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0 sărbătoare
Concursul cultural 

sportiv al tineretului

Conducted eu fermitate ri 
înțelepciune măreața operă de 
construire a socialismului te 
patria noastră. Partidul Mun
citoresc Romln a acordat ți 
acordă o deosebită atenție 
formării cadrelor de specla- 
UytL

O mare Însemnătate are 
formarea ,1 promovarea ca
drelor de specialist! te actuala 
etapă a construcției noastre 
socialiste. Așa cum se arată 
in Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R.. construirea 
economiei socialiste este de 
neconceput fără realizarea 
unul Înalt nivel al producti
vității muncii iar factorul cel 
mai important care determină 
creșterea productivității mun
cii este nivelul tehnic al mlj-

Examinatori 
- muncitorii
Orificiul de evacuare a 

gazelor împrăștia dtre de 
seîntei foc, semn ei anti- 
bazinul cublloului se încar
că cu fontă topită.

Grupul de studenți poli- 
tehniceni din București care 
fac practică în secția turnă
torie a atelierelor C.F.R. 
Grivița Roșie, a amuțit. 
Forfota din jurul cubiloului 
a încetat.

Floriță Florea, student in 
anul l al Facultății de trans
porturi, care pînă mai ieri 
fusese topitor, chiar aci, în 
această turnătorie, prinde cu 
mișcări sigure o pirghie me
talică ?i 
gura de 
lui.

...Și in

o îndreaptă spre 
scurgere a metalu-

aceeași clipă gura 
de scurgere este străpunsă.

Uralele consfințesc o vic
torie a lor, a studenților din 
facultățile de mecanică, 
transporturi ți electroener- 
getică ale Institutului Poli
tehnic din București care, 
singuri, sub supravegherea 
muncitorilor ți maiștrilor, au 
elaborat o șarjă de 10 tone 
fontă. Ei, prin muncă vo
luntară au strins fierul 
vechi, au încărcat cubiloul, 
l-au aprovizionat cu cocs și 
fondanți, ei au turnat fonta 
topită transformînd-o în tobe 
pentru segmenți de piston.

După trei săptămini de 
practică la atelierele „Gri
vița Roșie', studenții poli- 
tehniceni și-au manifestat 
dorința de a arăta muncito
rilor, in mod concret, ce au 
izbutit sâ învețe in acest 
răstimp. Și studenții nu s-au 
făcut de rușine. Cei care au 
făcut practică la secția „tur
nătorie” au elaborat în bune 
condițiuni o șarjă de fontă; 
cei de la „întreținerea mași
nilor unelte' au 
un strung paralel, 
rățat și revizuit; studenții 
practicanți din secția „sudu
ră V* au executat sudarea 
electrică a unui tampon din
tre tender și locomotivă etc.

Studenții au dat un exa
men puțin obișnuit; nu la 
facultate, ci în uzină, nu în 
fața profesorilor, ci în fața 
muncitorilor, maiștrilor și 
inginerilor din atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie', care 
i-au înconjurat cu dragoste 
și înțelegere, care n-au pre
cupețit nici un efort pentru 
a le împărtăși cît mai multe 
din tainele meseriei lor. ...Și 
l-au trecut cu succes !

FLORIAN BORZ

toacelor de producție cu care 
e Înzestrată economia națio* 
nală. Progresul tehnic joacă 
un rol cu adevărat uriaș în 
asigurarea belșugului mereu 
mal mare de produse tot mai 
ieftine șl de mai bună caii* 
tate, in creșterea necontenită 
a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Anii ce vin vor fl anii 
unul progres tehnic fără pre* 
cedent, 
cil noi, 
tinuă a 
plină a 
face cu sprijinul activ, 
manent al maselor de oameni 
ai muncii. Iar primii chemați 
să asigure introducerea șl 
aplicarea tehnicii înaintate 
sint tocmai cadrele de spe
cialiști. Iată de ce formarea 
și promovarea cadrelor de 
specialiști are o mare însem
nătate.

Hotărirea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romln și a Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romine cu pri
vire la pregătirea și promova
rea cadrelor tehnice, economi
ce și de cercetare științifică, 
precum și la îmbunătățirea 
salarizării lor — Hotărire pu
blicată în ziarele de ieri—oglin
dește iacă o dată cu putere, 
grija partidului pentru pregă
tirea și promovarea cadrelor 
de specialiști necesari econo
miei noastre in continuă dez
voltare.

Așa cum se arată In HoU- 
rire. în anii paterii populare 
au fost dobindite insempate 
succese in pregătirea și pro
movarea cadrelor de specia
liști.

Prin măsurile luate de par
tid și 
tiți în 
țațele 
49.000 
cadre 
economice ; numărul cadrelor 
de specialiști cu pregătire me
die se ridică la peste 220.000. 
In această perioadă, mii de 
cadre capabile și cu o înde
lungată experiență in produc
ție. care in trecut nu au avut 
posibilitatea să se califice In 
școli superioare, an fost în
drumate să urmeze formele 
de invățămint tehnic și eco
nomic seral și fără frecvență: 
cursurile serale și fără frec
vență ale facultăților și insti
tutelor de învățămîtit supe
rior, cursurile serale ale șco
lilor de maiștri etc., creîndu- 
li-se condițiile necesare pen
tru studii.

S-au obținut realizări și in

Introducerea tehui* 
perfectionarea con* 

tehnicii, folosirea de* 
tehnicii Înaintate se 

per-

guvern au fost pregă- 
anii 1949-1960 în insti- 
de invățămint superior 
ingineri și peste 14.000 

cu studii superioare

domeniul îmbunătățirii repar* 
tizăril și utilizării cît mai 
eficiente a cadrelor tehnico- 
econ ornice.

Scoțind în evidență rezulta
tele obținute, Hotărirea sub
liniază că față de amploarea 
sarcinilor ce se pun economiei 
naționale este necesar să 
crească numărul absolvenților 
institutelor superioare teh
nice și economice, să fie ri
dicat nivelul de pregătire a 
cadrelor de specialiști, să fie 
îmbunătățită munca de creș
tere și promovare a tinerelor 
cadre tehnico-economice de 
specialiști.

Hotărirea trasează Comite
tului de Stat al Planificării, 
Ministerului Invățămîntului 
și Culturii și ministerelor 
economice sarcina de a ela
bora in scurtă vreme un pro
gram de perspectivă pentru 
pregătirea cadrelor cu 
superioare tehnice și 
mice, astfel ca pină la finele 
anului 1965 să se asigure, în 
cea mal mare parte, ocupa
rea cu cadre corespunzătoare 
a posturilor care cer pregătire 
superioară. De asemenea, in 
cadrul 
pectivă 
se vor 
cadre 
tehnică 
cialități. in toate 
de activitate, in așa fel incit 
în următorii 5—6 ani să fie 
acoperite cerințele de astfel 
de cadre. în ceea ce privește 
repartizarea și mai justa pro
movare a cadrelor tehnice, 
economice și de cercetare 
științifică, Hotărirea stabilește 
o seamă de măsuri menite să 
asigure ca în acele posturi, 
în acele munci, unde carac
terul muncii cere studii su
perioare sau studii medii teh
nice sau economice, să fie 
promovate numai cadre avînd 
pregătirea respectivă. Reflec- 
tind încrederea și prețuirea 
pe care partidul o acordă ca
pacității, energiei creatoare a 
tinerelor cadre de specialiști, 
Hotărirea trasează ca sarcină 
ministerelor, celorlalte organe 
economice centrale, precum 
și comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale 
și unităților subordonate lor 
să acorde, „o atenție perma
nentă promovării în posturi 
tehnice, economice și de con-

a tinereții
I

studii 
econo-

demontat 
l-au cu-

In fotografie : studenții de la 
Institutul Politehnic din Bucu
rești, aflați în practică la 
Atelierele o-..:-**
urmăresc 

cesul

„Grivița Roșie", 
cu atenție pro- 

turnării fontei. 
Foto : AL. ViERU

programului de pers- 
privind școlarizarea, 
prevedea nevoile de 
cu pregătire medie 
și economică pe spe

el omeni il e

>,Scînteia tineretului"
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In timpul liber, utemîsta Alexandrina Luca, de la Fabrica „Țe
sătura** din Iași, acordă o mare atenție studiului.

Peste 5.000 pionieri și școlari 
din regiunea Ploești în tabere

Peste 5000 de pionieri șl șco- 
. lari d'n regiunea Ploești îșl pe- 
*' trec în acest an vacanța de 

vară în
Bușteni, 
Drajna, 
in alte

taberele organizate la 
Sinaia, Breaza, Cheia, 
Nehoiu, Pucioasa, sau 

localități de munte din(Continuare în pag. 3-a)

Oamenii- înălțimilor.
Pe băieții lui Petru Beșu 

nu i-am găsit la locul lor o- 
bișnuit de muncă, adică la 
50—60 de metri înălțime, co
coțați pe uriașul baraj al la
cului de acumulare de la Bi
caz, ci pe... vapor. Erau cumva 
în concediu la mare ? Nu. 
Erau pe vaporul brigăzii. A- 
dică al lor.

Dar povestea asta cu vapo
rul trebuie luată de la început 
și savurată după cum merită.

Era cu o zi înainte de ma
rele eveniment petrecut la 
Bicaz : oprirea apelor Bistri
ței. ‘ '
lui 
crul 
ora 
de 
bă. 
să-și amenajeze o plută, 
fel de magazie care să plu
tească pe viitorul lac de acu
mulare și pe care să-și țină a- 
proape de locul de muncă ma
terialele necesare : plăcile de 
azbociment, armate și nearma
te, fier, bitum și,altele. Asta 
era de fapt o inițiativă de-a 
lor, care ducea efectiv la în
lăturarea unei macarale de 
pe bene, care putea fi folo
sită astfel numai la betoane.

