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Mina Lupeni. Un nou 
schimb intra în șut.

In întîmpinarea 
celui de al lll-lea 
Congres al U.T.M.

Organizațiile U.T.M. din uzi
ne, fabrici, de pe șantiere, din 
instituții și de la 
în întîmpinarea 
lll-lea Congres al U.T.M. 
mercase acțiuni 
rească aportul 
lupta întregului 
pentru transpunerea în 
hatărîrilor Congresului 
Iu».

In regiunea Bacău, 
brigăzilor de producție 
neretuluj sînt în întrecere pen
tru îndeplinirea și depășirea 
continuă a sarcinilor de plan. 
B'igada „Steaua Roșie“ de la 
Fabrica de țevi din Roman, de 
exemplu, condusă ds Cozma 
Panaite, și-a depășit norma în 
această lună cu 8 la 
•brigada de tineret de I 
Roman, secția pompe, 
de Vasile Hodorogea, 
deplinit sarcinile de 
procent de 122 la sută.

In toate regiunile țării tinerii 
pcrticipă cu entuziasm la acți
unile de muncă patriotică. Săp- 
tomîna trecută, peste 32.000 de 

^hineri din Capitală, membri ai 
brigăzilor utemiste de muncă 

patriotică, au efectuat aproape 
100.000 ore de muncă patrioti
că pe șantierul fabricii de an
velope Popești-Leordeni, la con
strucțiile de locuințe de pe Ca
lea Griviței, la Depozitul Giu- 
lești etc. De la începutul acestei 
luni și pină 
bucureșteni 
200 tone de

Tinerii din
ajutat, în săptămîna de la 11-17 
Iulie, la însilozarea a 83 tone 
de furaje șî la lucrările de în
grijire a arboretelor de pe o 
suprafață de 230 ha. In aceeași 
perioadă, peste 350 de elevi din 
orașul Brăila au sprijinit pe lu
crătorii din gospodăriile agri
cole de stat Lacu Sărat, Roman, 
Movila Miresei și altele la cu
lesul roșiilor șî vinetelor, precum 
și la alte lucrări agricole. Și în 
regiunea Cluj peste 3.400 de e- 

Utevi, studenți și tineri muncitori 
Htu sprijinit campania de recol
tare a păioaselor. Ei au ajutat, 
printre altele, la seceratul griu
lui de pe 130 de ha.

In același timp tinerii partici
pă și la numeroase acțiuni cul
tural-educative, inițiate de or
ganizațiile U.T.M.

u

sata inițiază 
celui de-al

Ru
menite să spo- 
tineretului 

popor
la 

muncitor 
viață a 
partidu-

membrii 
ole ti-

sută, iar 
la I.M.S. 
condusă 
și-a în- 
plan in

acum, brigadierii 
au colectat peste 
metale vechi, 
regiunea Pitești au

(Agerpres)

Cresc rindurile 
tinerilor inovatori

La mina Lonea
HUNEDOARA (de 

Ia corespondentul 
nostru).

După Congresul 
partidului mișcarea 
de inovații la mina 
noastră a devenit 
mai intensă, ne 
spune tovarășa in
giner Nicoară Io- 
seta de la cabinetul 
tehnic al minei. 
Numai în ultimele 
săptămîni s-au fă
cut 5—6 noi propu
neri de inovații. 
De la începutul a- 
nului și pină acum 
s-au Înregistrat 25

de propuneri de 
inovații (dintre ace
stea 9 sînt apli
cate iar 6 în expe
rimentare). Aplica
rea celor nouă ino
vații aduce între
prinderii economii 
antecalculate in va
loare 
66.000 
mai 
inovații 
propuse
nistul Iosif Melțer. 
Prima inovație con
stă in modificarea 
sabotului de frînă 
la vagoneții de 19

de peste 
lei. Cele 
importante 
sînt cele 
de comu-

și 12 tone care •- 
duce economii ante- 
calculate de peste 
62.000 lei anual. 
Cea de a doua ino
vație constă în con
ceperea unei plat
forme de transbor- 
dare a mașinii de 
încărcătură de pe 
o linie pe alta. 
Prin aceste inova
ții timpul de încăr
care a pietrei s-a 
scurtat cu aproape 
5 ore, fapt care 
contribuie in mare 
măsură la mărirea 
vitezei de înaintare 
a galeriilor.

Concursuri de inovații
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). — Comitetul U.T.M. 
de la fabrica de rulmenți Bir- 
lad în colaborare cu comite-

PENTRU CONSUMURI SPECIFICE
CÎT MAI REDUSE

LA MASA ROTUNDA A PRODUSELOR, DISCUȚII IMAGINARE 
DESPRE PRO3LEME REALE

— pantoful 
lucrat la 

,.Ștefan 
din Timi-

— care 
locurile, 
întrebat

dar tocmai aici este problema, 
rebuturile pot scădea încă mult, 
s-i zic . cu aproape 2 procente, 
ceea ce înseamnă un surplus 
produse de peste 100.000 lei. 
s-ar putea face aceasta dacă.,»

de 
Și

îji

sportive din 
in tabără la 

Vale, își continuă 
perseverență antrena

mentele.

Elevele Școlii 
Oradea, acum 
Stîna de 
cu

Foto : AGERPRES Parcu l
loc de odihnă

La masa rotundă a produselor 
s-a oprit un grup neobișnuit — 
fel de fel de produse tehnico- 
sanitare pentru locuințe 
și-au ocupat gălăgioase

— Dumneavoastră ? a 
prezidentul. din 
ziua aceea al adu
nării - 
balerin 
Fabrica 
Plarâț" 
șoara.

— Delegații unor 
produse ale fabri
cii „Ceramica" din 
Ploești — a spui 
lavoarul. După cum 
cred că știe onora
ta asistență, conti
nuă acesta cu de
zinvoltură și sigu
ranță, eu sînt un 
produs indispensa
bil oricărei locuin
țe. Mă așteaptă 
constructorii și mă 
felicită 
tund 
trainir. 
muncă ,
posed aceste însușiri. Și într-ade- 
văr sînt destul de frumos, ele
gant. După aspectul meu exterior 
oricine mă crede fericit. Dar de 
multe ori sînt măr frumos pe di
nafară și găunos pe dinăuntru. 
Dur mai bine să vă spun lucru
rile mai pe-ndelete. In fabrica 
noastră bătălia cea mare se dâ 
pentru reducerea rebuturilor. A- 
ceasta este sursa principală pen
tru reduceren consumurilor speci
fice. Am realizat și ceva econo
mii . Colectivul 
eforturile și 
mai bine.

— Dacă-i 
timpul? Fă 
Noi credeam că ai vreun 
Cînd colo...

— Domol, frățioare, își 
nuă vorbirea lavoarul. Spuneam, 
că s-au făcut ceva pași înainte. 
Rebutul față de cel planificat a 
scăzut cu aproape 4 procente, 
pierderile din turnare s-au redus 
față de anul trecut cu 5 la sută. 
A scăzut și consumul specific de 
la 1,5 tone de materie primă pe 
tona de produse finite la 1,4. Ei,

a- 
nici 

nu

tul de întreprindere șî cabi
netul tehnic sub conducerea 
comitetului de partid, acordă 
o importanță sporită miș
cării de inovații și rațio
nalizări. în acest scop în se
mestrul I în fabrică au fost 
organizate 2 concursuri pe 
tema inovațiilor, au fost 
organizate 28 de cursuri 
pentru ridicarea calificării 
pe care le frecventează 
709 tineri care sînt ajutați 
să studieze în mod organizat 
mai multă literatură tehnică 
de specialitate. Această mun
că rodnică a făcut ca în pri
mul semestru cei 104 inova
tori și raționalizatori să pre
zinte cabinetului tehnic 95 
de inovații dintre care 38 au 
și fost aplicate. Acestea au 
adus fabricii economii în va
loare de 1.900.000 lei, aproape 
cît economiile realizate prin 
inovațiile aplicate în întregul 
an 1959. Luna aceasta în fa
brică vor fi organizate 19 con
cursuri pe tema inovațiilor. 
Printre tinerii inovatori frun
tași din fabrica 
se numără Petru 
vian Pruteanu, 
chi șî alții.

Numărul școlilor din regiunea 
Oradea crește de la un an la al
tul. In ultimii ani în această re
giune au fost construite peste 100 
școli noi. La Secueni și în ra
ioanele Criș și Gurahonf au luat 
ființă școli medii.

Recent la Chișineu-Criș s-a 
terminat construcția unei școli 
medii cu 16 săli de clasă, labora
tor, bibliotecă, săli de gimnasti
că ele. Prin contribuție volun
tară și prin munca patriotică a 
cetățenilor, în satele regiunii au 
fost terminate in ultimele luni 11 
școli de 4 și 7 ani și circa 50 
săli de clasă. De asemenea în 
peste 60 de localități se află des
chise șantiere pentru construcții 
de școli. In acest an. invăfămîn- 
tul se va îmbogăți, cu încă 355 
săli de clas:. Pentru a lega tot 
mai mult invățămintul dc practi
că. pe lingă numeroase școli din 
raioanele Beiuș, Lunca Vașcăului, 
Simleu, Salonta se înființează la
boratoare și ateliere școlare. Da
torită noilor construcții, numărul 
locurilor in școlile medii și de 
7 ani din regiune va crește cu a- 
proape 3900,

și de cultură
Adeseori, după o zl de 

muncă in fabrică, in instituții 
ori la școală, tinărul ca și 
virstnicul, se simte îndemnat 
să petreacă cîteva ore în ca
drul primitor și reconfortant 
al naturii.

In majoritatea orașelor ță
rii — și chiar și în comune — 
el își poate împlini astăzi a- 
ceastă dorință: in centru sau 
la margine au fost amenajate 
și și-au deschis porțile, în ul
tima vreme, frumoase parcuri 
cu alei umbroase, cu răzoare 
de largi mozaicuri florale, cu 
oglinzi de ape și fintini arte
ziene, cu pajiști luminoase ori 
solarii înveselite de jocurile 
sprintene ale copiilor.

Și nu e de mirare că in u- 
nele din aceste orașe, la Timi
șoara, Tg. Jiu, Rm. Vilcea, 
Bir Iad, Sibiu și 
sosit este îndemnat 
ră de monumentele 
de artă să viziteze

Tg. Jiu, Rm.
altele, noul 

ca în afa- 
istorice șt 
neapărat

bîrlădeană 
Pagu, Octa- 
Ion Patri-

locatarii a-
cînd sînt frumos 

Colectivul nostru 
se străduiește ca eu

fi 
de 
să

■a intensificat 
lucrurile merg spre.

așa de ce ne răpești 
economie de vorbă, 

necaz.

conți-

Decorarea tovarășului 6h. Stoica 
cu Ordinul „Steaua R. P. Romîne“ cl. I
Marți la amiază la Prezidiul 

Marii Adunări Naționale a avut 
loc solemnitatea înminării Ordi
nului „Steaua Republicii Popu
lare Romine" clasa 1 tovarășului 
Gheorghe Stoica, membru al 
CC. al P.M.R., secretarul Pre
zidiului Marii Adunări N ați on a- 
le. pentru merite deosebite în 
făurirea statului democrat-popular 
și în construcția socialistă, cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la naștere.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer,

Alexandru Drâghici, Mihai Da- 
lea, Mihail Ralea, membri ai 
C.C, al P.M.R.. ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, acti
viști de partid și de stat.

După citirea decretului de de
corare, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a luminat tovarășului 
Gheorghe Stoica înalta distinc
ție.

Cei
duros
Stoica
cordată.

prezenți l-au felicitat cal
pe tovarășul Gheorghe 
pentru înalta distincție a-

Nu apucă însă să termine tot 
ce avea de spus. Din dreapta sa 
auzi un țipăt strident.

— Nene, fi a 
drept !

Lavoarul sa 
parte.

— Săriți, îi e 
spuse troleibuzul 
de el !

Și in vremea ce în învălmă
șeala produsă în sală fiecare 
voia să-și ofere serviciile, lavoa- 
rul scoase un oftat greu. de-i 
plesni și celălalt obraz. Zăcu un 
timp așa în nemișcare și intr-un

plesnit obrazul

înclină înlr-o

rău latoarului. 
T. V, Săracul

tîrziu cu vocea sugrumată 
continuă în șoaptă povestirea.

— Așa se întimplă cu mai 
multe produse lucrate la noi. 
Sintem șic, dar la citeva zile 
după sortare, apar tensiunile care 

ne aduc nenorociri. 
Rănile noastre nu 
apar mereu în 
celași loc și 
dimensiunile
sînt aceleași. Lavoa
rul își șterse fu
rios ochii care-i 
lăcrămau. O să vă 
explic care-i cauza, 
în plămădeala noa
stră printre 
materiale intră 
caolinul livrat 
Întreprinderea 
nieră Cluj. Caolinul 
de Cluj se prepară 
în două spălătorii: 
Arghireș și Vadul 
Crișului. Numai că 
de fiecare dată 
caolinul are abateri 

în conținutul de nisip fin, 
mică și fier. O să mă între
bați de ce se-ntîmplă o ase
menea situație cind vagoa
nele cu materie primă vin înso- 
file de buletine de analiză. Si
gur, vagoanele vin cu buletine, 
dar acestea sînt multiplicate și 
mecanic aplicate pe vagoane. 
Cum se poate explica altfel'fap-

170 de propuneri

alte
și 

de 
mi-

Pentru conformitate
LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

In aer liber.
Foto ’ R. ANDRONE

DEVA (de la corespondentul 
nostru). — Hotărîți să-fi aducă 
contribuția la ridicarea nivelului 
tehnic al producției, tinerii 
muncitori de la uzinele meta
lurgice Cu gir mobilizați de or
ganizațiile U.T.M. participă in 
număr tot mai mare la mișca
rea de inovații și raționalizări. 
Față de cele 76 de propuneri 
de inovații cite s-au făcut în 
semestrul I al anului trecut, nu
mărul lor a crescut anul acesta 
la 170. Dintre acestea. 90 dc 
propuneri au și fost acceptate, 
fiind aplicate în producție. E- 
conomiile realizate pe această 
cale, se ridică la 1.780.000 lei. 
Datorită acestor rezultate, între
prinderea a ocupat locul I pe 
raionul Orăștie în cadrul con
cursului de inovații.

