lume s-ar 
ridica împotriva lor. - ’

Marele miting 
de la Havana

HAVANA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 10 iulie 
în fața Palatului prezidențial 
din Havana la chemarea Con
federației oamenilor muncii 
din Cuba, sprijinită de toate 
organizațiile revoluționare și 
obștești din țară, s-au adunat 
peste un milion de oameni. 
Oameni ai muncii din capitala 
Cubei, din provinciile Havana, 
Matanzas, Pinardel-Rio au 
venit aici pentru a-și de
monstra unitatea cu guvernul 
revoluționar, pentru a-și ma
nifesta sprijinul deplin acor
dat acțiunilor lui in apărarea 
Cubei, împotriva agresiunii 
imperialiste.

Cuvintări înflăcărate care 
au exprimat convingerea că 
nici o agresiune imperialistă 
nu va putea sugruma revolu
ția cubană au fost rostite de

In Marele Palat al Kremlinului

Astăzi se deschide Plenara 
C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— Corespondentul Agerpres 
transmite: Miercuri dimi
neața în Marele Palat al 
Kremlinului se deschide Ple
nara C.C. al P.C.U.S.. Scopul 
plenarei este dezbaterea lar
gă a modului cum se îndepli
nesc hotărîrile celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. 
cu privire la dezvoltarea in
dustriei și transporturilor și 
introducerea în producție a 
celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Succesele economiei sovietice
MOSCOVA 12 (Agerpres). - 

TASS transmite : La Moscova 
a fost dat publicității comuni
catul Direcției Centrale de 
Statistică a U.R.S.S. cu privire 
la rezultatele îndeplinirii pla
nului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
pe primul semestru al anului 
1960.

Planul producției globale 
a industriei pe primul semes
tru a fost îndeplinit în propor
ție de 104 la sută, producția 
industrială continuînd să se 
dezvolte in ritm mai înalt de- 
cît cel prevăzut în planul pe 
anul 1960 în ansamblu.

A fost îndeplinit înainte de 
termen planul producției de 
oțel, laminate, metale feroase, 
minereu de fier, metale ne- 
f-roase la numeroase tipuri 
de produse ale industriei con
structoare de mașini, ener
gie electrică, petrol, căr
bune și la alte produse.

Oamenii muncii din agri
cultură au efectuat cu succes

Declarația 
a guvernului R.

PRAG A 12 (Agerpres). — 
După cum anunță Ceteka, la 
12 iulie și-a încheiat lucrările 
Sesiunea Adu nării: Naționala 
a Republicii Socialiste Ceho
slovace. In cadrul ședinței, Vi. 
liam Siroky, președintele gu
vernului a dat citire declara-, 
ției-program a guvernului.

In declarație se arată că în 
cel mai scurt timp, guvernul 
va aduce în discuția Adună
rii Naționale proiectul de lege 
cu privire la planul de stat 
al dezvoltării economiei na
ționale pe anii 1961—1965, po
trivit căruia volumul produc
ției industriale în acest cinci
nal va crește de șase ori în

Jesus Soto, secretar pentru 
problemele organizatorice ale 
Confederației oamenilor mun
cii din Cuba, Augusto Marti
nez Sanchez, ministrul Mun
cii, maiorul Juan Almeida, șe. 
Iul statului major al forțelor 
armate revoluționare Cubans, 
Ernesto Guevara, președintele 
Băncii Naționale și Osvaldo 
Dorticos, președintele Republi
cii.

Ernesto Guevara a subliniat 
in cuvintarea sa că după a- 
vertismentul dat de N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Cuba astăzi nu mai este o 
insulă singuratică, lipsită de 
apărare, ci o insulă apărată 
de cea mai mare putere din 
lume.

Președintele Dorticos a fă
cut un istoric al politicii agre
sive a S.U-A. față de Cuba din 
momentul proclamării repu
blicii, insistind asupra ultime, 
lor acțiuni agresive ale impe
rialismului american.

Președintele Dorticos a citit 
mesajul trimis de N. S. Hruș
ciov primului ministru al 
Cubei, Fidel Castro.

.Toporul cuban și guvernul 
său — se arată in mesaj — au 
mulți prieteni care sint Întot
deauna gata să colaboreze in 
mod reciproc avantajos și să 
acorde un ajutor dezinteresat.

Guvernul U.R.S.S., expri- 
mind voința poporului său, 
privește cu simpatie lupta 
pentru independență a po
porului cuban și împărtășește 
indignarea lui împotriva hotă- 
ririi adoptate dc guvernul 
S.U.A.