In ziua aceea, brigada 
Petre a terminat lu- 

mai devreme, pe la 
2 după-arniază. Aveau 

rezolvat o anumită trea- 
Mai precis, trebuiau 

un

Dar, amenajîndu-și platforma, 
magazia lor plutitoare, ce 
s-au gîndit băieții ? „Hai să 
facem un lucru și util, și fru
mos". Și, cu romantismul, cu 
gingășia și finețea celor 18 sau 
26 de ani ai lor, s-au hotărît 
să facă un ., vapor. Imediat, 
echipa de betoniști a devenit 
echipă de armatori. Șef de 
lucrări : tînărul inginer Vio
rel Dănilă. Petrică Beșu, mai
strul, șeful brigăzii, se ocupa 
de organizarea efectivă a lu
crului. Baza vasului o aveau : 
șase flotoare pe care era așe
zată o platformă de seînduri 
și niște cabine-magazii. Rămî- 
nea să i se dea acestei ciudate 
construcții înfățișarea de va
por.

Și i s-a dat. De la ora două 
pînă la miezul nopții, băieții 
lui Petrică au lucrat în forță. 
Am stat și i-am privit vreme 
de vreo patru ore. Erau teri
bili, pe cuvîntul meu. Parcă 
ar fi fost niște copii care fac 
o jucărie. Au făcut rost de 
seînduri (de unde ? din econo
miile lor de la cofraje, au a- 
dunat seîndură cu seîndură) 
și-au construit marginile va
sului. Dar seîndurile arătau 
urît. Și atunci au făcut rost

de niște păcură și lapte de 
ciment și-au vopsit totul în 
alb și cu o dungă neagră. Au 
ridicat un catarg, au făcut 

.dintr-o tablă un coș (dedesubt 
au pus o vatră pe care a doua 
zi au făcui foc, de ieșea un 
fum negru ca de la un ade
vărat cargou), au făcut rost 
(treaba lor de unde) și de o 
sirenă, au pavoazat vasul cu 
stegulețe albe și albastre. 
După aceea au scris cu negru 
pe vas : ,,Neptun“. Au avut ei 
ambiția să-l cheme pe zeul 
mării și la ei, aici, la Bicaz. 
A doua zi, cînd a avut loc 
marele eveniment, toți băieții 
erau puși la „șpiț“ — panta
loni negri și cu cămăși albe — 
ca niște marinari ce se res
pectă.

Acolo, pe vasul lor, care a 
stîrnit admirația tuturor ce
lor care se adunaseră pe ma
lurile Bistriței, am stat de 
vorbă cu băieții din brigada 
lui Petrică Beșu.

Era cu puțin timp înainte 
de oprirea apelor și erau toți 
grozav de emoționați, plini de 
neastîmpăr, gata să ia loc pe 
puntea vasului ca să înalțe la 
momentul potrivit drapelul pe 
catarg și să salute prin sirenă

victoria — așa că convorbirea 
nu s-a desfășurat în condițiile 
cele mai bune. Nu m-a lăsat 
însă inima să-i scap din „mi
nă", mai ales că cineva, un 
muncitor în vîrstă, cu niște 
mustăți stufoase, mi-a șoptit: 
„scrie despre ei neapărat, că 
merită".

Și cu ce-aș fi putut începe 
discuția cu acești oameni ai 
înălțimilor, cu acești temerari 
constructori, al căror loc de 
muncă e sus, la 50—60 de me
tri înălțime, decît cu o între
bare despre curaj ?

— Cum ai reușit să-i faci 
pe băieții ăștia să lucreze 
asemenea înălțimi fără să 
fie frică ? — l-am întrebat 
Petrică, un tînăr mărunțel 
îndesat, cu o față rotundă 
bronzată și cu niște ochi care 
radiau parcă în jur lumină și 
putere. El, ori că n-a auzit în
trebarea, ori că voia să facă 
introducerea, dar a început cu 
altceva.

— Hai să-ți explic ce facem 
noi acolo, sâ vezi ce intere
sant e. Barajul ăsta, care e în

la 
le 
pe 
Și 
Și

ION BĂIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)

Cocteil cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a R. P. Polone
La 22 iulie ambasadorul R, P. 

^Polona la București, Janusz Zam- 
browicz, a oferit un cocteil cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Polone, 
„Ziua eliberării**.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Gheorghe Stoi
ca, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Avram Buna- 
ciu, Ion Cozma, Ilie Murgulescu, 
Gogu Radulescu, Voinea Mari
nescu, miniștri, membri ai C.C. 
al PJMJL, ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, conducători 
ai instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești, generali și 
ofițeri superiori, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cocteilul t-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

( Agerpres)

-----•------

Plecarea 
din (ara noastră 
a unui nou grup 
de elevi coreeni

țarăj precum și pa litoralul ma
rii. Copiitar le sînt 
condiții optime 
tratament. Sînt organizate ex
cursii, concursuri culturale și 
sportive, focuri de tabără, spec
tacole artistice.

Peste 1000 de elevi din șco
lile medii ale regiunii își petrec 
o parte din vacanță în tabere 
organizate pe lîngă gospodă
riile agricole de stat din re
giune. Ei dau ajutor la lucră
rile agricole de vară, pe ogoare 
în livezi și vii.

asigurate 
de odihnă și

(Agerpres)

Elevii coreeni de la Școala 
,,Kim Ir Sen** din comuna Pîcli- 
șa, raionul Hațeg, regiunea Hu
nedoara, au plecat vineri dimi
neața spre patrie. Cu prilejul 
plecării, în gara 
avut loc un entuziast

Au fost de față reprezentanți 
ai Ministerului Invățămîntului și 
Culturii, ai C.C. al U.T.M. și ai 
C.C. al Crucii Roșii, ai Comite
tului regional de partid, Comite
tului executiv al sfatului popular 
regional Hunedoara, cadre didac
tice de la Școala „Kim Ir Sen**.

De asemenea, au fost pre- 
zenți reprezentanți ai Ambasadei 
R.P.D. Coreene la București,

In numele celor aproape 600 
de copii coreeni care timp 
ani au învățat la Școala 
Pielița, a vorbit eleva 
Su E

A luat apoi cuvîntul tov. 
drea Nicolae. prim-secretar al 
Comitetului raional Hațeg al 
U.TJM.

Subcetate a 
miting.

de 8 
din 

Zong

Nan-

Astăzi sosește 
in Capitala pa
triei noastre Ra- 
den Hadji Djuan
da Kartawidjaja, 
ministrul-prim al 
Indoneziei, care 
întreprinde o vi
zită de prietenie 
în țara noastră la 
invitația guvernu
lui R.P.R.

Domnul Djuan
da s-a născut în 
orașul Tasikma- 
laya din lava de 
apus, la 10 iulie 
1911. A studiat în 
Indonezia, absol
vind în 1933 Școa
la superioară teh
nică din Bandung.

El a luat parte 
activă la lupta 
împotriva colonia
liștilor olandezi și 
la revoluția din 
1945, devenind u- 
nul din oamenii 
de stat de frunte 
ai Indoneziei.

După 1945, dl. 
fost aproape continuu 
bru al guvernului indonezian, 
conducînd diferite departa
mente economice, iar în 1957, 
a devenit primul ministru al 
Indoneziei, funcție pe care a 
deținut-o pînă în 1959.

In actualul guvern în frun
tea căruia se află președintele 
Sukarno, domnul Djuanda de
ține funcția de ministru-prim.

Dl. Djuanda a făcut parte 
din diferite delegații guverna
mentale indoneziene partici- 
pînd la conferințe internațio
nale, printre care și la istori
ca întîlnire a șefilor de guver
ne ai celor cinci state iniția-

Djuanda a
mem-

toare ale conferinței de la 
Bandung, din 1954.

Dl. Djuanda este un activ 
luptător pentru întărirea in
dependenței Indoneziei și pen
tru promovarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu 
toate țările lumii. Prin acea
stă activitate dl. Djuanda a 
devenit o personalitate cu
noscută nu numai în țara sa, 
dar și în lumea întreagă.

Dl. Djuanda a arătat un 
deosebit interes pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie 
între Indonezia și R.P.R.

îi urăm din toată inima sti
matului nostru oaspete bun 
sosit în țara noastră!

în cursul zilei de 22 iulie a 
fost dată în exploatare linia de 
înaltă tensiune (110 kilovolți) 
Bicaz—Suceava în lungime de 
aproape 100 km. Prin interme
diul acestei linii s-a racordat la

Pentru consumuri specifice
cit mai reduse!
LA MASA ROTUNDĂ A PRODUSELOR, 

DISCUȚII IMAGINARE D2SPRE PROBLEME REALE

Spre masă Incintă rostogo’in- 
du-se o bandă de magnetofon. 
Cei prezenți priviră puțin cam 
mirați spre acest oaspete neaș
teptat

— Ceea ce o să ascultați a- 
cum nu mă privește direct pe 
mine. Aduc mesajul unor repere 
de la Uzinele arădane „Gh. Di
mitrov". Fiind mai multe și mai 
greâaie — unele nu din vina lor 
- nu s-au putut deplasa cu toa
tele aici. Faptele despre care 
veți auzi au fost dezvăluite în
tr-o noapte liniștită de dumini
că în halele uzinei.

După această lapidară intro
ducere la obiect, banda sări 
zglobie pe spinarea ^nui mag
netofon și îq atenția profundă a 
auditoriului se des
fășură povestea ur
mătoare :

Crainicul (Un pî- 
‘ ston, cu voce plă
cută de bariton): 
Ne aflăm la secția 
vaqonai a Uzinelor 
„Gh. Dimitrov**. In 
această seoră are 
loc o serată dotă cu 
prilejul nașterii fe
ricite a celui de-al 
o sutălea vagon 
basculant In nu
meroasa și aleasa 
asistență distingem 
osii svelte, tamburi 
greoi, foi de tablă 
subțiri și vorbărețe, 
traverse și cadre
tăcute, ursuze și cam plinuțe, un 
vesel și zglobiu tineret compus 
din șuruburi, piulițe, șaibe etc. 
Ținuta obișnuită, sobră și elegan
tă. Se remorcă insă unele ex
travaganțe. In sala de „bal" 
intră greoaie, legănîndu-se 
cind pe un picior, cînd pe altul, 
traversa principală a boghiului 
cunoscută sub pseudonimul Re
per 853. E îmbrăcată într-o ro
chie sac largă, cu risipă evi
dentă de material, iar pe creștet 
poartă un moț bogat de oțel. 
Intrarea a fost remarcată. O 
osie vorbăreață, obișnuită să

spună lucrurilor pe nume, 
apropie și o apostrofează.
- Ce te-a găsit, soro, să vii 

scălcmbăiată în halul ăsta ? Și 
unde mai pui că te porți și du
pă moda veche.