și parcul, socotit, pe bună 
dreptate, o mîndrie a locali
tății.

Să pătrundem împreună cu 
numeroși alți oameni ci mun
cii pe aleile acestor minunate 
colțuri ale naturii, scăldate în 
razele soarelui de după amia
ză. La Cluj ca și la Craiova, 
la Arad sau la Roman, la 
Galați ori Iași, peste tot ne 
întîmpină, concretizată în ele
mente de confort și utilitate 
publică (bănci, chioșcuri, bi
blioteci etc.), evidenta și 
mereu sporita grijă a organe
lor locale pentru amenajarea 
acestor locuri de odihnă. Pesta 
tot ai prilejul să te bucuri de 
binefacerile recreației. Acit 
lingă obrazul de sticlă al lacu
lui te poți odihni pe una din 
sutele de bănci confortabile, 
dc-a-lungul multor alei poți 
admira arbori de o uimitoare 
frumusețe, iar pe altele, înde
lung frecventate, interesanta 
și atractive colțuri botanice.

Multe daruri ale naturii 
îngrijite de mina omului — fi 
se oferă, adeseori, în aseme
nea parcuri.

Și totuși, în unele parcuri, 
parcă lipsește ceva. lată-r.e 
intr-adevăr acum, după ce am 
dat roată întregului parc, ză
bovind pe una din băncile de 
la intrare cu un sentiment de 
regret. Ce anume lipsește to
tuși în viața și atmosfera unor 
parcuri dotate și utilate pen
tru odihna oamenilor muncii ? 
în ultima vreme, nu numai în 
parcurile din Capitală ci și în 
multe parcuri din provincie 
au fost obținute succese pe li
nia folosirii tuturor mijloace
lor materiale puse la dispozi
ția oamenilor muncii pentru 
o bogată în conținut, educati
vă și atractivă activitate cultu
rală. Așa de pildă, la Arad a 
fost creat un atractiv „Parc 
al Copiilor", la Cra.ova parcul 
este deservit de un cămin cul
tural înzestrat cu bibliotecă, 
stație de amplificare, ring de

L. CERNAlANU 
S. RADULESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Tînârul furnalist Alexandru 
Comșa de la Furnalul nr. 5 
Hunedoara se pregătește 

pentru o nouă șarjă.

Foto : P. POPESCU

Concursul cultural - sportiv
al tineretului

Zi
IAȘI (dc la co

respondentul nos
tru). — Totul era 
pregătit încă de cu 
seară. Un grup de 
băieți mai pricepuți 
din Tibana, ajutați 
de cîțiva vîrstnici, 
au înjghebat în fa
ța sfatului popu
lar estrada. Pe ur
mă, fetele au îm
podobi t-o frumos, 
cu scoarțe și car
pete, cu lozinci și 
steaguri, cu por
trete ale conducă
torilor partidului și 
guvernului. Alt 
grup de băieți și 
fete, la vreo 200— 
300 metri depărta
re, au marcat cu 
var terenurile de 
sport, s-au întins 
plasele — mă rog, 
au făcut tot ce tre
buie pentru ca ti-

de sărbătoare
nerii sportivi ai a- 
cestor meleaguri 
să-și poată disputa 
întîietatea după 
toate regulile cu
noscute. Acum, du
minică, oaspeții — 
concurenți și spec
tatori din comu
nele megieșe. Tibă- 
nești și 
au găsit 
mosferă 
rească, 
Soarele se 
bine pe cer. Două 
trompete au vestit 
începerea fazei in- 
ter-comunale a con
cursului cultural- 
sportiv organizat 
în întîmpinarea zi
lei de 23 August. Pe 
scena din fața sfa
tului au dansat, au 
cîntat în cor și 
solo, au recitat poe
zii și au jucat tea-

Gîrbești, 
aici o at- 

sărbăto- 
deosebită. 

săltase

tru, cîteva zeci de 
băieți și fete, care 
cuceriseră primul 
loc la etapa comu
nală a concursu
lui. Dincolo au evo
luat fotbaliștii, vo
leibaliștii și atleții, 
cei mai buni din 
cele trei comune.

Te uitai la acești 
tineri — băieți și 
fete. Cîtă vioiciu
ne, cît elan în fie
care gest, în fie
care vorbă 1 Dan
sau, cîntau și reci
tau poezii. Din toa
te desprindeai se
tea de viață a tine
retului nostru, 
timismul și 
bună 
de zi 
toate 
tru 
sarcinilor pe 
Congresul al III-lea

al partidului Ie-a 
pus în fața poporu
lui muncitor.

Cîștigătorii con
cursului ? Corul ti
nerilor colectiviști 
din Tungujei, dan-

satorîi din satul 
Războieni, fotbali
știi din Țibănești, 
solista Elena Mun- 
teanu, colectivista 
din Țibănești. Olga 
Cos tin, colectivistă

din Gâureni, reci
tatorul Haralambie 
Bițică, colectivist 
din același sat, și 
recitatoarea Lucia 
Nanii de la G.A.C. 
din Tungujei.

Festivalul tinereții

op- 
voia 

a celor ce zi 
muncesc cu 
forțele pen- 

îndeplinirea 
care

BACĂU (de la corespondentul 
nostru ).

Concursul cultural-sportiv, în 
faza intercomunală a fost pentru 
tinerii din comuna Secuieni un 
bun prilej de-a fi gazde primitoa
re. Cu multe zile înainte ei s-au 
pregătit sărbătorește pentru a~ 
cest eveniment. Parcă niciodată 
sala căminului cultural rm a fost 
așa dc frumos ornată cu ghir
lande de verdeață și multe flori. 
Iar terenul de sport al comunei 
era marcat, ca cel mai modern 
stadion. Terenul de fotbal, volei, 
pisla pentru atletism, cu culoare, 
gropi de sărituri, poligon de a- 
runcare a greutății și a discului,

poligon dc tir. A sosit și ziua 
concursului. Se ridicase soarele 
cînd din comunele Traian, 
Odobeșli, Mărăști, Fiii peni so
seau oaspeți.

— Mulți cîtă frunza — spu
neau bătrînii, nelipsiți de la a- 
ceastă sărbătoare a tinereții. E- 
rau peste 1.200 de participanți. 
Sala căminului c.ultural deveni in 
curînd neincăpătoare. Cele peste 
300 de locuri se ocupară intr-o 
clipă, Mulți stăteau în picioare, 
uitind de oboseală. Rind pe 
rînd, prin fața spectatorilor s-au 
perindat sute de tineri în pito-

(Continuare în pag. 3-a)



Rodul de aur al ogoarelor — 
cit mai repede în hambare!

Chitanța nr. 
pe regiune

1

HUNEDOARA (de la cores
pondentul nostru). — Colecti
viștii de la G.A.C. „Dr. Petru 
Groza" din satul Sîntuhalm, 
regiunea Hunedoara, mobili, 
zați de organizația de partid, 
au muncit cu multă însuflețire 
la recoltarea griului atît cu 
forțele k>r proprii cît și cu aju
torul mașinilor de La S.M.T. 
Alături de comuniști, tinerii 
au fost mereu în frunte - bă
ieții-la coasă, iar fetele la clăi
tul snopilor.

Antrenați în întrecerea pen
tru scurtarea perioadei de lu
cru, ei au reușit să secere și 
să treiere recolta de griu de 
pe cele 111 ha. Primii saci 
din noua recoltă au fost 
transportați la baza de recep
ție. „Intîi să ne achităm de 
obligațiile față de stat, să 
predăm cantitățile contractate" 
au hotărî t colectiviștii și hotă- 
rîrea aceasta a fost înfăptuită. 
Fiind primii care s-au achitat 
de aceste obligații, ei au pri
mit chitanța nr. 1 pe regiunea 
Hunedoara.

Brigada gospodarilor 
în campanie

Zi de seceriș 
în Bărăgan

Botozc deservită de tinerii 
colectiviști de la GA.C, 
„Victoria44 comuna Dragoș 
Vodă, raionul Călărași, tre
ieră zilnic cite 28.000-30.000 
kg. boabe. Tinerii conduc
tori de atelaje, cei oare lu
crează pe batoză și minuito- 
rii de saci sînt antrenați in
tr-o însuflețită întrecere. Re
colta bogată de 2.400 kg. 
boabe la hectar trebuie să 

intre la timp in magazii.
Foto : S. NICULESCU

EPIGRAME
ace».*», colecririșfu di/i Puhneiv. re-
București. au obținut 0 recolte de griu de

Anul
giunea 
peste 2.40Q kg. în medie la hectar.

Au boabe grele, grele spice. 
Și sacii grei și mulți — un munte! 
Au ..greutăți**, precum s-ar zice. 
Dar... care-f duc la loc de frunte.

Eram la S.M.T. Făurei.
Bărăganul cu zările căzute 

In pîclă, se clătina in vîntul 
ușor al dimineții de iulie. 
Noaptea fusese furtună, trecu
se și-un zbor de ploaie, iar 
vremea se îndreptase acuma, 
se lăsase căldura. Fata mor
gana juca pe creștetul movi
lelor din depărtare, s-auzea 
undeva pe drum bătaia fanfa
relor unei căruțe, urca din pa
tru părți șt uruit de tracte * 
re și s-auzea cum sună și ore- 
zele de pe malul Buzăului. 
Mut, uscat, sec.

La sediul S.M.T. unde se 
Oisea doar dispecerul de ser
viciu, obosit, nedormit, era 
Urăște, țiuia liniștea și-n curtea 
larga și-n atelier, căci de o 
săptămtnă, combine, tractoa
re și semănători se aflau in 
plin lucru pe tarlalele de griu 
și orz ale celor treisprezece 
gospodării colective din raza 
stațiunii.

Telefonul agățat în perete 
suna la intervale scurte. Dis
pecerul ridica receptorul și 
răspundea scurt, cu voce 
ștearsă, apoi venea la masă și 
nota ceva într-un registru u- 
riaș. Sunau de pe teren direc
torul, inginerii, secretarul or
ganizației de partid și fiecă
ruia dispecerul îi răspundea 
cu aceleași cuvinte.

— Nu mi s-a semnalat de 
nicăieri nici o defecțiune teh
nică mai mare.

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Făurei, însuflețiți de Direc
tivele Congresului al lll-lea 
al P.M.R., s-au angajat să 
strîngă recolta bogată a a- 
cestui an in douăsprezece 
zile și fără pierderi. O defec
țiune tehnică mai mare ar fi 
însemnat întîrziere, timp iro
sit, alergătură. Dar trecuse o 
săptămînă de la ieșirea î.n 
campanie și nu se întîmpla 
niciuna nicăieri, căci toate ma
șinile fuseseră revizuite cu a- 
tenție. Pregătirea campaniei 
se făcuse cu trudă, cu nopți de 
nesomn, cu dragoste.

— E prima recoltă a șesena- 
lului. Cuvintele acestea, în pe
rioada de pregătire, veneau de 
pe buzele fiecăruia și erau ca 
un semnal repetat ca să se 
pătrundă toți de însemnătatea 
lui: adică, fiți atenți, fiți cu 
grijă, n-avem voie sâ greșim 
cu nimic, e pasul cel dinții 
spre cele 16 milioane tone ce
reale anual și noi avem aici 
partea cea mai grea.

Au fost atenți și cu grijă. 
Știau din anii trecuți că dacă 
vor lăsa ca paiele rezultate de 
la combine să se împrăștie pe 
miriște, se va întîrzia efec
tuarea arăturilor adinei de 
vară și asta nu e bine și s-au 
apucat să le echipeze cu co
lectoare de pînză în care să se 
strîngă paiele. Ideea aceasta 
le-a venit unor tineri tracto
riști.

— Ia te uită! a exclamat 
mirat inginerul mecanic Ni-

cotae Hristea. Să știi că mînjii 
ăștia au ceva in cap. La toam
nă fac pe dracu-n patru să fie 
trimiși la o școală.

După asta au venit de la ate
lier Costică Bobocea și Gheor
ghe Calnegru cu schița unui 
colector de paie metalic sus
pendat. Prezenta avantaje 
mai mari decit celălalt proiect, 
dar parcă nu era pus intru to
tul la punct. „Se aprobă, a 
hotârit inginerul, echipați o 
combină cu titlul de experi
ență. Dacă nu încerci nu iese 
nimic. Se aprobă“. Acuma re
coltarea e pe terminate. Anga
jamentul luat de mecanizatori 
va fi îndeplinit. Băieții au ți
nut pasul bine. La gospodâna 
colectivă din Găiseanca, ute
miștii Tudor Stăncescu și Va
sile Mărgineanu au recoltat cu 
două combine, 60 ha. in trei 
zile. Recolta obținută: 2.000 
kg. griu la hectar și 3.200 kg. 
orz la hectar.