Dacă guvernul Cubei va in- 
timpina dificultăți in vînza- 
rea zahărului, guvernul 
U.R.S.S. este de acord să 
cumpere, in afară de livrările 
pe anul 1960, 700.000 tone de

Cuba cere convocarea 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 12 (Agerpres). 
TASS transmite :

La 11 - .iulie secretariatul 
ONU. a difuzat o scrisoare 
a lui Râul Roa, ministrul A- 
facerilor Externe al Cubei, a- 
dresată președintelui Consi
liului de Securitate al O.N.U. 
In care cere convocarea ime

Plenara va asculta și va 
dezbate raportul Comisiei de 
Stat a Planificării a R.S.F.S.R., 
al Comisiei de Stat a Plani
ficării a R.S.S. Ucrainene, ra
poartele Consiliului Econo
miei Naționale a R.S.S. Le-l 
tone. Krasnoiarsk, Kemerovo' 
și Karaganda, raportul Comi
tetului de stat pentru auto
matizare și construcții de 
mașini și al Institutului de 
sudură electrică „Paton“ din 
Kiev.

însămînțările de primăvară. 
Planul însămînțărilor de pri
măvară a fost depășit. Supra
fețele însămînțate cu toate 
culturile agricole (de toamnă 
și de primăvară) pentru recol
ta anului 1960 au atins 202.9 
milioane ha. față de 196.3 mi
lioane ha. anul trecut. Recolta 
din acest an promite sâ fie 
bună.

Șeptelul de bovine din col
hozuri și sovhozuri a sporit 
cu 6,3 milioane capete, iar ce J 
de porcine — cu 4,5 milioane’ 
capete.

Anul acesta instituțiile da 
învățămint superior din 
U.R.S.S. vor fi absolvite de 
350.000 de tineri specialiști. 
Școlile medii tehnice și cele
lalte instituții de învățămint 
mediu de specialitate vor fi 
absolvite de peste 480.000 oa
meni.

La 1 iulie 1960. potrivit da
telor preliminare populația 
Uniunii Sovietice a totalizat 
214.400.000 oameni.

■program
S. Cehoslovace

comparație cu volumul proJ 
ducției Cehoslovaciei capi
taliste. Volumul producției a- 
gricole va crețte pînă în anul 
1965 cu 22-23 la sută in com
parație cu anul 1960.

Guvernul Republicii Socia
liste Cehoslovace consideră că 
in domeniul relațiilor inter- - 
naționale sarcina principală 
este de a sprijini pe toate 
căile consolidarea continuă a 
puterii lagărului socialist si a 
alianței cu U-R.SB-, promo
varea consecventă a luptei 
pentru pace.

Adunarea Națională a apro
bat in unanimitate declarația 
guvernului.

zahăr, Ia care au renunțai 
S.U.A.".

Această veste îmbucurătoa
re a fost primită cu exclama
ții furtunoase de aprobare și 
cu aplauze de către toți par-^| 
ticipanții la miting. fl|

Recunoștinjă poporului, 
guvernului Uniunii 

Sovietice
HAVANA 12 (Agerpres). — 

într-o convorbire cu corespon
dentul TASS, președinte Re
publicii Cuba, Osvaldo Dorti
cos. a declarat:

„In numele poporului și gu
vernului Cubei exprim recu
noștință poporului, guvernului 
Uniunii Sovietice și primului 
ministru N. S. Hrușciov pen
tru solidaritatea manifestată 
cu poporul nostru și cu revo
luția noastră. Cred că ziua in 
care primul ministru Hrușciov 
a declarat că artileria Sovie
tică este gata să acorde spri
jin Cubei este o dată istorică 
pentru intreaga lume. Acea
stă declarație demonstrează 
că popoarele țărilor mici, 
poarele inrobite nu sint si^V 
gure in lupta lor pentru 1W 
bertatc economică și politică",

„Insulele noastre nu sînt 
nici de vînzare, 
nici de închiriat”

HAVANA 12 (Agerpres). —: 
Osvaldo Dorticos, președintele 
Cubei, a declarat că guvernul 
cuban va restitui Statelor Unite 
ultimul cec in valoare de 2 000 
de dolari reprezentând ,,chiria 
simbolică" pe care Statele Unite 
o plătesc anual pentru uriașa 
bază navală de la Guantanamo. 
,.Să se știe, a spus Dorticos, că 
insulele noastre nu sint nici de 
vinzare, nici de închiriat".

diată a unei ședințe a Consi
liului de Securitate pentru 
discutarea situației create in 
urma acțiunilor agresive ala 
Statelor Unite ale Americii 
împotriva Republicii Cuba și 
care prezintă o primejdie 
pentru pacea și securitatea 
generală.
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