Reper 853 (voce de mezo- 
sopranâ, cam dogită). Ce sa fac 
dragă (se remarcă in glas o 
nuanță de jenă). Nu-s eu de 
vină, ci mama mea, Uzinele 
„23 August" din București, 
l-am spus de atîtea ori că nu 
se mai poartă rochile astea 
sac, urite și largi. Dar degeaba, 
îmi aduce mereu același argu
ment : tehnologia de turnare.

Și atunci iată-mă : cu căița 
asta pe cap (Vocea crainicului: 
e vorba de m a setata

se

de turna-

Osia (glas de soprană leje
ră) : Dar cu voi ce e, arătărilor. 
Cine v-a pocit în halul ăsta ? 
Ce e cu tălpile astea groase 
cît pentru patru perechi ?

Cadrul lateral boghiu zis șl 
Reper 851 (voce de bas). Ne-au 
pocit cei de la Uzinele „Progre
sul" Brăila și „23 August" Bucu
rești. Ei ne-au potcovit la tălpi 
cu adaos de turnare de 20 mm. 
Inchipuiește-ți și tu ce greu se 
umblă cînd îți atîrnă de picior 
20 de kilograme. Iar aici, unde 
vine cutia de grăsime, alți mi
limetri de adaos nenecesari. 
Uită-te și la băiețașii ăștia 
(Vocea crainicului : Acum obser
văm în spatele masiv a! cad re

late rale niște băiețași 
zglobii dar cu bur
țile umflate ca de 
dropică). Ei vin de 
la Uzinele „23 Au
gust", din aceeași 
turnătorie. Aceste 
cutii de grăsime - 
Reper 10 — pre
zintă de asemenea 
simptome alarman
te de 
te. Cîteva 
me bune

obezita- 
kilogra- 
de fier 

chiar deasupra sto
macului. Așa cum 
sînt, arată și ines
tetici.

Crainicul:
care

re rămasă lipită de creștetul 
reperului) și cu rochia largă. 
Uitâ-te și tu. Pe șoldul ăsta cîți- 
va centimetri adaos, pe șoldul 
ălălalt alți centimetri adaos. 
Trag după mine 50-60 kg. în 
plus peste prevederile și așa 
destul de largi ale stasului.

Crainicul : Alături de traversă, 
observăm doi grăsani destul de 
extravagant îmbrăcați. In picioa
re poartă pantofi cu talpă țiplă 
și cvadruplă, iar pe abdomen 
at’rnă niște veste largi, lungi a- 
proape cît haina. Cumătră osie, 
zărindu-l tabără pe el.

sistemul energetic național re
giunea Suceava. regiune unde se 
construiesc obiective importante 
ale industriei noastre socialiste 
cum sînt : Combinatul de celu
loză și hîrtie din Suceava, Fa
brica de zahăr de la Bucecea și 
altele.

Construirea și darea in func
țiune a noi linii de transport a 
energiei electrice reprezintă o 
realizare de seamă pe linia în
făptuirii sarcinii trasate de par
tid, ca în anul 1960 să se în
cheie complet formarea sistemu
lui energetic unic al țării.

(Agerpres)

In
necolțul în 

aflăm s-a încins o 
discuție

Maistrul strungar Stan Ru- 
seanu de la Uzinele „Tim
puri Noi“ din Capitală se 
ocupă îndeaproape de ridi
carea calificării strungarilor 
mai tineri, lată-1 în foto
grafie, dînd îndrumări unui 

tînăr.

, întreagă, 
între reperele amintite și alte 
piese iritate de apariția lor 
anormală, de hainele lor croite 
cu risipă de 'material.

Un tambur (voce obișnuită 
de bariton cam răgușită) : Mie 
mi-ar fi rușine să ies în lume 
așa. Din cauza voastră se iscă 
de cîte ori apăreți la secția bo
ghiuri, discuții. Dacă ai ști cu 
ce ochi se uită oamenii la voi

TELEGRAMA
Cu prilejul zilei de nașterd 

împăratului, sărbătoarea 
preșe-H

AL. GlRNEAȚA

(Continuare tn pag. 3-a)

a z __________
națională a Etiopiei, 
dintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P. Romînex 
Ion Gheorghe Maurer, a tri
mis o telegramă de felicitare 
Majestății Sale Imperiale 
Haille Sellasie I, împăratul 
Etiopiei, în care sînt expri
mate urări de fericire perso
nală și de prosperitate pentru 
poporul etiopian prieten.



Concursul cuțhÂrabșporij^. — țuwȚețuțui

O SĂRBĂTOARE A TINEREȚII
C.C. al U.T.M. și UXJFJS.j cu sprijinul 

C.C.S. și al MJ.C, au organizat concursul 
cultural-sportiv al tineretului de la orașe și 
sate, desfășurat pe mai multe etape. Con
cursul, avînd scopul de a contribui la dezvol
tarea și ridicarea nivelului calitativ al activi
tății culturale și sportiv-e, a găsit un larg 
ecou în rîndurile tineretului. Recunoștința 
față de partid și hotarirea de a îndeplini cu 
entuziasm hotărârile Congresului al III-lea al

partidului se exprimi și prin participarea 
masivă la întreceri a tinerilor artiști amatori, 
din formațiile de cor, teatru, brigăzi artistice 
de agitație, echipe de dansuri populare, reci
tatori, soliști vocali și instrumentiști, echipe 
sportive etc.

Publicăm in pagina de față unele articole 
și reportaje care vorbesc despre preocuparea 
organizațiilor U.T.M. pentru buna desfășu
rare a acestor întreceri tir erești.

Cîntînd
• 9vieții noi9

Tn regiunea noastră organi
zarea și desfășurarea acestui 
concurs, și îndeosebi a 
sale culturale, a avut 
început un specific cu 
deosebit : la indicația 
tetului t regional de 
s-a organizat încă 
1 ianuarie în cinstea 
de 30 Decembrie un 
curs artistic. Astfel. în aprilie, 
atunci cînd noi am trecut să 
drggnizăm concursul cultural- 
sportiv .al tineretului, con
cursul artistic pe regiune era 
în desfășurare la nivelul 
fazelor comunale. El avu
sese deci în perioada ianuarie- 
martie timp de pregătire te
meinică și organizare concre
tă, cuprinzînd întreaga activi- 
tate cultural-artistică.

Organele și organizațiile 
U.T.M., sub conducerea și 
îndrumarea directă a organe
lor șț organizațiilor de partid, 
muncind pentru ______
îndeplinirea 1
cânilor 
din 
di 
sate 
de 
concentrat 
turile spre 
ftoj echipe 
îndeosebi brigăzi de agi
tații, spre antrenarea unui 
număr din ce în ce mai mare 
de tineri la viața cultural- 
sportivă a satelor și orașelor 
regiunii noastre. Astfel, pe 
regiune au fost formate în a- 
ceastă perioadă (aprilie-mai) 
pțște 40 echipe de cor, 35 e- 
chipe de dansuri, 60 brigăzi 
de agitație, iar un număr în
semnat de alte echipe au fost 
reorganizate și lărgite. De 
exemplu, în raionul Buzău, 
Teleajen, Beceni, Cîmpina și 
aproape în majoritatea celor
lalte raioane, există în fiecare 
comună sau sat cel puțin o 
echipă cultural-artistică. In 
raionul Cîmpina echipele au 
fost mărite cu mult. De exem
plu, în comuna Trăisteni în 
anul 1959 echipa de fluerași 
îiumăra 11 tineri, iar în pre
zent numără 28; căminul cul
tural al comunei Teșila are a- 
cum nu una, ci trei formații 
de dans, iar căminul cultural 
Telega și-a organizat o suită 
de dansuri locale formată din 
copii, tineri și bătrîni. Aseme
nea exemple mai sînt și în 
alte raioane.

Trebuie menționat faptul 
îmbucurător că îndeosebi în 

mediul sătesc, spre deosebire 
de anii trecuți, a crescut nu
mărul tinerilor recitatori ca și 
al soliștilor vocali și instru
mentiști. Astfel, sînt în pre
zent peste 900 tineri recita
tori și aproape 1.000 tineri so
liști vocali.

O preocupare deosebită s-a 
acordat in acest concurs con
ținutului educativ al activită
ții. Sub îndrumarea organi-

sar- 
reieșite 

planul mun- 
culturale la 
în perioada 
iarnă.

. laturii 
de la 
totul 

comi- 
partid 

de la 
zilei 
con-

zațiilor de partid, 
țiile U.T.M. au

organiza- 
. _ acordat
mai multă grijă legării re- 
pertoriilor artistice de sarci
nile politice și economice ce 
stau în fața fiecărui colectiv 
de tineri.

De exemplu brigada artis
tică de agitație a căminului 
Filipești de Tîrg, raionul Cîm- 
pina și-a axat programul pe 
popularizarea realizărilor în
semnate obținute de G.A.C. 
din comună, reliefînd noua a- 
titudine față de muncă a să
tenilor.

Este bine cunoscut rolul e- 
ducativ al brigăzilor artistice 
de agitație. De aceea o grijă 
deosebită în concurs s-a acor
dat repertoriului acestora. A- 
ducînd în fața spectatorilor 
aspecte pozitive din viața co
munei respective, criticînd 
lipsurile ce se mai manifestă 
în activitatea unora, reperto-

conștiinței 
oamenilor

Echipele 
repertoriu 
dragostea . . 
față de partid, față de patrie, 
bucuria vieții noi. Cîntece ca: 
„Steagul partidului", „Părinte 
drag, partid iubit", „Să fii 
partidului oștean", „Vizită ta 
colectivă'', „Hora colectiviști
lor", „Sîrba colectiviștilor", 
„Tineret, mîndria țării", „Re
publică, măreață vatră" și al
tele prin melodia și versul lor 
mobilizator, contribuie la e- 
ducația comunistă atit a tater- 
preților cît și a spectatorilor.