La gospodăriile colective din 
Brateșul și Horia recolta obți
nută e și mai mare. Dar la Fi- 
lipești și la Cotul Ciorii e mai 
mica. Satele sînt apropiate, 
pămintul e același — cerno
ziom — și la unii și la alții. 
Înseamnă că la Filipești și la 
Cotul Ciorii s-a muncit mai 
slab.

Asta-i așa, și-a zis conduce
rea stațiunii. Atunci, la sfir- 
șitul campaniei, să organizăm 
un schimb de experiență al 
colectiviștilor de la Filipești și 
Cotul Ciorii cu cei din Brateș 
și Horia. A doua recoltă a șe- 
senalului trebuie să fie și mai 
bogată. Ca să fie așa, trebuie 
pregătită la timp. La S.M.T. 
Făurei această problemă a fost 
luată de-acum in discuție și 
s-a hotărît ca muncitorii să 
facă pînă la toamnă, dintr-o 
batoză reformată, un selector 
gigant care să treacă prin fie
care gospodărie colectivă. Se
lecționarea semințelor, față de 
anii trecuți, se va face în mai 
bune condiții.

Cele 45 de combine și 14 se
cerători string acum griul de 
pe ultimele hectare din aceas
tă parte a Bărăganului. Aurul 
cîmpiei intră acum în ham
bare.

FANUȘ neagu

DEVA (de 
tul nostru), 
ariilor de 
rea batozetor necesită aceeași 
urgență ca și stringerea re
coltelor. Toate aceste lucrări 
trebuiau să fie terminate de 
mult. Cu toate acestea, pini 
acum citeva zile în regiunea 
Hunedoara din cele 470 arii 
care trebuiau amenajate s-an 
amenajat de abia 85. Dintre 
acestea numai ?9 sint electri
ficate față de 59 cit este sta
bilit. întreprinderile de gos
podărie orășenească, cum este 
cea din Sebeș, intîrzie cu exe
cutarea lucrărilor de repara
ții electrice care se cer la 
arii, iar în unele G.A.C., cum 
sînt cele din raionul Hune
doara. se lucrează foarte în
cet la amenajarea ariilor. 
Organizațiile U.T.M. din 
G.A.C., care și-au propus să 
contribuie din plin la aceste 
lucrări, au sarcina să mobi
lizeze tineretul, brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică de 
la sate, la amenajarea ariilor 
intr-un timp cit mai scurt

la cores? onden-
- Amenajarea 
treier, repar a-

Cu ri.’crc zile ta urmă, ci nd ar fi trebuit sî ter
mine deja recitatul griului, colectiviștii din comuna 
Frățești, raionul Giurgiu, mai areau încă de secerat 
la orz.

— îmi pierd boabele-n țărtaă. 
Zice orzul « oftează.
— Nn pierr» tu. fi spune griul. 
Pierd... cei ce nu recoltează !

P. GHELMEZ

în loc si participe activ la stringerea recoltei, 
unu tt*eri colectiviști din comuna Bălcaciu, 
raionul Tîrndver.i, pierd vremea la oraș sau prin 
tai. cu rezolvarea unor mărunte treburi per
sonale.

„Tot pe drum, pe drum, pe dram, 
La seceriș nici decum“...

Dese- de : V. VASIUU

Forțele tineretului 
trebuie folosite din plin

In raionul Timâveni, regiunea 
Stalin, datorită așezării geo
grafice, campania de recoltare 
a început mai tirziu decit in su
dul țării. Totuși, folosind toate 
forțele mecanice și manuale/la 
seceriș, muncitorii din cele cinci 
gospodării agricole de stat și 
colectiviștii din mai multe co
mune au asigurat o viteză zil
nica de lucru mai mare decit 
cea planificată ia orz și griu.

Colectiviștii din G.A.C. „Pe-

tofi 
muș 
organizației de partid și a con
siliului de conducere al gospo
dăriei, echipe de cosași și se- 
cerâtori care sâ lucreze alături 
de combinele și secerătorile de 
la S.M.T. Organizația de bază 
U.T.M. din gospodărie a mobi
lizat tot tineretul la lucrările din 
campanie, băieții fiind repar
tizați In echipele de cosași, iar

Sondor44 din comuna Adă- 
au organizat, din inițiativa

Un convoi de căruțe ale co
lectiviștilor din G.A.C. „11 
lunie“. comuna Vlad Tepeș» 
regiunea București, <tu adus 
la baza de recepție din 
Ghimpați încă un transport 
de griu. Ei au încheiat un 
contract cu unitățile comer
ciale de stat pentru cantita

tea de 53'1.000 kg. griu.

Foto : N. STELORIAN

fetele la strinsul și dăitul sno
pilor.

In unele unități agricole coo
peratiste insă lucrările de strin- 
gere a recoltei sint rămase in 
urmă. G.A.C. „Drum nou“ 
din comuna Bâlcaciu, de exem
plu, se numără printre cele co
dașe pe raion in actuala cam
panie. Deși a fost stabilit un 
plan concret de acțiune, cu sar
cini pe brigăzi, echipe și oa
meni, acest plan nu a fost res
pectat O vină importantă o are 
și organizația de bază U.T.M. 
din gospodărie care nu a între
prins nici o acțiune concretă cu 
tinerii colectiviști pentru a con
tribui la grăbirea lucrărilor de 
recoltare. Deși fiecare tînăr, in 
cadrul brigăzii din care face 
parte, avea de îndeplinit sarcini 
precise - la cosit, secerat, clăi- 
tul snopilor, 
etc. - 
aceste 
loc să 
darie, 
rioadâ 
tiviști iși pierd timpul la oraș cu 
treburi mărunte personale sau 
prin sat. ,

Organizația de bază U.T.M. 
din gospodărie nu trebuie să 
rămină pasivă fața de aceste 
manifestări de indisciplină, față 
de aceste rămășițe ale mentali
tății individualiste. Recolta bo
gată din anul acesta a gospo
dăriei colective trebuie strînsâ 
la timp și fără pierderi, și ti
nerii colectiviști trebuie să înțe
leagă răspunderea mare care le 
revine și lor in această acțiune,

P. BRĂTAN

amenajarea ariei 
mulți nu s-au achitat de 
îndatoriri obligatorii. In 
lucreze efectiv in gospo- 
mai ales in această pe- 
de virf, unii tineri colec-

e la cabana brigăzii, dea* Q
supra imensei pete galbe- H
ne a culturii de floarea- »»■ 

soarelui, se zărește un nor 
întunecat, mișcător. Nedumeri
rea dispare cînd, apropiin- 
du-te, cafeniul compact al 
norului prinde să zumzăie : co
lectiviștii și-au instalat stupina 
la eîmp. Zumzetul nepotolit al 
harnicelor albine pare a fi un 
preludiu al tensiunii la care se 
desfășoară muneg vecinilor: bri
gada de tractoriști care lucrează 
pe ogoarele G.A.C. „A. S, Puș- 
kin*4 din comuna Bârcănești. re
giunea București. Cel care ar 
vrea să stea de vorbă mai pe în
delete cu locatarii ..cabanei” ri- 
mîne dezamăgit și neputincios : 
., băieții” lui Tomi Mihai n-au 
timp de vorbă. Acum ruvîntul 
lor e«te spus acolo, pe holdele 
secerate, pe ogoarele arate înda
tă după seceriș. Dar chiar și în 
lip«a lor. popasul la vagonul- 
dormitor te anunță ei aici ai 
de-aface cu niște oameni gospo
dari- Pătrunzi pe o alee străju
ită din ambele părți de ronduri 
ea fiori, care, la umbra părului 
uriaș ee ocrotește cabana îți cre
ează impresia urnii loc de odihna 
îmbietor. Ceva mai încolo. lingi 
peretele dinspre eîmp al vagonu
lui. ritrva biciclete frumos orin- 
duite, sclipind de curățenie in bă
taia razelor de soare. Urci scări
ța dormitorului : un interior 
calm, odihnitor, punctat uniform 
de petele de un alb imaculat ale 
cearșafurilor întoarse eu griji 
peste paturile pufoase. De perete 
este agățat un dulâpior cu 
cărți așezate după mărime: ..Pă
durea rusească’*. .,Cu focul ini
mii”, „în ajutorul celor ce stu
diază la cursul seral de partid” 
ș.a. Poate ci unui vizitator oca
zional. atmosfera calmă de la va
gonul-dormitor nu-i trâdeazi tu
multul de care este cuprinsă în 
zilele acestea întreaga brigadă. 
Dar iată că pe o măsuță un caiet 
în care sînt scrise cu grijă cîteva 
nume și cifre :

ușeașu Psmfil ! 15.000 lei 
economii. Dragomir Du
mitru : 15.000 lei eco

nomii. Dragomir Leonard ; 
20.000 lei economii, Stanciu 
Ion ! peste 71 Ia sută rea
lizat din planul de campanie. 
Pușcașu: peste 60 la su!ă...“ Și 
parcă dintr odată ți se schimbă 
complect imaginea de tihnă și 
calm a vieții brigăzii. Numele și 
cifrele te cheamă pe urmele lor.

Dacă-1 întrebi însă pe șeful 
brigăzii, Toma Mihai, cum au a- 
juns tractoriștii lui la asemenea 
realizări, riști să primești un 
răspuns ca acesta: „Păi, huna în
grijire a mașinilor, exploatarea 
lor rațională...” Frază seacă, 
șablon, pentru cine nu știe să în
lăture modestia emoționantă a 
băieților brigăzii, să descopere 
din faptele 
zi «piritul 
munca lor.

De fapt, 
miile lor încep 
unei ture de combină la secerat, 
eu o brazdă înscrisă pe miriștea 
întinsă și sfirșesc eu cercetarea 
grijulie a mașinilor seara.

La recoltatul griului 
trecerea este în toi. Com
binele se fugăresc prin 

linul auriu și. din cînd în 
cînd. poposesc cîteva clipe lîngă 
cîntar pentru a-și depune sacii 
realixați într-o tură, La capătul 
unei ture, un tînăr scund, cu 
ochi mijiți, sărind de pe tractor, 
întreabă grăbit :

— Pușcașu. cât ?
— 13.000 — răspunde canta* 

ragiul. Oamenii din jur zîmhesc 
înțelegători : Oltiniceanu Con
stantin este într-un fel de între
cere nemărturisită cu Pușcașu 
Pamfil, recordmenul recoltatului. 
Acesta a realizat 17.000 kg. în
tr-o zi.

— „Gata !“ — combina e li
beră. Și tractoristul „cel mic" 
pornește într-o nouă tură, cu 
ochii țintă la cuțitele seceră- 
torii. atent la spațiul de lan cu
prins de ea. Scena aceasta se 
repetă întocmai, puțin după a- 
ceea : de data asta cel care în
treabă este Pușcașu. Uneori rit-

mărunte de fiecare 
care caracterizează

realizările și econo- 
cu efectuarea

mul rapid al lucrului este oprit^ 
un timp, de necazuri : lui 01- 
tiniceanu i s-a rupt într-o zi bie
la. Era nevoie de reparație la a-^ 
telierul mecanic. „Rivalul4’ său^^ 
Pușcașu, deși la fel de grăbit, 
este îngrijorat de necazul tovară
șului : nu numai un sfat, dar și 
o mînă de ajutor la o asemenea 
în timpi a re sînt bine venite, Altă
dată, în toiul întrecerii, Ia arat 
lui Sărăcăceanu Vanghelie i a-a 
defectat ambreajul de la K.D. 
Cînd tractorul a amuțit pe brazdă 
Constantin Gheorghe și Burghe- 
lea Mihai, din schimbul de 
noapte, au sărit să-i ajute la 
reparat. Ajutorul tovărășesc în 
timpul lucrului, ca și sfatul de 
prieten oferit oricînd, sînt lu
cruri obișnuite. Colaborarea nu 
este aici o simplă formulă utili
zată în rapoarte, ci un lucru 
viu, bine înțeles, o metodă de 
lucru eficientă. Participanții la 
întrecere nu sînt rivali, ci oa
meni ai unui colectiv bine or
ganizat, dornici să contribuie 
din plin cu munca lor chibzuită 
la fericirea colectivei unde lu
crează. Lupta cu timpul s-a do-df^ 
vedit o acțiune din care tracto-5 
riștii au ieșit învingători : pen
tru a folosi eficace timpul de 
lucru ei au organizat un schimb 
de noapte. în acesta au intrat 
utemiștii nou calificați t Dinu 
Ion, Burghelea Mihai, Vasile 
Constantin și alții. Noaptea, în 
timp ce restul brigăzii se odih
nește, ei brăzdează miriștea în
tinsă la lumina farurilor.

iacă ar fi să calculezi rea-
| lizările 

după munca 
și arat

AJUTOR RECIPROC
Gospodi-ide agricole de stat 

eu dat ajutor colectiviștilor din 
raionul Cujmir, trimițîndu-le 
combine care au lucrat alături d^ 
mașinile S.M.T. și de forțele pro
prii ale colectiviștilor. Datorită 
sprijinului primit, la gospodăria 
colectivă Scinteia recoltatul pă- 
ioaselor a durat, de exemplu, 
doar 4 zile.