In ceea ce privește desfășu
rarea întrecerilor sportive în 
regiunea noastră s-au termi
nat și fazele intercomunale, 
urmînd a avea loc odată cu 
întrecerile culturale din zilele 
de 22-24 
nale din

noi socialiste 
muncii, 
de cor au 
cîntece ce 
poporului

avut în 
exprimă 

nostru

f W ■ •»

K treia ședință., 
fără rezultate

După etapa 
intercomunalâ

Echipa de dansuri a cooperativei „Arta Modei" din Giurgiu — una din echipele participante la 
concursul cultural-sportiv,

Și-au .
efor-
crearea unor 

cultural-artistice 
brigăzi de 
antrenarea

Din experiența comitetului 
regional U.T.M.-Ploești

riile brigăzilor în acest con
curs prezintă și perspectivele 
luminoase ce le deschid ta 
fața întregului popor Direc
tivele celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R. Așa a fost pro
gramul brigăzii artistice de 
agitație din comuna Sîngeru, 
raionul Cricov, comunele Mă
gurele și Băltești, raionul Te
leajen, Dărmănești. Buda Pa
langa. Stoenești, raionul Plo- 
ești, Telega. Măgureni, Buște- 
nari, raionul Cîmpina, Padina, 
Luciu, raionul Pogoanele etc.

In activitatea cultural-artis
tică din cadrul concursului un 
rezultat bun l-au adus schim
burile de experiență organiza
te in multe raioane intre e- 
chipele din mediul sătesc și 
cele din întreprinderi. Astfel, 
echipele de Ia I. F. Măneciu. 
raionul Teleajen. schela Bol
dești, raionul Ploești ca și al
tele din orașele Ploești, Cîm
pina, Tîrgoviște etc. au pre
zentat programe artistice in 
fața țăranilor muncitori. Cu 
acest prilej tinerii muncitori 
au împărtășit gazdelor din ex
periența muncii lor artistice, 
tavățînd totodată de la tine
rii țărani muncitori să înțe
leagă mai bine frumusețea 
dansului popular, necesitatea 
interpretării lui cu naturalețe. 
Adesea dansurile sint tasoțite 
de strigături, pline de miez și 
farmec.

Un repertoriu cu totul nou 
l-au avut de asemenea echipe
le de teatru care au prezentat 
piese ca: „îndoiala". „Cei care 
rămin singuri", „Răfuiala". 
„Fata tatii cea frumoasă" și 
altele avînd ca problemă prin
cipală transformarea socialis- 

a agriculturii, formarea

s

1
Echipo de volei din sectorul aporatoj este campioana Uzinelor 
„Electroputere" din Craiova și participantă la foza orășe

nească a concursului.
Foto : S. NICULESCU

august fazele raio- 
cadrul concursului 
cultural - sportiv 
al tineretului.

Întrecerile spor
tive care au avut 
loc pînă acum 
s-au bucurat de 
o largă participare 
a tineretului. Pînă 

acum aproximativ 170.000 ti
neri au luat parte la com
petițiile în cadrul diverse
lor discipline sportive. Cifra 
vorbește de la sine des
pre entuziasmul cu care a fost 
primit concursul in rindul ti
nerilor. Și dacă adăugăm că 
din numărul amintit, 34.000 
i-au reprezentat fetele, putem 
trage concluzia după primele 
etape că organizațiile și or
ganele noastre U.TM. au a- 
cordat sportului un interes 
sporit.

In desfășurarea concursului 
se manifestă insă și unele as
pecte negative spre lichida
rea cărora va trebui să ne 
îndreptăm eforturile. Se ob
servă la unele organe și orga
nizații U.T.M. îndeosebi din 
raioanele Pucioasa. Mizil, Bu
zău. tendința de a stagna in 
anumite perioade preocuparea 
față de activitățile cultural- 
sportive din concurs, de a lăsa 
lucrurile să se desfășoare de 
la sine, mulțumiți se pare 
cj primele rezultate obținute. 
In aceste tocuri ca și ta altele, 
mai sint tineri care n-au fost 
suficient ajutați să înțeleagă 
necesitatea de a desfășura cu 
continuitate disciplina sporti
vă pe care au indrăgit-o; nu 
li s-a lămurit nici însemnata 
contribuție pe care o are acti
vitatea in diversele formații 
artistice pentru educația tor 
estetică De aceea unii au a- 
vut o participare sporadică ta 
concurs, alții au rămas doar... 
spectatori.

Șl ta ce privește grija pen
tru conținutul repertoriilor 
concursului se manifestă unele 
lipsuri. Așa. de pildă, unele e- 
chipe de dansuri, deși in co
munele in care activează exis
tă o frumoasă tradiție folclo
rică, nu o valorifică, prezen- 
ttad dansuri aparținind ta 
exclusivitate altor regiuni.

Sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, va trebui să 
remediem lipsurile ivite și să 
depunem eforturi sporite ca 
acest concurs să contribuie 
din plin la educația comu
nistă a tineretului din regiu
nea noastră.

GH. BUTARU
Șef ol comisiei culturole 

Comitetul regional 
U.TX-Ploefti

In raionul nostru etapa in- 
tercomunală a concursului cul
tural-sportiv s-a încheiat. O 
privire retrospectivă asupra e- 
tapeior care au trecut arată 
că bilanțul concursului este 
bogat. In cele mai multe co
mune. printre care Răducă- 
neni. Tirzii. Șchiopeni, Pogă- 
nești. Lunca Banului organi
zațiile U.T.M„ sub conducerea 
organizațiilor de partid. au 
urmărit ca organizarea și des
fășurarea etapelor concursului 
să ducă Ia înviorarea multila
terală a activității cultural- 
sportive de masă.

Activitatea privind concur
sul „Iubiți cartea" a cunoscut 
ii ea o înviorare- Numai ta 
lunile mai și iunie numărul 
particpanților la concurs a 
sporit cu 4539 La acestea se 
adaugă apoi îmbogățirea re- 
pertoriilor vechilor formații — 
mai ales ale brigăzilor artisti
ce de agitație — legarea lor 
de vtaf*. urmărindu-se ca prin 
conțin-jtul programelor să re
flecte specficul tocului și să 
contribtae la îmbunătățirea 
activitățu ta unele pccmeme 
esențiale să constituie in a- 
celaș: timp o înflăcărată che
mare la îndeplinirea sarcta:- 
lor trasate de al Hl-lea Con
gres al partidului.

Acolo unde ta general acti
vitatea cultural-sportivă de 
masă a început să aibă o fru
moasă tradiție, acolo și în pre
zent s-au obținut rezultatele 
cele mai bune, in vreme ce 
satele în care de obicei nu se 
prea face treabă ta acest sens 
ne-au scăpat și acum dm ve
dere.

Judecind după activitatea ce 
se desfășoară in 
ne aproape că 
noaște că ne 
rioada pregătirii 
ionale a concursului cultu- 
ral-spartiv. Dar timpul incă 
nu-i pierdut pentru a 
această deficiență. Rămine ca 
in perioada aceasta membrii 
comisiei raionale a concursu
lui, împreună cu alți activiști 
ai comitetului raional U.T.M., 
ai secției de învățămint și cul
tură a sfatului popular raio
nal, ai consiliului 
casei raionale de 
fie repartizați în 
și cu ajutorul lor 
le U.T.M. șl căminele cultura
le să-și poată îmbunătăți acti
vitatea cultural-sportivă de 
masă. Este o concluzie pe ca
re viața o impune In mod im
perios.

PETRU MARCIUC 
prim secretar 

al Comitetului raional 
U.T.M.-Huși

aceste comu- 
nu se cu- 

aflăm in pe- 
etapei ra-

corija

sindical, ai 
cultură, să 
aceste sate 
organizații

Cei mai
comunele raionului 

Cîmpulung-Muscel, regiunea 
Pitești, a inceput desfășurarea 
etapei intercomunale a con* 
cursului cultural-sportiv al ti
neretului.

La căminul cultural din co
muna Rădești raionul Cîmpu- 
lung-Muscel întrecerea e în 
toi. Iată-i pe cei din Băjești. 
Au părăsit cătunul lor în zo
rii zilei, într-o coloană de că
ruțe frumos împodobite, flu- 
turînd steagurile, cîntînd și 
chiuind. Pînă mai an ei nu 
aveau formații artistice. Cătu
nul lor, care nu depășește 300 
de locuitori era socotit unul 
dintre cele mai rămase în 
urmă. Țăranii muncitori din 
Băjești au pornit pe calea 
rodnică a agriculturii socialis
te, iar corul și echipa lor de 
dansuri participă acum pentru 
prima oară la un concurs ar
tistic. Era impresionantă însu
flețirea și măiestria cu care 
fetele și flăcăii interpretau pe 
scenă jocurile tradiționale din

Constructorii de nave
pe scene și stadioane

Am cunoscut ățiva tineri mun
citori de la Șantierul naval din 
Galați. Radu Pțtrache e lăcătuș, 
Roznoveanu Mihai — fochist, 
Grecu Ana — trasatoare navală. 
Fiecare are personalitatea lui, 
•rz ginduriU și părerile lui 
despre viață. Ceea ce-i unește 
însă e abnegația cu care mun
cesc, entuziasmul cu care dau 
viață hotărîrilor Congresului al 
III-lea al partidului.

Activitatea de fiecare zi e bo
gată în amânunts, în semnifica
ții. pe cere ochii le observă, le 
inregistrează. O carte citită de 
c uri nd.
preuni 
cru
■MOMi,

strălucit. Și toate acestea 
tini atât de familiare tineretului, 
atât de cotidiene.

— Mei multi dintre noi. îmi 
spmnee Roda PMche. am eh- 
rr-ztz d Magiaru Mircez «a 

U Ump i* lucru. Fapta 
asta an contenea nimănui din 
secție, țundci ne întârzia înde-

lor spectacol vizionat im- 
cu prietenii tăi de lu- 

completează cu orele de 
se îmbini in chipul cel

plinirea planului de producție. 
Mai ales că secția noastră are 
foarte mulți fruntași în muncă. 
Ce ne-am. gîndit noi ? Ia să-i 
facem un cuplet, să-i tragem o 
leacă de critică, poate s-o în
drepta băiatul. Și un colectiv al 
secției de lăcătușerie navală s-a 
așezat pe treabă, l-am făcut 
cupletul. Și ca să-l convingem că 
drumul acesta nu folosește co
lectivului și nici lui, i-am dat ca 
exemple fruntașii șantierului. 
Așa s-a născut cu citva timp în 
urmă brigada artistică de agita
ție a secției cu care ne-am pre
zentat la concursul cultural-spor
tiv, faza pe șantier. Și rezultatele 
n-au întârziat să vină. Astăzi, 
Magiaru Mircea e unul din frun
tașii secției.

— Cam așa 
toate brigăzile 
ție care s-au 
cartul

drumul bun și pe cile unii 
lefi. Acum, noi am selecționat pe 
cei mai buni interpreți și-am al
cătuit brigada artistica a șantie- 

“la

rctz-

Acum citva timp i-am întil- 
nit pe membrii comitetului 
U.T.M. de la nodul C.F.R. O- 
rașul Stalin intr-o ședință dis- 
cutînd despre concursul cul
tural-sportiv. Era a treia în 
decurs de numai 18 zile. Avea 
cuvîntul Enășel Ștefan, res
ponsabil sportiv :

— Da I Vom organiza. Ne 
vom zbate să decurgă cît mai 
bine concursul. Trebuie urgen
tată problema. Avem posibili
tăți ca faza inter-comunală să 
se desfășoare în bune condi
ții. Teren de fotbal avem, 
teren de volei avem. Entuzias
mul tinerilor este mare. La 
secția locomotive și la Revizia 
Tim»;-triaj tinerii abia așteap
tă să-i organizăm intr-o for
mație sportivă. Am face mai 
mult, că și așa avem puțin, 
dar... 3 formații de fotbal, 4 
de volei și 700 de tineri •- 
jung !

Deci ședință de analiză, ca 
și cele trecute. Vor să facă o 
cotitură în viața cultural-spor
tivă care lincezețte la ei. Res
ponsabilul sportiv vorbește 
vijelios. Dar pînă acum mai 
nimic nu a fost organizat în 
mod serios. Cea de a doua 
fază a concursului este pe 
sfirșite. Tinerii vin la club cu 
droaia. Aduc vești 
tovarășe Enășel, 
,-Ernst Thălmann" 
terminat faza 
Noi T r.

— Noi ? — răspunde Enășel. 
Să vedem, nu știu ce s-a tă
cut cu mingea de volei. Și am 
la picioare niște bătături gro
zave : nu mă lasă să mă mișc. 
Și, apoi tinerii fac singuri 
sport, ciclism, atletism...

Ședința e în toi. încep pro
misiunile: „vom organiza, vom 
antrena..."

Dar pină atunci faza a doua 
a concursului cultural-sportiv 
va lua sfîrșit.

Responsabila culturală Fie
rea Amalia, care a luat apoi 
cuvîntul, vorbește repede, vi
brant ca o vioară. Numai că 
instrumentele stat pline de 
praf Ia dub. „Avem 3 brigăzi 
artistice de agitație, S forma
ții corale, ce vreți să mai a- 
vem ? Am dat ceva spectaco
le (precis nu știe cîte). Ne vom 
strădui să organizăm mai bine 
concursul intre formațiile pe 
care le avem. Să vedem, să 
mai analizăm, poate vom or
ganiza și o 
avem toate

Ședința a 
creț, nici o
rul comitetului 
Maior, cînd să plece, se opreș
te brusc in prag. Parcă a ui
tat ceva. Este în dilemă. Pre
cis nu știe dacă concursul 
cultural-sportiv a Început sau 
s-a sfirșit...

noi. „Auzi, 
la Uzinele 
tinerii au 
intersecții-

s-au născut mai 
artistice de agita- 
prezer.tat la con- 

ctthurcl-fportic. spunea 
Coxstntia Stoice, secretarul co- 
miietviui U.TJt. pe șentâer. Fie
care brigade a secției sau secto
rului respectiv a avut ca scop 
să-și popularizeze fruntașii în în
treceri, să critice și si aducă pe

Brigade artistica de agitație a căminului cultura! „30 Decem
brie- din comuna Bascov, raionul Pitești, se pregătește intens 

pentru faza raională a concursului.
Foto : N. STELORIAN

rtdui. Cu ea ne prezentăm 
concurs, faza pe oraș.

Pregătirile în vederea fazei 
rășenești a concursului, sînt 
toi. Aproape zilnic, in pauza 
la prînz, în hale, în fața mun
citorilor. brigada dă scurte spec
tacole. O mică discuție apoi cu 
spectatorii de la care vin su
gestii, completează programul 
brigăzii, H. șlefuiește întocmai ca 
pe o piesă rotunjită și scăpărînd 
sub cuțitele strungului.

Și în sport depun aceeași sîr- 
guință.,La fotbal sectorul 8 i-a 
ajuns pe primii clasați din între
prindere. Dar și la ciclism au re
zultate. Știți cum au început ? 
Dimineața veneau la șantier 
sute de bicieliști. Comitetul or
ganizației V.T-M- a luat iniția
tiva ca după lucru, in drum spre 
casele lor. tuurii să parcurgă 
bicicleta o anumită distanță, 
șantierul sd aibă și o echipă 
cicliști. Inițiativa s-a soldat 
un bun rezultat. Primii 40 sosiți 
la punctul de oprire al întrecerii, 
au format echipa. Ei se vor pre
zenta la concurs, faza pe oraș. 
Antrenamentul ? tl fac zilnic pe 
drumul către șantier și de la 
șantier îndărăt.

Cu virtuozitatea dansului popu
lar, cu aripile cîntecului și înflă
cărarea recitărilor, cu pasiunea 
balonului pe terenul de sport și 
mlădierea artistică a gimnașlilor, 
tinerețea devine mai puternică 
armonioasă, entuziastă și plină 
de viață gata să contribuie la în
făptuirea sarcinilor pe care par
tidul le-a pus în fața întregului 
nostru popor.

o- 
în 
de

cu 
ca 
de 
cu

A. I. ZAINESCU

-----•-----

echipă de teatru;
posibilitățile...0 
luat sfîrșit. Con- 
măsură. Secreta-

U.T.M., Ion

P. BRATAN 
corespondentul ,,Scin teii ti
neretului" pentru regiunea 

Stalin

întreceri pasionante 
în raionul Nicolae Balcescu

Parcul sportiv al 
Uzinelor Tudor Vla- 
dimirescu" din Capi. 

, tată cunoaște frea
mătul pasionantelor 
întreceri: a început 
etapa a li-a a con
cursului cultural-spor. 
tiv al tineretului din 
raionul N. Bălcescu,

Peste 700 de tineri 
din întreprinderile, 
instituțiile și școlile 
raionului reprezen
tând 40 de asociații 
sportive tșl dispută 
în această etapă 
măiestria în diversele 
discipline sportive — 
la atletism, volei na. 
tație, popice, ciclism.

trtntă, tir și fotbal — 
zea de tineri se în. 
trec In cîntece și dan. 
suri. Sint ciștigătorii 
etapei precedente la 
care au participat 
peste 30000 de tineri, 
fruntași ‘ 
muncă șl 
sportivi șl 
maiori.

Za locul de 
pasionați 

a-

buni din satele piteștene
partea locului. Era parcă ceva 
rupt din frumusețea vieții lor 
libere, din holdele pe 
muncesc cu spor, din 
pe care o trăiesc în 
duminică la horă.

Nu s-au lăsat mai 
nici tinerii artiști amatori și 
sportivii din satul Valea Po
pii. Ei au venit cu o echipă 
de volei bine pregătită. Dar e- 
moțiile sînt mari. De aceea au 
fost primii pe terenul de 
sport, au întins plasa și au 
început antrenamentul. Acum 
este rîndul artiștilor să se suie 
pe scenă. Nici aici emoțiile nu 
sînt mici, mai ales că brigada 
artistică de agitație se prezin
tă cu un text original, inspi
rat din viața de zi cu zi a 
gospodăriei colective. Melo
diile și versurile au pornit la 
început timide. Încurajați de 
spectatori, tinerii interpreți 
și-au dat mai apoi drumul 
vocilor. în ritmuri vioaie ei 
au cîntat avîntul cu care au 
pornit colectiviștii la muncă 
pentru a obține recolte cit 
mai bune. Dar iată că a venit 
și rîndul codașilor. Mare a

care le 
bucuria 
fiecare

prejos

fost hazul publicului cînd ce
lor care se cam dau la umbră 
în timpul muncii li s-a cîntat 
o parodie a romanței „La um
bra nucului bătrin", sau cînd 
unii au fost criticați că dau 
cam des pe la „secția de 
băuturi*.

Formațiile artistice ale gaz
delor au rămas să suie pe sce
nă la 
că și 
locul 
niște 
din Rădești i-au primit pe ti
nerii din comunele vecine cu 
o bază sportivă recent ame
najată prin munca voluntară 
a tineretului. Cu o seară îna
inte ei au trăit și o mare 
bucurie: în satul lor s-a a- 
prins primul bec electric și 
gindul că foarte curînd tot sa
tul va fi electrificat le dă 
aripi. Iată de ce tradiționalul 
cor pe patru voci al rădește- 
nilor, cunoscut în întreaga re
giune, cintă cu atâta însufle
țire, cucerind admirația țăra
nilor muncitori din sală și a 
juriului.