în aceloși timp, colectiviștii 
din comuna Punghina au ajutat 
la recoltare pe muncitorii din 
gospodăria agricoli de stat Re-

c*a. astfel că în aceasta unitate 
strînful recoltei s-a terminat in 
mai puțin de 8 sile. Și in alte 
gospodării agricole de state și 
gospodării agricole colective, 
printre care cele din raioanele 
Calafat, Caracal și Corabia, au 
loc in aceste zile asemenea ac
țiuni de întrajutorare pentru gră
birea lucrărilor agricole. Acest 
lucru a făcut ca în 6 raioane să 
se termine în numai 10 zile re
coltatul griului și secarei.

(Agerpres)

Și ritmul arăturilor 
trebuie intensificat

Recoltarea griului 
de pe cele 11.800 ha. 
din raionul Buzău 
este pe sfîrșite. In- 
tensificînd ritmul zil
nic la seceriș prin fo
losirea din plin a tu
turor mijloacelor și 
posibilităților existen
te, numai in săptă- 
mîna care s-a scurs 
pînă la 17 iulie a 
fost secerat griul de 
pe o suprafață de 
9.844 ha. In comune
le Gherăseni, C oș
tești, Țintești. Scur- 
tești, Smeeni și altele 
s-a terminat de re
coltat griul. In multe 
gospodării colective 
și întovărășiri agrico
le din alte comune 
ale raionului Buzău, 
campania de recolta
re se apropie de sfîr- 
șit, iar din 51 de ba
toze, 46 funcționea
ză din plin. Dar mai 
sint și unele comune, 
ca Sudiți, unde, deși 
griul este răscopt, 
recoltatul se desfășoa
ră foarte încet. Din 
suprafața de 528 hec
tare s-a strîns recolta 
de pe numai 100 
hectare. Aceeași si
tuație există și în co
munele Poșta Cîlnău, 
Lipia și altele. Lu
crul acesta se dato- 
rește în mare măsură 
slabei organizări a 
muncii și nefolosirii 
judicioase a tuturor 
forțelor de care dis
pun unitățile amin
tite. Unele gospodării 
colective în care se

me- 
cele 
din 
cu

recoltează cu combi
nele S.M.T.-ului, n-au 
mai folosit și echipe 
de secerători și co
sași, care să recolte
ze suprafețe pe care 
griul e deja răscopt. 

0 altă cauza care 
a făcut ca pînă acum 
în unele comune re
coltatul griului să nu 
fie terminat este și 
aceea că nu toți 
canizatorii din 
trei S.M.T.-uri 
raion muncesc
destulă însuflețire, 
nu folosesc întreaga 
capacitate 
mașinilor, 
tuație se 
în faptul 
rile de vară și însă- 
mînțatul culturilor 
duble sint rămase 
mult în urmă. Astfel, 
pînă acum în gospo 
dariile colective și 
întovărășirile agricole 
nu s-au făcut arături 
de vară decît pe 804 
hectare, iar insămin- 
țatul culturilor duble 
și în special al po
rumbului pentru si
loz pe 776 de hec
tare. Și unele din 
gospodăriile agricole 
de stat din raionul 
Buzău sînt rămase în 
urmă la aceste lu
crări. De exemplu, la 
G.A.S. Buzău și 
Poșta Gîlnău. au fost 
arate numai 86 de 
hectare și respectiv 
150 hectare. Cît pri
vește semănatul cul
turilor duble aceasta 
nu s-a făcut decît pe 
suprafețe foarte mici.

de lucru a 
Această si- 
reflectă și 
că arătu-

'.CA

rămînere 
datorește 
activități 

de orga- 
din 

, S.M.T.,

Aceasta 
în urmă se 
și slabei 
desfășurată 
nizațiile U.T.M. 
unele G.A.S., 
G.A.C. și întovărășiri. 
Deși sînt anumite ac
țiuni ca : organizarea 
de echipe de cosași 
și secerători, strîn- 
sul și clăitul snopilor, 
transportul lor la 
arie, transportul boa
belor la magazii, eli
berarea miriștilor de 
paie, la care tineretul 
poate să dea un pre
țios ajutor, organiza
țiile U. T. M. din 
G.A.C. și întovărășiri 
nu au întreprins de
cît sporadic aseme
nea acțiuni.

Nici în S.M.T. și 
G.A.S. nu s-a urmă
rit antrenarea tuturor 
mecanizatorilor în în
trecere pentru scur
tarea perioadei de 
executare a recoltă
rilor și arăturilor 

în raionul Buzău 
există toate posibili
tățile — timp bun 
oameni harnici, ma
șini —- pentru urgen
tarea lucrărilor din 
actuala campanie a- 
gricolă. Folosirea lor 
rațională se impune 
ca o necesitate de cea 
mai mare actualitate.

N. PUIU 
corespondentul .,Scîn- 
teii tineretului11 pen
tru regiunea Ploești

0
J«t L _ .
încă totul. Spiritul gospodă
resc al membrilor brigăzii 
se vădește în îngrijirea mașini
lor seara, după o zi de lucru. 
In adevărate consfătuiri tehnice 
ei controlează motoarele, pie
sele, administrarea carburanți
lor. Urmărirea atentă în timpul 
zilei de lucru a pieselor care 
au dat de bănuit este acum 
transformată într-un control se
ver, un examen exigent. Aple- 
câți asupra pieselor tractoriștii 
discută, se sfătuiesc, montează 
și demontează. Cînd luna își 
trimite razele printre crengile 
bătrinului păr, reflexele lumi
nii iți străpung ochii : mașinile, 
curățate „lună", se odihnesc și 
ele. Tot seara se lămurește și 
secretul cărților din vagonul-dor- 
mitor. Sărăcăceanu Vanghelie ci
tește .J’âdurea ruseasca", Vasile 
Constantin mai tînăr decît tova
rășul său. citește „Cu focul ini
mii”, iar Dragomir Leonard, care 
se pregătește să devină membru 
de partid, studiază „In ajutorul 
celor care urmează la cursul se
ral de partid“. Discuțiile pri
vind cărțile citite, filmele vă
zute la cinematograful sătesc 
fac parte și ele, ca să spunem 
așa, din organizarea cu folos a 
timpului liber.

De aceea, nu ți-i poți în
chipui pe tinerii de la 
brigada de tractoare de

cît împreună, muncind, în-
vățind, instruindu-se. Și în
țelegi că în aceasta stă întreaga 
lor forță : în spiritul tovărășesc, 
colaborarea prietenească, grija 
față de mașina încredințată. Tog 
așa se explică mulțumirea colecti" 
viștilor : brigada își are o apre
ciere de cinste din partea gospo
dăriei colective, prețuire vădită 
în mîndria tuturor celor ce vor
besc despre munca tractoriștilor.

După o zi de muncă odihna 
este meritată. Cînd somnul cu
prinde trupurile ostenite ale 
tractoriștilor, un uruit amintește 
că munca lor este neîntreruptă: 
echipa schimbului de noapte 
ară. Este o muzică nocturnă a 
tractoriștilor fruntași.

brigăzii 
la 

astg n-ar

C. STĂNESCU

Tractoriștii din brigada con
dusă de candidatul de partid 
Dumitru Bălăucă execută ară
turi adinei de vară pe terenu
rile G.A.S. Todirești, regiunea 

lași.

Foto : AGERPRES



Pe urmele sezisărllor trimise de tineri
VALERIA CIMPOIERU 

— muncitoare U.I.L. Pia
tra Arsă-Cîmpina : Oficiul 
raional P.T.T.R. Cimpina 
a cercetat sezisarea dumi
tale și a constatat că fac
torul poștal Mihai Atudo- 
rei nu-și face conștiincios 
datoria, fapt pentru care 
a fost sancționat.

S-au luat de asemenea 
măsurile necesare pentru 
ca ziarele și scrisorile să 
fie aduse la 
rilor de la 
Arsă.

timp muncito-
U.I.L. Piatra

OBREȚIANU
La

ANDREI
— electrician-Uricani : 
sezisarea dumitale privind

Ia 
cir- 

fără 
șe- 
de-

pe unii tractoriști de 
I.S.E.C. Lupeni care 
culă cu tractoarele 
benzi protectoare la 
nile, provocind astfel 
teriorarea șoselelor, Sfatul 
popular al orașului Lupeni 
ne răspunde:

„S-a luat legătura cu 
conducerea I.S.E.C. Lupeni 
care a dat dispoziții trac
toriștilor să monteze la șe
nilele tractoarelor benzile 
protectoare ori de cite ori 
circulă pe șosele. Tracta- 
riști! care nu se vor con
forma acestei dispoziții vor 
fi aspru sancționați, impu- 
tindu-li-se și valoarea pa
gubelor aduse prin dete
riorarea șoselei.

ION POPA - student - 
Institutul de petrol, gaze 
și geologie București: In 
urma sezisării trimisă de 
dumneata, Ministerul In
dustriei Petrolului și Chi
miei ne comunică prin »* 
dresa nr. 275.114 că a a-

Pentru consumuri 
specifice 

cît mai reduse
tul că si raz inul veni: ia 25 
și cel din 4 iume purtaz buleti
nul nr. 39 întocmit la 28 aprdie? 
Sau cum se explică că transpor
tul din 24 iunie a venit cu ace
lași buletin cu care a venit mate
ria primă in 10 iunie care purta 
buletinul redactat în 31 mai ? 
Ușurința asta ne aduce nouă mari 
pierderi. Noi n-avem laborator 
și nici nu or fi posibil Ca să se 
facă analize la fiecare vagon o 
analiză durează 7 zile). Aceasta 
e datoria furnizorilor, cărora 
insă nu le prea pasă de noi. Mi- 
am pus în gind să merg personal 
la tovarășul Popa Nicolae. direc
torul întreprinderii miniere Cluj, 
ca să-l întreb de ce nu ia măsuri 
la reclamațiile fabricii, dar așa 
olog cum sint n-am să pot ajun
ge. Abia am venit pinâ aici.

Aici lavoarul termină dar ro- 
zeta ii șopti ceva lo ureche.

— Zi-le nene și de Pana. Să 
știe totul !

— Fabrica noastră, continui 
lavoarul, mai primește caolin fi 
de la întreprinderea INEUL din 
Năsăud. care aparține de sfatul 
popular. Caolinul de cele mai 
multe ori vine amestecat cu ste
ril, care, după cum se știe, este 
un mineral riolitic și nu de na
tură caolinoasâ. Aceasta duce la 
un consum ridicat de material și 
la rebuturi. Ingenioși sint oame
nii de aici. în iunie, de exemplu, 
a venit un vagon în care un rînd 
era de caolin fi unul de steril. 
S-a crezut câ este o greșeală. De, 
se mai întîmplă. Altădată însă a 
venit un alt vagon, cam cu a- 
celași conținut. Fabrica a făcut 
reclamoție și, ce să vezi, s-au 
luat măsuri... Acum sterilul vine 
amestecat cu caolinul. Așa... ca 
să nu se observe. Spuneți și 
dumneavoastră, asta-i treabă, ața 
ne ajută furnizorii 
pentru reducerea 
specific ? Dacă ni s-ar trimite, 
spre pildă, materia sortată pe 
loturi rebuturile s-ar putea re
duce simțitor.

Ar trebui modificat și STAS-ul 
care are limite prea largi. In vre
me ce fabrica trebuie să dea pro
duse de calitatea La, STAS-ul dă 
limită maximă de cuarț de 24 la 
sută.

V-aș mai spune multe, dar nu 
mă țin încheieturile, spuse vor
bitorul. Simțind că i se apropie 
sfârșitul încercă totuși să mai spu
nă un cuvînt. Nu reuși însă. Se 
prăbuși cu un zgomot surd lingă 
masa rotundă.

să luptăm 
consumului

VREȚI SÂ PETRECEȚI CON
CEDIUL DE ODIHNA INTR-O 
STAȚIUNE DE MUNTE ÎM

PREUNA CU FAMILIA»
Adrcsați-vă direct către 

I.R.O.S.O.T. Sinaia, Bd. Le
nin nr. 12, telefon 511. În
treprinderea avind posibili, 
tatea să satisfacă orice ce
rere.

Se asigură dormit și 
masă la prețuri convena
bile (variind între 1T și 30 
lei pe zi de persoană).

Copiii beneficiază de re
duceri la dormit și masă.
Întreprinderea I.R.O.S.O.T. 

poate închiria la cerere 
vile șl apartamente întregi, 
în stațiunile Sinaia, Buș
teni, Poiana Țapului și 
Cheia, regiunea Ploești. 

probat să vi se achite bur
sa așa cum prevede H.C.M. 
«82/1957.

GHEORGHE MARIN - 
tîmplar-Focșani: Sezisarea 
dumitale a fost 
Întreprinderea 
Focșani a luat 
măsuri pentru 
lipsurilor 
exploatarea 
fel. de curînd întreprin
derea a pus la dispoziția 
muncitorilor din acest sec
tor patru cabane dotate cu 
instalații sanitare moder
ne, cu mobilierul și lenje
ria necesară.

întemeiată- 
forestieră 

o serie de 
remedierea 

semnalate la 
Glodu. Ast-

DUMITRU TEODORES- 
CU — țăran muncitor — 
raionul Beceni

Intr-adevăr un singur 
medic nu putea deservi in 
bune condiții numărul 
mare de locuitori existenți 
în comuna Cărpiniștea. 
Pentru Înlăturarea acestei 
situații, în urma sezisării 
dumitale. Secțiunea Sănă
tate și Prevederi sociale a 
Sfatului popular regional 
Ploești a hotărit să repar
tizeze încă un medic la 
această circumscripție me
dicală.