Răspunzînd grijii cu care

urmă. Asta nu înseamnă 
în întrecere vor ceda 
de frunte. Mai întâi, ca 
gazde bune ce sint, cei

partidul le creează condiții de 
dezvoltare, utemiștii se află în 
fruntea muncii cultural-spor
tive. lată-l de exemplu pe u- 
temistul Dumitrescu Marin 
din Valea Popii. A mers la 
școală și acum lucrează ca 
strungar la Uzina „Vasile Tu- 
dose" din Colibași. în satul 
lui este unul dintre cei mai 
activi tineri și colectiviștii îl 
socotesc ca făcind parte din 
rîndurile lor. El este condu
cătorul brigăzii artistice de a- 
gitație pe care am admirat-o 
și autorul textelor folosite de 
brigadă. Tot el este sufletul 
echipei de volei care a ocu
pat locul I, fiind în același 
timp și un bun jucător de 
fotbal. Sau iată-l pe utemistul 
Baicu Ion, portarul echipei de 
fotbal din Rădești. Cu cită în- 
dîrjire își apără poarta! Cu 
aceiași pasiune cîntă și la 
vioară cînd acompaniază e- 
chipa de dansuri. Muncește 
mult și serios și pune suflet 
în tot ceea ce face. Pentru 
toate acestea utemiștii din sa
tul Rădești l-au ales de cu- 
rînd pe Baicu Ion ca secretar 
al organizației lor de bază.

Ca ei mai sint și alți tineri 
și tinere; Mitu Angela și Ma
rinescu Constantin, talentați 
soliști ai corului din Rădești, 
Durei Elene și Duroi Opriea, 
bune interprete de cîntece 
populare. Sub directa îndru
mare a organizațiilor de par
tid, organizațiile U.T.M. se 
străduiesc să scoată la lumină 
aceste talente, să le dea im
bold in muncă, să le asigure 
posibilități de dezvoltare. Ne-a 
impresionat activitatea pasio
nată depusă în această direc
ție de Enache Gheorghe, 
instructorul neobosit al comi
tetului raional U.T.M. De 
aceea tinerii care-l cunosc îl 
apreciază și-l iubesc.

In aceeași zi căminul cultu
ral din Vlădești găzduia în
trecerea altor comune din ra
ion în cadrul aceleeași faze a 
concursului cultural-sportiv al 
tineretului. O deosebită ani
mație s-a produs în momentul 
in care din comuna Poienița 
au sosit la locul întrecerii, cu 
mare alai, zece căruțe pline 
de tineri. N-au venit numai

sportivii, ei și sus-ttrtiștii și 
ținătorit lor, dornici si revadă 
in interpretarea măiastră a 
echipei de dansuri jocul cu 
temă „olăritul", inspirat din 
meseria pe care o aveau ei 
din moși-strămoși. Ritmul jo
cului spunea acum ceva mai 
mult ca deobicei. Nu era nu
mai nepotolita veselie a tine
reții. In mlădierile dansatori- 
lor, pătrundea ceva din hărni
cia omului, din pasiunea care 
i-a făcut să transforme mese
ria tn artă. Și obiectele rezul
tate din această artă, 
acum cu minări e de 
dansatorilor, jucau și 
acest frumos dans, 
despre priceperea cu 
mul le-a creat. Este 
realizare acest punct din pro
gram pentru o echipă tinări 
care nu depășește ca activita
te trei ani. Ea demonstrează 
încă o dată forța creatoare a 
poporului nostru care, in con
dițiile creați de partid și gu
vern, ajunge la noi și remar
cabile biruințe artistice.

purtate 
mîinile 
ele in 
vorbind 
care o- 
o mare

PAVEL RUXANDOIU



Tineri specialiști — la nivelul 
cerințelor construcției 

socialiste I
(Urmare din pag. I-a) 

ducere a cadrelor tinere de 
ingineri și economiști cu 
practică, de producție și pe 
baza rezultatelor obținute in 
muncă".

In domeniul ridicării nive
lului de pregătire al tinere
lor cadre tehnice, economice 
și de cercetare științifică, in 
domeniul creșterii unui număr 
tnai mare de cadre de spe
cialiști bine pregătiți, in lupta 
în vederea asigurării necesa
rului de cadre cu studii su
perioare și medii pentru toate 
ramurile economiei naționale 
— organizațiile U.T.M. pot șl 
trebuie să aducă o contribu
ție importantă. In această 
direcție, in fața organizațiilor 
U.T.M. se deschide un cimp 
larg de activitate.

Sub conducerea organizații
lor de partid, organizațiile 
U.T.M. trebuie să ajute tine
rele cadre tehnice, economice 
șl de cercetare științifică, ast
fel ca aceștia să-și ridice con
tinuu nivelul cunoștințelor 
profesionale, să-și însușească 
temeinic tot ce e nou și va
loros în știință șl tehnică, să-și 
îmbunătățească activitatea. 
Trebuie mai frecvent și mai 
larg organizate intilniri, 
schimburi de experiență între 
tinerii ingineri, tehnicieni, 
maiștri, economiști, cercetători 
științifici, astfel incit să fie 
generalizate inițiativele, meto
dele bune Îndreptate spre con
tinua ridicare a pregătirii lor 
profesionale.

O atenție deosebită trebuie 
să acorde organizațiile U.T.M. 
educării comuniste a tinerilor 
cercetători din Institutele ști
ințifice, preocupindu-se de 
înarmarea lor temeinică cu 
comorile Învățăturii marxist- 
leniniste — chezășia sigură a 
ridicării nivelului muncii ști
ințifice a fiecărui tinăr cerce
tător.

E necesar ca organizațiile 
U.T.M. să solicite cu mai mul
tă stăruință și să folosească 
mai larg sprijinul tinerilor 
specialiști in ridicarea con
tinuă a calificării profesiona
le a tinerilor muncitori.

Cu perseverență trebuie să 
se preocupe organizațiile 
U.T.M.. ca un număr mereu 
mai mare de tineri din pro
ducție să-și completeze stu
diile și să se îndrepte spre 
școlile care dau cadre de spe
cialiști și in primul rind spre 
cursurile serale și fără frec
vență ale institutelor superi
oare tehnice și economice. 
Nici un tinăr din producție 
oaze îndeplinește condițiile ne
cesare să nu rămină inafara 
cursurilor serale ale școlilor 
de maiștri sau in afara 
cursurilor serale și fără frec
vență in invățămintul supe
rior 1 Cu deosebită grijă tre
buie să se preocupe organiza
țiile U.T.M. de modul cum în
vață tinerii Înscriși 1* cursuri
le serale ale școlilor de maiș
tri, in invățămintul superior 
sera! sau fără frecvență, aju- 
tindu-i îndeaproape să se pre
gătească temeinic.

Luptind perseverent, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid pentru asigurarea cu
prinderii unul număr crescînd 
de tineri din producție in șco
lile care pregătesc cadre de 
specialiști, organizațiile U.T.M. 
trebuie să colaboreze strins 
cu conducerile Întreprinderi
lor. Conducerilor Întreprinde
rilor Ie revine un rol de cea 
mai mare însemnătate in spri
jinirea orientării tot mai ac
centuate a tinerilor spre șco
lile ce pregătesc cadre de 
specialiști, in asigurarea con
dițiilor necesare studiului a- 
cestora. Este limpede că nu-
mai sprijinind consecvent și 
activ creșterea cadrelor de 
specialiști din rinduriie tine
rilor își poate asigura fiecare 
întreprindere cadrele de maiș
tri, tehnicieni, ingineri, econo
miști, care să contribuie din 
plin la obținerea unei înalte 
productivități.

Au terminat secerișul 
și treierișul

Colectiviștii din raionul Fiii— 
mon Sîrbu au fost printre pri
mii în regiunea Galați care au 
terminat secerișul și transportul 
pe arii al recoltei de cereale 
păiose. Acum gospodăriile agri
cole colective treieră cu în
treaga capacitate a batozelor- 
în multe gospodării, pentru 
a grăbi și această lucrare, 
gospodăriile colective folosesc 
la treier și. combinele S.M.T. 
sau ale gospodăriilor agricole 
de stat cu care s-au întrajuto- 
rat la strîngerea recoltei. Asi- 
gurînd lucrul neîntrerupt Ia 
batoze, gospodăriile colective 
din raionul Filimon Sîrbu au 
treierat griul de pe aproape 
18.000 de ha., ceea ce repre
zintă 80 la sută din întreaga 
recoltă. Gospodăriile colective 
din satele Plopu, Oprișenești, 
Filipești și Jugureanu au ter
minat treierișul griului.

Gospodăriile folosesc acum 
atelajele și mijloacele S.M.T. 
eare nu lucrează pe arii pen
tru grăbirea arăturilor adînci 

vară.

JAgerpres)

Preocupîndu-se să asigure 
ca un număr mereu crescind 
de tineri din producție să ur
meze școlile ce pregătesc spe
cialiști, organizațiile U.T.M. 
trebuie totodată sâ-i îndrume 
pe cei mai buni absolvenți ai 
cursurilor de zi ale școlilor 
medii astfel ca aceștia să dea 
examene și să urmeze invăță
mintul superior.

Sarcini importante revin or
ganizațiilor U.T.M. din facul
tăți și institute de invățămint 
superior. Ele trebuie să pri
vească ca un obiectiv de cea 
mai mare răspundere munca 
pentru asigurarea unei inalte 
pregătiri profesionale a stu
denților. Cu deosebită grijă 
trebuie să se preocupe orga
nizațiile U.T.M. din invățămin
tul nostru superior de spriji
nirea studenților-muncitori, al 
căror număr este in continuă 
creștere, astfel incit aceștia să 
obțină rezultatele cele mai 
bune in pregătire. O atenție 
mare trebuie acordată îmbu
nătățirii continue a practicii 
studenților astfel ca ei să fie 
strins legați prin întreaga lor 
pregătire de cerințele econo
miei noastre in impetuoasă 
dezvoltare, de cerințele tehni
cii no! in continuu progres.

Acționind astfel pe un plan 
larg. sub conducerea organi
zațiilor de partid, vădind me
reu Inițiativă și perseverență, 
organizațiile U.T.M. trebuie 
să-și aducă contribuția Ia în
deplinirea sarcinilor privind 
pregătirea și promovarea ca
drelor de specialiști ce reies 
din recenta Hotărire a parti
dului și guvernului.