Tovarășul RADU ALE
XANDRU - mecanic, Plo
ești: Ministerul Sănătății 
și Prevederilor sociale ne-a 
comunicat că 
clădirea băilor 
deteriorată. In 
naiului critic 
dumneata, același minister 
ne informează că s-au alo
cat fondurile necesare re
parării și modernizării băi
lor Telega, in cursul >- 
cestui an.

intr-adevăr 
Telega este 
urma sem- 
făcut de

’•Al
Bătrînul muncitor Nicolae Aker man de la Secția ‘•’'plebturi din 
G.A.S. Fîntînele, reg. Timișoara, le învață pe bnerile Rodica 

Pop și Elisabeta Blansche noi modele de coșulețe.

Ultimele spectacole ale Teatru
lui satiric muzical, „Constantin 
Tănase", vădesc, după părerea 
noastră, un pas înainte. „Re
vista oglinzilor" și „Vitamina 
M... muzica" dovedesc că teatrul 
și-a înțeles profilul „satiric mu
zical" și se străduiește să mear
gă pe această linie spre noi reu
șite. îndepărtînd tot mai mult 
rămășițele vechilor concepții 
despre spectacolele de revistă. 
Nu se poate să nu remarci de la 
început două lucruri de preț: 
spectacolele au umor și au și 
melodii frumoase, lucruri pe care 
publicul le-a reclamat multă 
vreme cu insistență. Umorul este 
nu „de orice fel", ci adesea, un 
umor de calitate. Săgețile cuple
telor și scenetelor se îndreaptă 
(cu rare excepții) nu în gol, ci 
spre ținte precise, lovind în une
le racile și năravuri învechite, ce 
se manifestă pe alocuri. Inspira
ția din problemele actualității a 
eliberat in cea mai mare măsură 
textele de așa-zisul umor alb 
care numai umor nu era, a ofe
rit teme interesante a 
care cîștigă sufragiul 
lor.

Foarte semnificativ 
a fi, pentru orientarea autorilor 
spectacolelor, pentru înțelegerea 
rolului satirei, faptul că ei criti
că nu numai unele lipsuri și pe 
purtătorii unor năravuri învechi
te, ci și pe ridicolii vînători de 
greșeli. E vorba, de pilfâă,

căror ata- 
spectatori-

Informații

Restaurantul

Numirea 
noului ministru 
al R. P. Romîne 

in Franja
Printr-un decret al Prezi

diului Marii Adunări Națio
nale tov. Constantin Nicuță. a 
fost numit în calitate de tri
mis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Franța, în 
locul tov. Mircea Bălănescu, 
care a primit o altă însărci-

Marți la amiază, tovarășii 
Alexandru Moghioroș. Ștefan 
Voitec, Gheorghe Stoica, Ilie 
Murgulescu, Ion Cozma, Voi- 
nea Marinescu, Alexandru Lă- 
zăreanu. funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne au exprima*, condolean
țe însărcinatului cu afaceri 
ad-interim al R. D. Germane 
la București. Henry Bring- 
mann, și membrilor Ambasa
dei, in legătură cu încetarea 
din viață a dr. Hans Loch, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, președinte 
a! Comitetului pentru unita
tea Germaniei.

De asemenea au mai prezen
tat condoleanțe șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Marți seara, insărc.natul as 9- 

faceri ad-interim al R. P. Unga
re la București, Jeno GyUrgy. a 
oferit. în localul ambasadei, an 
cocteil ea prilejul eixitei în țara 
noastră < unei delegații B orga
nizației dm Budapest • UnâtMi 
Tineretahu Comunist.

.4u pr-tinpot memări gi Bi
roului p secretari ai C.C. al 
U.T.M.. reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, acti
viști ai C.C. el U.TJt â ei 
tetului orășenesc U.TJt. Buai- 

''Două spectacole. de eitiadă.
de sceneta „Nod în papură0 unde 
e ridiculizat un caricaturist care, 
necunoscînd terenul fi neavind 
deci de unde se inspira, căuta 
cu tot dinadinsul subiecte pentru 
desenele sale fi nimerește cu 
oiștea-n gard, Trebuie să-l vezi 
pe Puiu Călin eseu în rolul cari
caturistului. intrigat că a găsit 
pete de car pe schelele unei con
strucții sau că nu a găsit galoși 
în plină vară. ca să înțelegi cit 
de caraghioși sint acei care sug 
din deget „inspirația", care pri
cesc faptele cu ochelari de cal.

Tematica satirică a spectacole
lor cuprinde însă o gamă variată, 
de la criticarea chiulangiilor și co
mozilor („Mugurel și Turturel") 
a cetățenilor care nu-și respectă 
tovarășii la vizionarea unei piese 
'le teatru („Oglinda sălii"), la 
ironizarea ipohondrilor care în
greunează munca medicilor („La 
o policlinică"), la criticarea tex- 
derilor care traduc fără nici o 
logică cîntecele din alte limbi, a 
casierilor care jonglează exagerat 
cu mărunțișul, a burlacilor con
vinși de orice numai de propriul 
lor ridicol nu Foarte reușită ni 
se pare, printre alte momente sa
tirice, sceneta „De ce sd facem 
simplu, cînd se poale complicat" 
de Sașa Georgescu, unde sint 
scoase in evidență greutățile 
pe care le produce mania unor 
birocrați da la unele organi
zații comerciale, care scornesc 
mereu noi norme și dispoziții ce 
se contrazic unele pe altele.

Meritorii ni se par. nu numai 
scenetele cu caracter antiimperia-

;;

La Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa1*

Intîlnire prietenească
cu delegația poporului coreean

Marți după-amiază. la Casa 
de cultură a studenților „Gri
gore Preoteasa ’ din Capitală 
a avut *oc o intilzJre a oame
nilor muncii din București și 
a reprezentanților organiza
țiilor obștești cu delegația po
porului coreean, sosită în țara 
noastră cu prilejul întoarcerii 
în perne a copulor coreeni.

La intîlnire au fost prezenți 
Kim Ben Dik. ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București 
și membri ai ambasadei.

Intîlnirea a fost deschisă de 
general colonei in rezervă 
Radu D. Rusescu. președintele 
CC al Crucii Roși: din R. P. 
Romlnă. Vorbitorul a arătat 
că poporul nostru, nutrind 
cele m&: profunde sentimente 
de prietenie f solidaritate 
frățească față de poporul co
reean in lupta împotriva a- 
gresiumi imperialiste și a ur
mărilor ei. și animat de spiri
tul internaționalismului. în 
care este educat de Partidul 
Muncitoresc Romîn, a consi
dera: ea o îndatorire sfintă a 
sa creșterea copiilor coreeni 
orfan: de război și călăuzirea 
primilor lor pas: in munca de 
educație F învățătură.

Luind euvîntul tov. Sin Hva 
Zin. conducătorul delegației 
poporului coreean, a spus 
printre altele: Poporul co
reean a trimis în țara dv. de
legația noastră pfhtru a trans
mite profunda recunoștință a 
Partidului Munci: din Coreea, 
a guvernului RJ’.D. Coreene 
și a întregului popor coreean. 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
guvernului R P. Romîne și 
întreguim popor romîn care 
ne-au acordat ajutorul lor 
material și moral atît în 
timpul războiului, ch și după 
război

Pr.eter.ia și solidaritatea 
dintre poporul coreean și po
porul romîn s-a dezvoltat în 
timpul războiului de elibera
re a patriei noastre împotriva 
agresorilor imperialiști ameri
cani și în timpul refacerii e- 
conomiei noastre postbelice. 
Această prietenie și solidari
tate dintre popoarele noastre 
se întărește astăzi tot 
mult. Copiii noștri orfani, 
brățișați la sinul cald al 
porului frate romîn cu 8 
în urmă, cînd ardea flacăra 
războiului în Coreea, au cres
cut sub îngrijirea și dragostea 
părintească a Partidului Mun
citoresc Romîn în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a guvernului R. P. 
Romîne și a poporului romîn, 

mai 
îm- 
po- 
ani

list (de exemplu: „La o școală 
din Bonn"), ci și faptul că satira 
atinge și probleme de morală și 
de educație artistică. în „Bătrî- 
nețe“, de pildă, este încriminată 
cu dreaptă mînie aHtutfinea ace
lor tineri care-și neglijează pă
rinții. uitînd eforturile pe care 
aceștia le-au făcut pentru crește
rea și educarea lor. în scenete, 
cum sint de pildă, „Arta anti-ar- 
ti" se acoperă de ridicol pro
ducțiile. decadente ale unor

ÎNSEMNĂRI
DE SPECTATOR

pseudocreatori occidentali după 
cum în „Torianomania" (foarte 
gustată de spectatori) sînt ilus
trate exagerările unor oameni 
care imita anumite mode în ma
terie de muzică ușoară, Sîntem 
de părere ci estrada noastră tre
buie să abordeze in continuare 
asemenea subiecte, ajutînd. la e- 
ducarea gustului spectatorilor, 
comhătînd contrafacerile artistice 
''are mai apar uneori pe scenă.

Unele momente din program 
se bucură de asemenea de suc 
ces fiindcă prezintă ca să spu
nem așa, un nou fel de umor, 
posibil numai în zilele noastre, 
umorul pozitiv, in care veselia 
spectatorului e provocată de 
frumusețea unor situații plă- 

au devenit constructori de nă
dejde ai socialismului.

Permiteți-mi ca în numele 
întregului popor coreean să 
exprim încă o dată sincere 
mulțumiri Partidului Muncito
resc Romtn. Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. gu
vernului R.P. Romîne și între
gului popor romîr.. care ne-au 
acordat ajutor material și mo
ral atît în timpul războiului, 
cit și după război și care au 
crescut cu toată grija părin
tească mulți orfani coreeni de 
război.

Aduc sincere mulțumiri 
personalului Cruci: Roșii a 
R.P. Romîne. tuturor cadrelor 
didactice și pedagogice care 
au muncit cu răspundere pen
tru a-i crește și a-i instrui pe 
orfanii noștri.

Vizi tind țara dv. noi ne-am 
dat seama că sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn care se călăuzește după 
învățătura marxist-leninistă 
poporul romîn care a cucerit 
libertatea și fericirea făurește 
o istorie nouă, glorioasă pe 
pămintul său bogat și înain
tează cu voință fermă pentru 
traducerea în viață a sarcini
lor trasate de cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn, care are o în
semnătate istorică pentru 
struirea socialismului în

con- 
țara

apoi 
de 

dezvolta- 
culturala.

Vorbitorul s-a referit 
la succesele dobîndite 
R.P.D. Coreeană în <’ 
rea sa economică și culturală, 
sub conducerea înțeleaptă a 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, in frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : întărirea unității și 
coeziunii lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovieti
că și creșterea forței lui sint o 
chezășie hotărîtoare In lupta 
pentru menținerea păcii în 
lumea întreagă, împotriva a- 
gresorilor imperialiști.

Poporul coreean va ridica 
tot mai sus steagul marxism
leninism ului. al internaționa
lismului proletar, va stringe 
și mai mult unitatea și coezi
unea cu lagărul socialist în 
franța cu Uniunea Sovietică, 
va demasca pas cu pas unelti
rile și manevrele agresive ale 
imperialiștilor americani 
prin aceasta 
sarcina sa în 
părarea păcii 
cialismuluL 

F
iși va îndeplini 
lupta pentru a- 
și triumful so-

sînt. de pildă. mo-
..Vecinul meu" și

I cu ochii" 
mutarea unor 

in locuințe 
trecea* 
din lu- 
Foarte 
sînt și 
in care 

reali- 
, cum

idilă

cute. Așa 
mentele 
„Mi-am văzut visul 
in care e vorba de 1 
oameni °i muncii 
noi, „Un flăcău pe drum 
în care e redată o 
mea satului de azi, etc. 
bine primite de public 
acele părți din program i 
sint cîntate cu entuziasm 
zările vieții noastre noi, 
sînt de pildă „Frumoasă e viața, 
prieteni". „Cint de joc și bucu
rie*, „Cintă inimile noastre 
bucuria".

Desigur ca nu se poate afir
ma că tot ce cuprind aceste 
spectacole se prezintă la o înal
tă ținută. Mai sînt unele lucruri 
necorespunzătoare, la un 
scăzut. Se mai întîmplă 
scena dedicată combaterii 
maniere de revistă să se 
zinte aspecte lipsite de 
țime critică, se mai 
scenete cu umor gratuit („Cine 
nu știe cîștigă"). altele lipsite 
de consistență. Credem, de ase
menea, că e vremea, ca la Tea
trul satiric muzical și, în gene
ral. în domeniul estradei să se 
manifeste mai multă exigență 
față de texte, luptîndu-se pen
tru o reală calitate a versurilor. 
Cîntece cu texte de genul ace
stora : ,,Tu știi tot ce e bun, 
tu știi tot ce e rău".., pentru a 
se trage concluzia. „Dar nu știi 
că te iubesc" dovedesc cu pri
sosință platitudinea pe care o 
acceptă unii textieri drept nivel 
mediu al creațiilor lor, concep-

nivel 
ca în 
vechii 

pre- 
ascu- 

strecoară

In euvîntul său tov. Hie 
Murgulescu. ministrul Invăță- 
mîntuhii și Culturii, a arătat 
că in decursul întregului răz
boi de eliberare din anii 
1950-1953. poporul coreean s-a 
bucurat de sprijinul și aju
torul Uniunii Sovietice, care 
a depus toate eforturile pen
tru reglementarea pașnică a 
problemei coreene, demas- 
cînd și condamnînd consec
vent și ferm acțiunile agresi
ve și crimele agresorilor ame
ricani din Coreea. în susține
rea cauzei drepte a poporului 
coreean o contribuție impor
tantă au adus și țările socia
liste.

Cînd flacăra războiului ar
dea încă pe pămintul Coreei, 
aproximativ 1.700 copii co
reeni. orfani de război, au fost 
găzduiți de poporul nostru, 
care i-a primit cu dragoste și 
căldură părintească.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Urăm din toată inima 
poporului coreean succese în 
munca de construire a socia
lismului și dorim ca tinerii 
coreeni care au fost găzduiți 
in țara noastră să-și amin
tească cu drag de poporul no
stru. de conducătorii noștri 
dragi, de toți cei care i-au în
conjurat și ocrotit cu căldură 
părintească, străduindu-se să 
le sădească în suflet spiritul 
internaționalismului proletar și 
al frăției între popoare.

Tovarășul Sin Hva Zin, a 
dat apoi citire unui decret al 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene cu 
privire la decorarea cu ordine 
și medalii a unor educatori, 
cetățeni ai R. P. Romîne, pen
tru merite deosebite în edu
carea copiilor coreeni, orfani 
de război și a înmînat distinc
țiile conferite.

Conducătorul delegației po
porului coreean a înminat de 
asemenea cite un drapel roșu 
Comitetului Central al Crucii 
Roșii din R. P. Romînă și Mi
nisterului Invățămîntulul și 
Culturii.

In numele celor distinși cu 
ordine și medalii a mulțumit 
general colonel în rezervă Ra
du D. Rusescu.

★
în cursul dimineții, mem

brii delegație: poporului co
reean. însoțiți de ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, 
tov. Kim Ben Dik, au vizitat 
Centrul de producție cinema
tografică de la Buftea și Com
binatul agroalimentar ..30 De
cembrie- din apropierea Ca
pitalei.

EAgerpres)
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ția antipoetica pe care o au des
pre felul cum trebuie gă arate 
versurile unui cintec.

E păcat să se mențină aseme
nea lipsuri in reprezentațiile 
care în afară de reușitele des
pre care vorbeam, se ilustrează 
și printr-o bună înțelegere a 
nevoii de spectaculos în estradă 
(vezi de pildă foarte reușitul 
,,Balet al cosmosului"), precum 
și soluțiile de decor de la sce
neta cu televizorul, de la 
neta „Cum dorm" ș.a.m.d. 
reținut de asemenea faptul că 
teatrul a obținut colaborarea 
unor compozitori de talent care 
au dat lucrări de valoare (Hil
da Jerea pentru „Poveste des
pre porumbelul alb'1 și D. Ca- 
poianu pentru „Baletul cos
mosului") precum și faptul de 
a fi oferit spectatorilor melodii 
agreabile și ușor de reținut : 
„Mi-am văzut visul cu dchii", 
„E primăvară în ianuarie" „Ma
ria, Maria" etc.

Nu putem decît să urăm tea
trului ca, lărgind sfera proble
melor luate în discuție, pe baza 
unei și mai bune cunoașteri a 
vieții, să depună noi eforturi 
întru ridicarea nivelului specta
colelor sale. Și acest lucru va 
fi bine să-l vedem chiar în ul
tima parte a stagiunii estivale 
in care publicul nostru nu se 
dovedește de loc a se considera 
în „vacanță artistică", ci dimpo
trivă.

B. DUMITRESCU

Parcul — loc de odihna
și de cultura

(Urmare din pag. l-a)

dans, materiale de practică 
cultural-artistică, precum și 
de un teatru de vară (din pă
cate, în ultimul timp, foarte 
puțin folosit). La Pitești func
ționează in parcul din centru 
(de ce oare nu se amenajează 
și minunata grădină de la Tri- 
vale ?) estrade des folosite de 
formații artistice.

In ciuda acestor realizări, 
trebuie subliniat insă faptul 
că parcurile din multe orașe 
ale țării nu-și aduc o contri
buție vie la educarea maselor, 
la înfrumusețarea orelor de 
odihnă cu variate și instruc
tive mijloace de îmbogățire 
spirituală a oamenilor muncii.

Intr-adevăr, nu constituie 
oare o dovadă de nepăsare 
faptul că în frumosul parc din 
Baia Mare, înzestrat in ul
timii ani cu însemnate ame
najări, activitatea cultural-ar
tistică este aproape inexi
stentă ? De ce oare in lașul 
lui Eminescu și Creangă, gră
dina Copvului este văduvită 
de indiciile vieții cultural- 
artistice contemporane ?

Fapte asemănătoare, de vă
dită neglijare a muncii cultu- 
ral-artistica din parcuri, sînt 
evidente și în orașe ca Turnu 
Severin, Caracal, și altele.

Transformarea parcului de 
odihnă într-o instituție de cul
tură în aer liber ar aduce, 
fără îndoială, mari foloase e- 
ducative maselor de tineri, ar 
spori considerabil afluența de 
vizitatori în aceste locuri.

Ciți dintre tineri n-ar dori, 
bunăoară, să afle aci o biblio
tecă primitoare și bine înze
strată atit cu cdTțt. reviste și 
ziare, cit și cu șahuri și dife
rite alte jocuri educativ-dis- 
tractive ?

Cine nu s-at îndrepta cu 
justificat interes către un pa
vilion construit cu mijloace 
simple dar atrăgător, în care 
să se amenajeze periodic di
verse expoziții privind dez
voltarea economică a regiunii 
sau raionului, aspecte din ac
tivitatea cultural-artistică lo
cală, vernisaje ale artei plas
tice amatoare etc ?

Pentru amatorii de destin
dere fizică ar deveni un loc de 
puternică atracție terenurile 
sportive de mică întindere, 
ușor de amenajat — pentru 
volei, tenis de cîmp, handbal 
redus, tir, popice, etc. unde, în 
schimbul unei taxe minimei

Festivalul tinereții
(Urmare din pag. I-a)

rești costume naționale. Cei din 
Filipeni erau mîndri de corul lor 
și de solista Genoveva Husu care 
a cîntat frumoase cîntece popu
lare. Multe aplauze a cules echi
pa de dan$ din Traian. Cunoscută 
în întreaga regiune, acestei echi
pe i se mai spune și „a celor trei 
generații". Cuprinde peste 40 de 
dansatori. Vîrstnicii, utemiștii și 
cei mai tineri^ pionierii. Nici la 
acest festival al tinereții cei mai 
virstnici din echipă nu s-au lă
sat mai prejos. Au venit și ei să 
dansexe în fața oaspeților fru
moasele dansuri locale. Nu au 
lipsit de la această sărbătoare 
nici recitatorii, nici instrumen
tiștii. Dintre recitatori s-au evi
dențiat Berescu Andrei și Cucu 
Georgeta. iar frații Măriuț Frân
ase și Măriuț Nicolae au cîntat 
la vioară și acordeon minunate 

omului muncii să-i fie pus la 
dispoziție materialul sportiv 
strict necesar pentru a-și pu
tea satisface cu... operativi
tate cerințele practicării spor
tului preferat.

■ De egal interes s-ar bucura 
și mai multe colțuri distrac
tive, îndeosebi pentru copii, 
unde de asemenea, cu mij
loace puțin pretențioase, se 
poate crea un cadru de au
tentică bună dispoziție.

Standurile, mult mai nu
meroase, de cărți, reviste și 
ziare precum și rețeaua de ra- 
dioficare ar putea de aseme
nea întregi în bună măsură 
satisfacția vizitatorului, do
rința lui firească de informare 
și instruire.

In anumite zile, parcurile at 
putea cunoaște o atmosferă 
specific sărbătorească, o largă 
afluență de oameni ai muncii 
și îndeosebi de tineret. In- 
tradevăr, ce farmec deosebit 
și ce puternic efect educativ 
in mase ar avea, de pildă, or
ganizarea unei joi sau dumi
nici a tineretului în parcul 
orașului! In asemenea ocazii, 
de la ringul de dans și pînă 
la ultima replică într-un spec
tacol artistic susținut de ama
tori, toate posibilitățile ar fi 
mobilizate simultan pentru 
împlinirea celor mai variate 
cerințe de instruire multila
terală a tineretului.

Transformarea tuturor 
parcurilor de odihnă în locuri 
și de ciiltură necesită iniția
tivă, spirit gospodăresc, entu
ziasm și îndeosebi acțiune. 
Datorită faptului că unul din
tre principalii beneficiari ai 
vieții cultural-artistice ce tre
buie încetățenită în parcuri îl 
constituie tineretul, este de 
datoria organizațiilor U.T.M. 
să conlucreze strîns cu orga
nele locale de stat, cu institu
țiile culturale, pentru a hotărî 
măsurile concrete ce trebuie 
întreprinse in acest scop.

Tot organizațiilor U.T.M. le 
revine sarcina de a mobiliza 
tineretul atît pentru amenaja
rea și înfrumusețarea, prin 
muncă patriotică, a parcurilor 
cît și pentru a asigura orga
nizarea și susținerea unei in
tense activități cultural-artis
tice și sportive în cadrul aces
tor parcuri, în egală măsură 
de odihnă și de cultură.

melodii născute pe plaiurile Ft* 
lipenilor. Văzîndu-i cum se în
trec și pe terenul de sport, nu-ți 
vine să crezi că în trecut, pe a-1 
ceste meleaguri, oamenii nu vă* 
zuseră o minge de fotbal și 
nici vreo competiție sportivă. 
Acum comunele au echipă de 
fotbal, volei, handbal, oină, po
pice. Tinerii se întrec la atle
tism — 100 metri plat, 400 metri 
plat, știu să arunce greutateat 
discul și ciocanul. Foarte atrac
tiv a fost meciul de fotbal din
tre echipa comunei Filipeni și 
cea din Secuieni. Pînă în ultima 
clipă nu se știa cine va bate. 
Victoria a revenit celor mai bine 
pregătiți, filipenilor, cu scorul 
de 2—1, Pînă seara tîrziu cînd 
se întunecase de-a binelea, cei 
peste 300 de sportivi și. artiști 
amatori au oferit spectatorilor o 
zi pe care n-o vor uita multă 
vreme.



Jos miinile imperialiștilor 
de pe Republica Congo!

O declarație 
a guvernului sovietic

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite următoarea 
declarație a guvernului sovie
tic : La 19 iulie Andrei Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a primit pe 
E. L. Freers, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al S.U.A. în 
U.R.S.S., și i-a făcut următoa
rea declarație :

„Potrivit informației agenției 
americane Associated Press, 
un detașament de soldați ame
ricani cu un efectiv de 20 de 
oameni a debarcat pe aeropor
tul capitalei Republicii Congo, 
Leopoldville. Potrivit aceleiași 
informații, ofițerii americani 
au subliniat că grupul militar 
menționat a sosit pentru a a- 
corda ajutor la operațiunile 
trupelor trimise de unele sta
te in Congo, în conformitate

Cu privire la ajutorul 
acordat de L.R.S.S.
Republicii Congo

— Comunicatul
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite următorul co
municat cu privire la ajutorul 
acordat de U.R.S.S. Republi
cii Congo.

După cum s-a mai anunțat 
în presă, guvernul sovietic, 
călăuzit de sentimentele fră
țești de prietenie, pe care Ie 
nutrește poporul sovietic fa;ă 
de poporul congolez, a hotărît 
să acorde Republicii Congo 
ajutor în alimente.

în dimineața zilei de 19 iu
lie trei avioane ,JL-18" au de
colat din Moscova plecind 
spre Leopoldville via Roma- 
Rabat-Accra. Pe bordul aces
tor avioane se află primul 
transport de alimente trimis 
Republicii Congo de către gu
vernul sovietic. în următoa
rele zile din Odesa va pleca 
spre Congo nava „Lenir.c- 
gorsk" care va transporta 
grîu, zahăr și lapte condensat 

Guvernul Ghanei a adresat 
guvernului sovietic prin Am
basada U.R.S.S. la Accra ce
rerea de a i se acorda con
cursul . pentru transportarea

Situâțid în Congo 
în ultimele 24 de ore

LEOPOLDVILLE 19 (Ager
pres). — După cum anunță a- 
gențiile de presă, în urma ho
tărîrii Consiliului de Secu
ritate, în Congo continuă să 
sosească mereu noi trupe ale 
O.N.U. din țările africane. Co
respondentul din Leopoldville 
al agenției Reuter relatează 
că pînă la 18 iulie au sosit la 
Leopoldville 3.500 de soldați 
din 4 țări africane.

După cum anunță agenția 
France Presse, la 19 iulie a 
fost dat publicității la Leo
poldville un comunicat în ur
ma unei ședințe comune care 
a avut loc între Ralphe Bun- 
che, secretar general adjunct 
al O.N.U. și generalul van 
Horn, comandantul trupelor 
O.N.U. din Congo, ambasado
rul belgian și șeful de stat 
major al trupelor belgiene din 
Congo. In comunicat se arată 
că în urma unui acord între 
trupele belgiene și comanda
mentul O.N.U. s-a hotărît ca 
aeroportul din Leopoldville să 
treacă sub controlul trupelor 
O.N.U. In comunicat se pro
mite că trupele O.N.U. „vor a- 
sigura protecția întregii popu
lații". De asemenea s-a căzut 
de acord ca trupele belgiene 
să se retragă complet din re
giunea Leopoldville pînă la 23 
iulie și să se întoarcă la ba
zele lor care sînt situate în in
teriorul țării.