Atenția cu care partidul și 
guvernul se preocupă de pre
gătirea și promovarea cadrelor 
de specialiști se impletește 
strins cu grija pentru îmbună
tățirea continuă a condițiilor 
de viață ale cadrelor tehnice, 
economice și de cercetare ști
ințifică — cadre de specialiști 
care sint primii chemați să 
lupte pentru introducerea și 
folosirea tehnicii noi, să ajute 
masele să-și însușească și să 
aplice tehnica înaintată in 
producție. Așa cum se preve
de in recenta Hotărire, cu în
cepere de la 1 august 1960, sa
lariile inginerilor, maiștrilor, 
tehnicienilor, cadrelor econo
mice, de conducere tehnică și 
economică, precum și ale ca
drelor de cercetare științifică

Un aspect din activitatea centrului de învățare a înotului pentru copii de la Ștrandul Tinere
tului din Capitala.

Foto î AGERPRES

Pentru consumuri specifice cît mai reduse!
(Urmare din pag. I-a)

v-ați mai ajusta puțin vestmin
tele șl tălpile.

Osia (pe un ton ceva mai rl-i 
dicat ca omul supărat): Provo- 
cați o întreagă tevatură. In loc 
să veniți de la mama de acasă 
îmbrăcați ca lumea și măcar 
ca... stasul, voi vă treziți tirînd 
după voi adaosuri. Și atunci 
știți voi ce se întîmplă în secție 
ca să vâ dea jos umpluturile ? 
Se fac operații în plus. Rabo
teza în loc să vă prelucreze cu 
o singura trecere, trebuie sâ se 
plimbe peste voi de 3-4 ori, să 
vâ ajusteze. Nu mai vorbesc de 
oțelul care se risipește ini
țial (aproape un vagon și jumă
tate de oțel, din care ar putea 
fi croiți alți frați de-ai noștri) 
dar cîți bani se cheltuiesc nu
mai pentru îndreptarea voastră, 
pentru aducerea voastră în 
rîndul lumii ?

Tamponul (grav și socotit ca 
un contabil șef) : Mai întîi din 
cauza voastră se produc pertur
bări în folosirea utilajelor. In 
loc să se termine repede cu 
voi, prin înlăturarea adaosurilor 
normale, cu o prelucrare fireas
că, trebuie să se piardă vremea 
cu prelucrări suplimentare. De 
aici, aglomerarea rabotezelor. 
Asta-i una ia mînă. Traversele 
astea greoaie și cu tălpi triple 
nu-pot fi lucrate numai la ra- 
boteză. Și atunci operațiile le 
preiau frezele. Or, manopera de 
frezare este prin definiție mai 
scumpă, iar specificul mașinilor 
de frezat nu permite același 

și de proiectare se vor majora 
in medie cu 20 la sută. De ase
menea, incepind cu trimestrul 
IU al anului 1960, se majo
rează in medie cu 50 la sută 
fondul de premiere a perso
nalului tehnic-administrativ 
din unitățile economice și a 
personalului de cercetare din 
institutele de cercetări știin
țifice. Sporul veniturilor ceva 
fi obținut de cadrele tehnice, 
economice și de cercetare ști
ințifică in urma prevederilor 
Hotăririi privitoare la crește
rea salariilor și fondurilor de 
premiere se va ridica la a- 
proape 1 miliard lei anual.

Expresie a grijii partidului 
pentru cadrele de specialiști, 
măsurile privind îmbunătăți
rea salarizării acestor cadre 
sint menite să stimuleze mai 
puternic activitatea in produc
ție a maiștrilor, tehnicienilor, 
inginerilor, economiștilor, cer
cetătorilor științifici. Legarea 
sistemului de premiere a ca
drelor de specialiști din in
dustrie de realizarea și depă
șirea principalilor indicatori 
calitativi ai planului, acorda
rea proporțională a salariului 
tarifar al specialiștilor din 
G.A.S. in funcție de realizarea 
și depășirea planului, premie
rea cadrelor de cercetare ști
ințifică, pentru realizarea unor 
lucrări cu eficacitate econo
mică ridicată, toate acestea 
măresc cointeresarea materia
lă a cadrelor de specialiști in 
perfecționarea continuă a pro
ducției, in folosirea mereu 
mai largă și mai eficientă a 
cuceririlor tehnicii moderne.

In fața cadrelor de specia
liști din patria noastră se des
chide un cimp minunat, larg, 
de activitate creatoare, de uti
lizare a tuturor aptitudinilor 
și talentelor lor. Alături de 
cadrele virstnice de specia
liști, tinerii ingineri, maiștri 
și tehnicieni, proiectanți. eco
nomiști, cercetători științifici 
vor depune o muncă și mai 
susținută, împreună cu toți 
oamenii muncii, sub conduce
rea partidului, pentru introdu
cerea progresului tehnic, creș
terea productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor mate
riale de producție — baza si
gură a ridicării necontenite a 
nivelului de trai material și 
cultural al Întregului popor 
muncitor.

randament ca raboteza. Asta e 
a doua la mînă. Din această 
cauză se produce o folosire 
nenațională a utilajelor, o în
grămădire a lucrului, operații 
suplimentare, inutile. De aici, o 
serie întreagă de cheltuieli.

Osia (înțepată) : Că dacă 
șade omul să socotească, voi 
aduceți o serie de pagube din 
cauză că plecați de la turnă
torie cu adaosuri absurde. 
Auzeam într-o zi...

Tamburul : Nu ești numai 
guralivă, tragi și cu urechea, 
cumătră. Nu-i frumos I

Osia : N-o fi frumos, dar cîte 
odată e folositor. Deci auzeam 
într-o zi. o socoteală. înlătura
rea maselotei și a adaosurilor 
suplimentare .la capetele tra
versei necesită manoperă în va
loare de peste 2.200 lei. La ca
drele laterale și la cutiile de 
grăsime scoaterea surplusurilor 
de metal însemnează nu mai 
puțin de 5.200 lei. Adâogați la 
aceasta frezele consumate din 
cauză că mașinile de frezat 
preiau locul rabotezelor și aveți 
alte cîteva mii de lei lunar. Mai 
puneți curentul electric folosit 
în plus, consumul suplimentar 
al utilajelor, uleiul șl altele și o 
să aveți încă 1.500 lei lunar. 
Uite, cît costă niște rochii sac, 
tălpi moderniste la papucii ca
drelor laterale și obezitatea cu
tiilor de grăsime.

Crainicul : intre timp se des
chise ușa halei și cu zgomot 
ascuțit pătrunseră niște foi de 
tablă. Mlădioase, foșnind melor

Studenți de la Facultatea de 
agricultură a Institutului a- 
gronomic „Ion lonescu de la 
Brad" din lași in practică pe 
dmpul experimental ol in

stitutului.

Informație
Vineri seara Ministerul învăță

mântului fi Culturii și C.C, al 
Crucii Roșii au oferit o masă la 
restaurantul „Pescăruș" in cinstea 
delegației poporului coreean, 
conduse de tov. Sin Hva Zin, ad
junct al ministrului Invățămîn- 
tului și Culturii din R.PJ). Co
reeană, care ne vizitează țara.

Au participat tovarășii llie 
Murgulescu, ministrul Invățămîn- 
tului și Culturii, Radu Rusescu. 
președintele Comitetului Central 
al Crucii Roșii, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului A- 
facerilor Externe, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Invățâ- 
mintului și Culturii, ai C.C. al 
Crucii Roșii, C.C. al U.T.M., ca
dre didactice.

Au luat de asemenea parte am
basadorul R.PJ). Coreene la 
București, tov. Kin Ben Dik, și 
membri ai ambasadei.

★
In cursul zilei de vineri mem

brii delegației poporului coreean 
însoțiți de reprezentanți ai Am- 

' basadei R.PJ). Coreene la Bucu
rești și ai Ministerului învăță- 
mintului și Culturii, au vizitat 
Combinatul Poligrafic „Casa Scin- 
teii" și Institutul de fizică atomică 
al Academiei R. P. Romine. De 
asemenea oaspeții coreeni au vi
zitat cartiere muncitorești din Ca
pitală 

dios. tablele se strecoară prin
tre invitați. Cumătră osie, cu 
ochii ei ageri, le opri.

Osia : la stați, fetițelor, după 
cum văd nici cu voi nu e totul 
în regulă. Mă uit la tine, fetițo, 
și abia mă țin să nu bufnesc în 
rîs. La margini n-ai mai mult 
de 14 mm., iar pe la mijloc mi 
te îngrași cu încă 2 mm. Păi 
asta-i treabă ?

Tabla (glas subțire de fetiș
cană) : Mai torni și matale gaz 
peste foc, mătușica. Avem noi 
destule necazuri.

Reper 853 (glas îmbietor, 
mieros) : la povestește-ne pe 
larg ce te doare, că timp avem 
berechet. Că de dansat, tot nu 
se înfig cavalerii. Nu știu de ce 
se mai cheamă adunarea asta 
serată.

Osia (înțepat, cu adresă) î 
Inimă bună ce ai. Cum te 
bucură necazul altuia. Nu-ți a- 
junge că ești ou căiță și rochie 
sac.

Tamponul (grav și împăciui
tor) : Hai potoliți-vă lâsați fata 
să vorbească.

Tabla : Noi venim laminate 
de la Reșița, în limitele norme
lor STAS. Se întîmplâ însă că 
normele acestea sînt prea largi, 
prea îngăduitoare față de gra
dul de Utilizare existent astăzi 
in uzină.

Osia (bună ,|a inimă) : Am 
priceput Purtați și voi un fel de 
rochie sac I

Tabla (zîmbind vinovat) : Cam 
așa e, numai că trebuie să te 
uiți mai atent ca s-o vezi. Există 
niște cote în limitele cărora sîn- 
tem laminate, limite admise șl 
tolerate de Stas, Să zicem că

Oamenii 
înălțimilor

(Urmare din pag. I-a)

fața noastră, nu e făcut din- 
tr-o singură bucată, ci din 30 
de blocuri. De ce ? Pentru că 
ar crăpa, ar avea fisuri. Be
tonul se dilată și se strînge ca 
și fierul. Așa că atunci cind 
s-a ridicat barajul s-a lăsat 
intre blocuri cite un spațiu li
ber. Acest spațiu venim noi 
pe urmă și-l umplem cu niște 
plăci de azbociment armate și 
nearmate, care se string și se 
întind ca o gumă, fără să lase 
însă apa să treacă prin ele. 
Avem cu noi o mică platfor
mă legată cu otgoane și stăm 
acolo pe ele. (De aici, de jos, 
cind te uiți la ele, ți se în
moaie picioarele). Asta faeem 
noi. Și nu știu dacă-ți dai 
seama, dar asta e o lucrare 
extraordinară. E ceva așa. de 
mare clasă. Cum să-ți spun... 
Trebuie să pox*estești și la co
pii și la nepoți despre aria- 
E o lucrare de artă.