După cum se știe însă, gu
vernul și parlamentul congo
lez au cerut retragerea urgen
tă a trupelor belgiene din 
Congo urmînd ca acestea să 
fie înlocuite de forțele O.N.U. 
care vor rămine în Congo atît 
timp cit va considera necesar

NEW YORK. - La 18 iulie 
V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al
U. R.S.S., a vizitat pe d. Ham. 
marskjoeld, secretarul general al 
O.N.U., și a avut cu el o convor. 
bire în problemele care, se află 
în discuția Consiliului de Secu
ritate-

NEW YORK. — La 18 Iulie
V. V. Kuznețov, primjoctiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a primit pe Râul Roa, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Cuba, și a avut cu el 
o convorbire. La convorbire a 
participat A. A. Sobolev, repre. 
zentantul permanent al U.R.S.S, 
la O.N.U

MONTEVIDEO. - La Teatrul 
„Sodre“ din Montevideo s-a des
chis cel dejal IV.lea Festival in
ternațional de filme documentare. 
La festival participă U.R.S.S., 
Polonia, Cehoslovacia, Romînia, 

cu cunoscuta hotărire a Con
siliului de Securitate.

Guvernul sovietic considera 
necesar să atragă atenția gu
vernului S.U-A. .snpra taptn- 
lui câ trimiterea grupului mi
litar american menționat in 
capitala Republicii Conco. 
constituie un act inadmisibil. 
In legâturâ cu aceasta ruver- 
nul sovietic protestează pe Un
gă guvern.I Statelor Unite ale 
Atnericii ți așteaptă ea grupai 
militar menționat să fie retras 
imediat de pe teritorial Re
publicii Congo. Gnverunl «o- 
vietie consideră necesar de a- 
setnenea si dedare ei ia ear 
dacă acest grup de «eidați ti 
ofițer: americani aa va fi re
tras, guvernul sovietic va fi 
nevoit să tragi din aceasta 
roneltrzii corespunzătoare pen
tru acțiunile sale*.

Agenfiei TASS —
trupelor ghaneze tu Republi
ca Congo, trupe care ae trimit 
în Republica Coetgo in con
formitate cu botărirea Consi
liului de Securitate al OJT.U.

Guvernul sovietic, răspun- 
zlr.d dorinței guvernului Gha
nei. a hotărit sâ-i satisfacă 
cererea.

In acest scop se vor efec
tua următoarele acțiuni:

Cele trei avioane sovietice 
^IL-18'. după ce vor trans
porta alimente din Moscova la 
Leopoldville (Republica Coci- i 
gol, vor pieca la Accra si vor 
efectua numărul necesar de 
curse pentru transportarea 
trupelor ghaneze din Accra la 
Leopoldville. In afară de a- 
ceasta. pentru transportarea 
trupelor ghaneze guvernul so- ' 
Tietie a botărit. ca in confoe- ' 
mirate cu cererea sus-aminti- 
tă a guvernului Ghanei. să 
trimită in mod supl mentar 
două avioane _IL-18‘ care 
imediat ce vor sosi in Ghana 
vor începe să transporte tru
pe ghaneze in Republica Co- 
go-

guvernul congolez. Se știe de 
asemenea că rezoluția Consi
liului de Securitate prevede 
retragerea trupelor belgiene 
din Congo. Agenția United 
Press International transmite 
că Belgia a respins insă ulti
matumul congolez și a decla
rat că va continua să-și men
țină trupele în Congo pretex
ted „necesitatea" apărării in
tereselor cetățenilor belgieni.

Corespondentul agenției 
France Presse menționează că 
deplasarea de trupe belgiene 
spre Africa nu s-a întrerupt în 
ultimele 48 de ore. In cursul 
zilelor de luni și marți alte 
două companii de soldați bel
gieni au plecat cu avionul din 
Bruxelles spre Africa, respec
tiv în teritoriul Ruanda-Urun- 
di care se află sub tutela bel
giană.

La 20 iulie Consiliul de 
Securitate se va întruni pen
tru a dezbate situația din Con. 
go. La dezbaterile Consiliului 
vor lua parte și reprezentanții 
Republicii Congo la O.N.U., 
care au plecat spre New 
York.

Pe de altă parte se anunță 
că grupul celor nouă state 
africane membre ale O.N.U. au 
dat publicității o declarație în 
care cer Belgiei să-și retragă 
imediat trupele din Congo. 
Subliniind că provincia Ka
tanga este o parte integrantă 
a Republicii Congo, cele nouă 
țări africane se pronunță îm
potriva încercărilor făcute din 
afară de a submina integrita
tea teritorială a Republicii 
Congo care și-a proclamat in
dependența la 30 iunie.

Mexicul Iugoslavia, Anglia, 
Franța, S.U.A., Argentina, Bra
zilia Italie și alte țări

Documentarul romînesc „Hora- 
care a fost prezentat la deschl. 
derea festivalului s-a bucurat de 
mult succes.

PEKIN. — După cum transmite 
agenția China Nouă, la 17 iulie, 
intre orele 17.38 și 19,35 o navă 
militară a S.U.A, a pătruns și a 
rămas în apele teritoriale ale 
R.P, Chineze la sud de insula 
Uaitan (provincia Fuțzian). La 
18 iulie între orele 16,12 și 17,14 
o navă militară a S.U.A. a pă. 
truns din nou și a rămas în a. 
pele teritoriale -ale Chinei în re
giunea sus.menționată. In legă
tură cu această provocare milita, 
ră a navelor militare americane, 
purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R, P. 
Chineze a dat un nou avertisment 
serios.

Un portnion american 
a sosit in largul 
cotsiei congoleze

PARIS 19 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
United Press International, un 
portavion american făcind 
parte din flota S-U-A. din 
.Atlantic a sosit in largul coas
tei Republicii Congo; pe port
avionul american, după cum 
arată agenția, se află avioane 
de vmâtoare și de bombarda
ment. precum și unități de 
pușcași marini. Agenția UTX 
adaugă că din surse diploma
tice occidentale se consideră 
că această navă a fost trimi
să în apele Republicii Congo 
ca o „demonstrație de forță*.

Leroy Pope, corespondentul 
din New York al agenției U- 
nited Press Intematjocal. sub
liniază intr-o corespondență 
despre Congo importanța eco- 
nonucă pe care o prezintă a- 
eer*. stat african pentru S ILA_ 
în special ia arii de după 
război. Corespondentul rela
tează că investițiile america
ne dm Congo stot coccetttrate 
fa mre e de cositor, in in
dustria textilă și tmdustria u- 
«cară. S-U-A. importă ta 
Ccngo cobalt, d amarte iadu»- 
triale și cafea la an_i de du
pă război arată coresponden
tul Ia contruare. prorâea 
Katanga dm Congo a fost pri
mul tumiaor de uraniu pen
tru S-U-A-

F.M.T.D. va construi 
in Cuba o colonia 
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AUTOSTRADA CIRCULARA 

CARE ÎNCONJOARĂ MOSCOVA

Leonid Brejnev, Nikita Hruș- 
ciov, Frol Kozlov Aleksei Kosî- 
ghin, Anastas Mikoian, Mihail 
Suslov au vizitat unul din sec. 
toarele în construcție al autostra
dă circulare care înconjoară 
Moscova. Sectorul «e află în por
țiunea în care această autostradă 
taie șoseaua Novo.Reazanskoe.

Lungimea eu lost radei circula
re, care se află La o distanță de 
17 km de centrul orașului este 
de 109 km. Această autostradă va 
fi construită din două fășii de 
beton de 7 m lățime fiecare. In. 
treaga autostradă va fi dată în 
exploatare pestc doi ani.

Pe această autostradă nu va 
exista nici un semafor și automo
bilele vor putea circula cu o vi
teză pînă la 120 km pe oră. Au. 
tomobilele care vor trece în tran
zit prin Mosco/a vor avea ne
voie de cel mult 25 de minute

In Consiliul de Securitate al O.N.U.

Discutarea situației create 
in urma actelor agresive 

organizate de S.U.A. împotriva 
Cubei

NEW YORK 19 (Agerpres) - 
TASS transmite : La 18 iulie 
s-a întrunit Consiliul de Secu
ritate. convocat la cererea gu
vernului Cubei pentru a dis
cuta situația creată ca rezul
tat al amenințărilor, repre
siunilor și actelor agresive 
neîntrerupte ale guvernului 
S.U.A. împotriva Republicii 
Cuba, acțiuni care pun în pe
ricol pacea și securitatea in
ternațională. **

în legătură cu discutarea 
plîngcrii Cubei. în fața sediu
lui Organizației Națiunilor 
Unite a avut loc o demonstra
ție de solidaritate cu poporul 
cuban. Demonstranții scan
dau : ..Trăiască Castro !“. Ei 
purtau steaguri naționale ale 
Cubei și panouri cu lozincile: 
„Cuba va rămine liberă*. 
„Cuba nu va fi înrobită de 
monopolurile străine".

Primul care a luat cuvîntul 
în cadrul ședinței a fost mi
nistrul Afacerilor * Externe al 
Cubei, Raul Roe, invitat să 
participe la discutarea proble
mei prezentate de g-vernul 
său. Repmen^ntul Cubei a 
demascat încercările guvernu
lui S-U-A. ce a Împiedica dis
cutarea plmgerii Cubei In ca
drul Organizației Națiunilor 
Unite pe motiv că relațiile a- 
mericano-cubane ar trebui 
examinate în primul rind în 
cadrul Organizație Statelor 
Americane, unde SU-A. au o 
siruație dominantă.

Trecind la expunerea esen
ței problemei, reprezentantul 
Cubei a acuzat Statele Unite 
că se străduiesc să ascundă 
adevăratele lor țeluri în legă
tură cu Cuba pentrj a-și jus
tifica politica de represiuni și 
agresiune.

In încheiere. Roa a spus că 
nu este ușor să sperii sau să 
distrugi poporul cuban. Cuba 
este ferm botărită să riposteze 
tuturor cotropitorilor care ar 
îndrăzni să apară la țărmurile 
ei. Cuba nu este singură.

Delegatul S-U-A-, Lodge, 
care a luat ape; cuvintuL a 
declarat în mod neîntemeiat 
că Statele Unite nu au între
prins nici un fel de acțiuni 
agresive împotriva Cubei. El 
a declarat că bombardarea o- 
rașelor si satelor rubane de 
către avioare care !și au baza 
pe teritoriul SU_A_ se efec- 
tuează. chipurile, -In ciuda ce- 

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
pentru e ocoli pe această șosea 
Moscova și a ajunge ia șoseaua 
diametral opusă,

PREMIERA SPECTACOLULUI 
DE MUSIC-HALL

mC1ND SE APRIND STELELE"

La 18 iulie a avut loc la Mos. 
cova primul spectacol de music- 
hall din Uniunea Sovietică. Pre
miera feeriei de estradă „Cind se 
aprind stelele” a avut loc la tea. 
trul de vară din Parcul de cui. 
tură și odihnă M Gorki",

Music.hall-ul reunește pe artiș
tii de estradă Cu artiștii de circ» 
baletul clasic cu satira, efectele 
pirotehnice cu pantomima, muzL 
ca ușoară cu dansul de ^stradă și 
dansul sportiv.

La feeria „Cînd se aprind ste. 
lele" își dau concursul popularul 
jaz din Moscova dirijat de E. 
Rosner, și ansamblul de dansuri 
de estradă „Raduga" („Curcube
ul"), creat recent și care reunește 

lui mai sever control exerci
tat de autor.tățile americane". 

Reprezentantul american a 
declarat cu ipocrizie că guver
nul S.U.A. manifestă ..simpa
tie față de transformările 
revoluționare din Cuba*. Po
trivit declarației lui Lodge, 
tocmai S.U.A. i-ar fi ajutat 
Cubei să „obțină indepen
dența- la sfirșitul secolului 
trecut Este interesant de su
bliniat că. după cum scrie 
z.arjl ..New York Post" din 
19 iulie, nimeni altul decît 
bunicul actualului reprezen
tant al S.U.A. la O.N.U., 
Lodge, a fost unul dintre acei 
„tineri imperialiști" care au 
participat activ la pregătirea 
războiului americano-spaniol 
în urma căruia a fost lichi
dată dependența colonială a 
Cubei față de Spania și a fost 
instaurată dominația deplină 
a monopolurilor americane pe 
această insulă.

încercînd să prezinte spri
jinul ferm acordat de Uniunea 
Sovietică luptei poporului cu
ban pentru independență ca 
pe o amenințare la adresa 
emisferei occidentale, Lodge 
s-a referit din nou la fai
moasa „doctrină Monroe".

Reprezentantul S.U.A. a ce
rut Consiliului de Securitate 
să nu ia nici un fel de măsuri 
în legătură cu plîngerea Cu
bei pînă ce conflictul dintre 
S.U.A. și Cuba nu va fi exami
nat în cadrul Organizației 
Statelor Americane. Totodată, 
presa americană relatează că 
în prezent guvernul american 
exercită cea mai puternică 
presiune asupra guvernelor 
țărilor din America Latină 
pentru a obține de la ele 
..condamnarea- Cubei la apro
piata ședință a miniștrilor A- 
facerilor Externe ai țărilor 
membre ale Organizației Sta
telor Americane.

Mario Amadeo, reprezen- 
tantul Argentinei, a chemat la 
-armonie" în relațiile dintre 
Statde Unite imperialiste și 
popoarele țărilor Americii La
tine. în numele delegației sale, 
și al delegației Ecuadorului el 
a prezentat un proiect de re- 

e care corespunde pla
nurilor guvernului american 
care urmărește continuarea 
presiunilor politice și econo
mice asupra Cubei.

Reprezentanții Italiei. Fran
ței și Angliei au afirmat că ei 

r -nu văd- faptele unor acțiuni 
I agresive ale S.U-A, împotriva 
' Cubei.

Reprezentantul Poloniei, 
care a luat cuvîntul la sfirși
tul ședinței, a subliniat că 
problema aflată în discuția 
Consiliului de Securitate este, 

i fără îndoială, obiectul îngri
jorării generale și afectează 
probleme importante cu ca
racter politie, juridic și eco
nomie. Acțiunile Statelor Uni
te și demonstrat a de forță îm
potriva teritoriului Cubei și in 
apropierea frontierelor ei cre
ează un peri coi pentru pacea 
in această regiune a globului.

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— Marp au conuruat dezbate
rile Cogs-.i-îui de Securitate 
in legătură cu Situația creeatâ 
ca rezulta: al amenințărilor, 
reprer. unikr și acteicr agre
sive cocmse de guvernul S.U-A. 
împotriva Republicii Cuba. In 
cursul ședinței de marți a 
hiat eovtaml repreaentanvul 
U-KSS- A. A_ Sobolev.

In cursul ședinței a tost a- 
doptat prc.ectu. de rezoluție 
prefer.tat de Argentina și E- 
cuador, pre-punind să se amine 
examinarea în Consiliul de 
Securitate a plingerii guvernu
lui cuban. se va
primi raportul Organizației 
Statelor Americane". Delega
țiile UJLSS. și Poloniei s-au 
abținut de la vot. Miastml A- 
facenlor Externe al Cubei, 
Raul Roa a declara: că Cuba 
se va supune bocăririi majori
tății, ceși nu este de acord 
cu ea.

Cu aceasta dezbaterile Con
siliului de Securi taxe In aceas
tă problemă au fost aminate.

20 de tineri dansatori, dintre care 
cel mai in vîrs:ă a împlinit 20 de 
ani. De un mare succes sji bucu
rat solista ansamblului — Lud
mila Steikaia. absolven:ă a șco
lii de coregrafie a Teatrului Mare 
al U.R^.S.

Cu pr:ie_ ul primului spectacol 
de music-haul a debutat ansam
blul de pantomîmd al tineretului 
din Leningrad, primul ansamblu 
de pantom.mă din U.R.S.S.

Creatorii spectacolului — cu. 
noscutul regizor de estradă Ana. 
toii Konnikco fi cunoscutul pre
zentator de estradă Lev Mirotf» 
și-au dat silința sd folosească la 
maximum posibilitățile estradei 
de oară,

PRIMUL ACT 
DE NAȚIONALIZARE 

DIN ISTORIA ARABIE1
SAUDITE

Ziarul ,.A1-Alam“ publică o 
știre din Djidda in care se a- 
rată că primul ministru al 
Arabiei Saudite. emirul Fei- 
sal, a emis hotărirea cu pri
vire la naționalizarea portului

Vești 
din R. P. Polonă

Se dezvoltă 
industria 

materialelor 
de construcții

Pe baza bogatelor resur
se de materii prime mine
rale, în regiunile din sudul 
teritoriilor poloneze apu
sene s-a dezvoltat mult 
industria cimentului și a 
varului (îndeosebi în voie
vodatul Opole), industria 
porțelanului, sticlei, artico
lelor ceramice și a mate
rialelor de construcții (In 
voievodatul Wroclaw), pio- 
ducția de țigle și materiale 
de construcții (în partea de 
sud a voievodatului Zelona 
Gora).

In pofida uriașelor dis
trugeri din timpul războiu
lui, în teritoriile apusene și 
de nord, datorită investi
țiilor făcute în ultimii 15 
ani,, industria materialelor 
de construcții produce as
tăzi mult mai mult decît 
înainte de război. în com
parație cu anul 1937 pro
ducția de ciment a crescut 
cu 20 la sută, producția de 
var ars cu 117 la șuti iar 
producția de sticlă cu 64 la 
sută.

Portul Kolobrzeg
Recent a fost inaugurat 

portul Kolobrzeg, în voie
vodatul Koszalin. Acetta 
este al patrulea port co
mercial al Poloniei, în a- 
fard de Gdynia, Gdansk fi 
Szczecin. Portul, recon
struit după distrugerile su
ferite în timpul războiului 
va servi inainte de toate 
navelor de cabotaj, precum 
fi celor poloneze și străine 
care navighează intre por
turile Mirii Baltice fi Mă
rii Nordului. El va juca un 
rol important în comerțul 
cu țările scandinave.

Kolobrzeg este de ase
menea un port important 
în domeniul pescuitului.

Orașul, distrus în pro
porție de 90 la sută în 
timpul războiului, se află 
in prezent in plină recon
strucție.

O sporire 
considerabilă a 

școlilor superioare
Înainte de război, sub o- 

cupația germani, pe teri
toriile apusene ale Polo
niei, funcționau doar citeva 
școli superioare. In pre
zent. aid funcționează 21 
de școli superioare in care 
studiază 51.000 de studenți, 
adică o treime din numă
rul total al studenților po
lonezi. Un loc de frunte in 
Polonia îl ocupă centrul 
Științific din Wroclaw — 
oraș in care funcționează 
opt scoli superioare. Lu
crările In domeniul mate
maticii ale prof. Hugo 
Steinhaus, cercetările în 
domeniul nuclear ale prof. 
Wlodzimiers Trzebiatovski, 
in domeniul cardiologie, 
ale prof. Hugo Kowarzyk 
care activează in Wroclaw 
tint cunoscute |i peste hc- 
tare.

Lupta poporului japonez 
împotriva „tratatului negru“ continuă

TOKIO 19 (Agerpres). - La
18 iulie a început în Japonia 
cea de-a 22-a acțiune unită de 
luptă a poporului japonez îm
potriva „tratatului de securi
tate" japono-american, acțiu
ne care va dura pînă la sfîrși- 
tul lunii iulie. Această hotă- 

I rire a fost luată de Comitetul 
executiv al Consiliului națio
nal japonez de luptă impotri- 

; va revizuirii acestui tratat mi
litarist cu S.U.A.

în cursul aceleiași zile, în 
fața sediului poliției metropo
litane din Tokio, mai multe 
sute de muncitori, reprezen-

maritim Djidda, situat la 
Marea Roșie.

Potrivit acestei hotăriri 6e 
lichidează concesiunea de ex
ploatare a portului Djidda, 
aparținînd societății „Ez-Zei- 
nal“, iar toate construcțiile 
portului, avutul și utilajul se 
confiscă și trec la dispoziția 
guvernului.

Aceasta reprezintă primul 
act de naționalizare din isto
ria Arabiei Saudite.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
„ROBERT SCHUMANN*4

La Opera de Sta* dm Berlin 
se desfășoară cel de .al doilea . 
concurs internațional al vocaliști. I 
lor și al cvartetelor de coarde 
^Robert Schumann". Concursul a 
tost organizat în legălu-ă cu cee. 
de-a 150.a aniversate a nașteri 
marelui compozitor german. La 
concurs participă 36 de tineri cin 
tăreți și nouă cvartete din h 
țări, printrg care Uniunea Sovie 
tied. R. P. Chineză. Bulgaria, Ce. 
hoslovacia R tmima. Franța. 
S.U.A„ Finlanda și R D. Ger. 
mană

Tineretul cehoslovac a participat cu entuziasm la cea de-a 
doua Spartachiadâ Naționala. 16.000 de elevi șl eleve Intre 
8-11 ani au executat complicate exerciții de gimnastică în ca
drul numărului Intitulat „Primă vara fericită", lată o parte din-; 
tre elevi salutind publicul du pă terminarea acestui număr.

O victorie a forțelor populare 
italiene:

Demisia guvernului 
Tambroni

ROMA. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

Marți după-amiază guvernul 
Tambroni a demisionat. După 
cum se știe acum cîteva zile 
a intervenit un acord între 
partidele democrat-creștin, so. 
cial-demccrat, republican și 
liberal în vederea înlocuirii 
actualului cabinet Tambroni 
cu un nou guvern „moncco- 
lor" democrat-creștin.
Tambroni, sprijinit de cercu

rile cele mai reacționare, a 
încercat în aceste zile, folo
sind diferite manevre de cu
lise. să nu se supună hotărîrii 
crlor patru partide.

înlăturarea guvernului Tam
broni reprezintă o victorie a 
forțelor populare italiene și 
indcoseb; a maselor munci
toare. a tuturor forțelor anti
fasciste care, unite în jurul 
Consiliului Național Federa
tiv al Rezistenței, au luptat 
cu ardoare în aceste zile pen
tru a pune capăt cîrdășiei ru
șinoase dintre democrația cre
ștină și neofasciști. Cercurile 
reacț:onare și neofasciștii au 
primit o grea lovitură.

Luînd cuvîntul în cadrul 
ședinței de luni a C.C. al 
Partidului Comunist Italian, 
Luigi Longo, secretar general 
ședinței de luni a C. C. al 
declarat printre altele:

..Trebuie să spunem deschis 
că cele c? s-au petrecut în ul
timele zile în culisele demo
crației creștine în legătură cu 

tind zece sindicate, au orga
nizat un miting de protest 
împotriva represiunilor sama
volnice la care sînt supuși 
muncitori șj studenți care au 
participat la acțiunile popu
lare contra acestui tratat.

TOKIO 19 (Agerpres), — La 
18 iulie a avut loc în orașul 
Omuta din prefectura Fukuoka, 
un mare miting la care au luat 
parte 100.000 de muncitori ja
ponezi. Participanții la miting au 
adoptat o declarație în care se 
arată că muncitorii japonezi sînt 
hotiriți să lupte pentru lichida
rea „tratatului de securitate" 
japono-american, să sprijine lup
ta pe care o duc minerii de la 
mina de cărbuni din Miike ți 
pentru a se pune capăt represi
unilor ilegale contra muncitori
lor, Le miting au luat parte mi-

S.U.A. pune piedici în realizarea 
unui acord pentru încetarea 

experiențelor nucleare
- Raportul lui S. K. Țarapkin la Seminarul 

internațional pentru dezarmare -
GENEVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : Seminarul 
internațional pentru dezarma
re. organizat din inițiativa 
Federației mondiale a asocia
țiilor pentru națiunile unite, 
își continuă lucrările. In con
formitate cu programul semi
narului în dimineața de 19 
iulie S. K. Țarapkin a pre
zentat un raport pe tema în
cetării experiențelor cu arma 
nucleară în care a expus po
ziția guvernului sovietic la 
conferința de la Geneva a ce
lor trei puteri în problema 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară. 

înlăturarea lui Tambroni ne 
obligă să nu ne așteptăm la 
prea mult. Nu trebuie să ui
tăm că este vorba de un vii
tor guvern „monocolor” demo
crat-creștin. constituit într-o 
situație de mare agitație. Iată 
de ce vom continua lupta pen
tru un guvern orientat spre 
stînga, pentru un guvern ca
pabil să facă față și să rezol
ve cele mai urgente și mai 
grave probleme care afectea
ză viața, munca și viitorul 
națiunii".

Greva generală 
a țăranilor dijmași 

din Italia
ROMA 19 Corespondentul .4- 

gerpres transmite : Luni a în
ceput in întreaga Italie greva ge
nerali de 48 de ore a peste 
1.000.000 de dijmași. Greviștii 
cer încheierea unui contract care 
să asigure dijfnușilor o cotă de 
cel puțin 55-60 la sută din can
titatea produselor agricole recol
tate.

Greva a fost declarată în 
strînsă unitate de acțiune de cele 
trei centrale sindicale naționale 
— Confederația Generală a 
Muncii din Italia, Confederația 
sindicatelor oamenilor muncii și 
Uniunea Italiană a Muncii. In 
numeroase localități au avut loc 
manifestații de solidaritate cu 
lupta greviștilor.

neri de la mina Miike, care sînt 
în grevă de la sfirșitul anului 
trecut împotriva concedierilor, 
împreună cu familiile lor și re
prezentanți ai muncitorilor din 
Fukuoka și alte regiuni ale țării. 

Participanții la miting au a- 
doptat rezoluții in care protes
tează cu energie împotriva ac
țiunilor ilegale ale guvernului 
japonez și ale societății miniere 
Mlțui. Participanții la miting au 
adoptat apoi mai multe lozinci 
de luptă pentru apărarea drep
turilor minerilor de la Miike și 
pentru lichidarea noului tratat 
de securitate japono-american, 
împotriva șomajului' pentru sta
bilirea unui sistem de securitate 
socială, pentru dizolvarea ime
diată a Parlamentului japonez și 
pentru ținerea de alegeri gene
rale.

Referindu-se la lucrările a- 
cestei conferințe, S. K. Țarap
kin a subliniat că un acord 
cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare ar fi fost 
de mult realizat, dacă S.U.A. 
ar fi manifestat bunăvoință 
la tratative.

In ceea ce privește Uniunea 
Sovietică, a spus S. K. Țarap
kin. ea este gata să semneze 
deîndată un acord cu privire 
la încetarea experiențelor nu
cleare, dacă ceilalți partici
pant la conferință — S.U.A. 
și Anglia — vor manifesta bu
năvoință.
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