Ei da, aici a vrut să mă a- 
ducă Petricâ, cu vorba. Să mă 
facă să înțeleg că nu există 
lucrare mai frumoasa pe lu
mea asta ca a lor. Nu mi-a 
ascuns că e grea, că e pericu
loasă, că-ți cere eforturi teri
bile, o atenție și o pricepere 
de maestru. Dar cit e de fru
moasă, cît de mindru poți să 
fii cind faci o asemenea lu
crare, cind știi că lucrezi la 
barajul hidrocentralei de la 
Bicaz, această perlă a con
strucțiilor socialiste din patra 
noastră !

De aici a pornit să-mi vor
bească Petri că despre curaj.

Da, oamenii lui sint niște 
curajoși, niște temerari. Doar 
nu orice papă-lapte poate lu
cra la o asemenea înălțime. 
Și desigur că n-au fost 
de la început așa. Au fost 
unii ca Ion Condrățeanu, un 
puști de vreo 18 ani. care 
de unde la început îi era 
frică să se apropie de baraj, 
acum se joacă, face ghidușii 
la o sută de metri înălțime, 
îneît Petrică e nevoit să-l mai 
și sancționeze cite odată pen
tru astea. Că oamenii au de
venit curajoși, că nu le e fri
că de înălțime, asta nu e cine 
știe ce merit, nu e vreo laudă 
- spune Petrică. Acolo e lo
cul lor de muncă, pe acest 
front uriaș al Bicazului, acolo 
au ei sarcina — și inc* o sar
cină de cinste — să muncească, 
și fac asta în chipul cel mai 
firesc. Aici, la Bicaz. aproape 
fiecare loc de muncă îți cere 
această calitate, firească omu
lui — curajul. Altceva vrea să 
sublinieze Petrică — și spune 
asta cu o deosebită convinge
re, cu tot sufletul, cu toată e- 
moția. Vrea să arate că băie

am o grosime de 17 mm. Pot fi 
laminată ia 16 mm. și trei ze
cimi, tot așa de bine ca și ia 
17 mm. și 7 zecimi. Se întîm
plâ insă ca de oele mai 
multe ori să ne prezentăm la 
cota maximă. Și atunci, aici în 
uzină, începe o întreagă poveste 
și dureri de cap. Conform tona
jului, greutatea noastră cores
punde. Cind se foc însă măsu
rătorile, croielile, taierHe, soco
teala nu mei iese, iar cind se 
întîmplă ca laminarea să fie 
inegală, cu grosimi în mijlocul 
foii de tablă, lucrurile se com
plică și mai rău. Și din păcate 
nu sîntem singure. Odată cu 
noi vine de ta Com bin atol Me
talurgic Reșița fierul profil 
laminat U. Uzinele „Gh. Dimi- 
trov“ nu primesc însă drmensîu- 
ni4e multiplice comandate. E 
nevoie să zicem de 6 comandă 
de 2,900 m. multiplică. Ar trebui 
să vină bara de 9,360 mm. Cind 
se măsoară fierul primit se ob
servă câ dimensiunile multiplice 
cerute nu corespund. Vin ori 
mai mari, ori mai mici, cores
punzătoare însă unor norme 
ȘTAS în vigoare. Corespund- in
tr-adevăr stasului dar nu mai 
corespund tehnologiei noi fp|o- 
sită la fabricarea vagoanelor. 
Și atunci fierul orî e mal mit, 
ori e mai mare decît necesarul. 
Și într-un caz și în altul există 
pierderi importante de material. 
După niște calcule aproximative 
se înregistrează depășiri la con
sumul specific de 15.000-20.000 
kg. lunar. Toată truda de o lună 
a muncitorilor de a economisi 
metal se șterge dintr-o singură 
mișcare cu această depășire a 

ții ăștia ai ltd, care mal au 
ei și lipsuri — nu ascunde asta 
- se mai dondănesc uneori, 
mai încalcă eiteodată discipli
na — dar nu prea des — au 
muncit în ultimele luni și zile 
ca niște lei.
- Cind am măsurat și am 

văzut că avem 154 ce metri 
liniari realizați pe lună (și 
ține cont că o săptămină am 
lucrat la curățirea lacului) nu 
mi-a venit să cred. Atunci 
mi-am dat seama ce oa
meni am.

Și mi-a povestit ce oameni 
are. Mi-a vorbit de Curcă Va
cile, care pentru că a greșit 
intr-o zi o pană a venit noap
tea pe furiș să lucreze. A ve
nit pentru că-; era rușine de 
oamenii din brigadă. îi era 
rușine că a încălcat deviza 
lcr ; ..numai lucru de ca
litate excepțională". Mi-a vor
bit de Gheorghe Hanganu 
și. mai ales, de comunistul 
Tr.fan Cazaca, acest om de o 
hărnicie deosebită, modest și 
model de disciplină pentru în
treaga brigadă, care se sculau 
noaptea la ora trei să vadă 
dacă nu mai plouă, și nu 
ploua, plecau mai devreme ia 
lucru pentru ca să îndeplineas
că, in ciuda timpului unt, an
gajamentul luat după dezba
terea in brigadă a documente
lor Congresului partidului. 
Niciodată n-a lucrat brigada 
mai bine ca in aceste zile, 
niciodată nu s-a simțit Petri- 
eă mai mindru de ei, de a- 
cești tineri care s-au format, 
au crescut împreună ca niște 
oameni înaintați. îndrăgostiți 
de această măreață eoastnic- 
ție a socialismului. Și dacă 
peste puțin timp, odată cu 
terminarea barajului se vor 
desparți, el, oricît e de bărbat 
în toată firea, o să verse o la
crimă sinceră. Dar poate că 
n-o va vărsa totuși. Pentru că 
tot pe un șantier socialist vor 
fi, tot împreună vor fi pe a- 
cest uriaș loc de muncă al pa
triei, vor avea în față marea 
hartă a minunatelor construc
ții ale socialismului și comu
nismului, alcătuită de partid.

...Deodată, pe nesimțite, Pe
tricâ a dispărut undeva pe 
punte, transfigurat de emoție. 
Apele Bistriței se opriseră ! 
Lacul de acumulare începuse 
sâ se nască. Am coborît pe 
mal. Nava „Neptun“ începuse 
să plutească. Aliniați pe punte, 
băieții lui Petrică dădeau ono
rul în poziție de ,-drepți44. Și 
atunci, în clipele acelea, mi se 
părea că-i văd plecînd, cu
rajoși și mîndri, cu nava lor 
romantică și îndrăzneață, spre 
un viitor neasemuit de fru
mos.

cărei vină nu aparține celor de 
la Uzinele „Gh. Dimitrov“ ci 
normelor STAS depășite.

Tamponul (precis, măsurat) : 
Cu alte cuvinte toleranțele sta
bilite de normele Stas trebuie 
revizuite în funcție de tehnolo
gia avansata, aplicată în între
prinderile noastre, trebuie re
considerate și micșorate cotele 
în limitele cărora se face lami<.: 
narea.

Foaia de tabla : Exact. Va fi • 
și economie de material și de 7 
timp, și o folosire rațională a 
foilor de tablă. ' J.'

Crainicul : Serata se apropie 
de sfîrșit. Mijesc zorile și curînd . 
porțile uzinei se vor deschide, 
încep o nouă săptămină de lu
cru. Muncitorii de la „Dimitrov-I 
ar dori ca ea să înceapă cu 
curmarea unor lipsuri, cu luarea 
în considerare a dorințelor ex
primate deschis de reperele 
care mai greoaie, din pricina 
adaosurilor de turnare, n-^ju ' 
dansat asta seară și au stat la • 
sfat. Ar rezulta dîn îndeplinirea-• 
For, economii Importante de o- 
țel, de cheltuieli necesare pre
lucrării adaosurilor de turnare, 
de energie electrica etc., etc.

Clic. Banda de magnetofon 
s-a terminat Coboară ta mhsâ ! 
și se adresează particîpanților.

- Misiunea mea a fost. înde
plinită. Rămîne s-o îndeplineas
că și £ei cărora li se adresează 
păsurile reperelor amintite.

.In aplauzele unanime ale ce
lor prezenți, banda de magneto
fon a început să se rostogo
lească spre Ieșire,

Răspundem întrebărilor pu
se de absolvenți ai școlilor 
medii cu privire la posibili
tățile Înscrierii în școlile 
tehnice.

Marina Vasilescu, Călărași ; 
Nicolae Avarvarei, Huși; Ște
fan Bălan, Gura Humorului- 
Suceava.

în școlile tehnice cu durata 
de școlarizare de 1—3 ani se 
primesc absolvenți ai școlilor 
medii de cultura generală în 
vîrață de 17 pînă la 25 de 
ani carp au . examenul de ma
turitate. Admiterea în școlile 
tehnice pentru muncitori cali
ficați se face fără examenul 
de admitere în limita locu
rilor planificate și în ordinea 
mediilor obținute la examenul 
de. maturitate. în unele cazuri 
la aprecierea conducerii școlii 
respective, se va organiza o 
examinare orală la 1—2 obiec
te mai importante legate de 
specificul meseriei Școlarizate.

In școlile tehnice pentru 
personal tehnic primitdo se 
face pe baza examenului de 
admitere. Pentru școlile teh
nice ale Centrocoopului oan- 
didații trebuie să aibă stagiul 
militar satisfăcut. La meseriile 
sau specialitățile unde se cer 
însușiri deosebite, candidații 
dau și o verificare a aptitu
dinilor (desen, lucrare gra
fici ete-).

înscrierile în școlile tehnice 
se fae între 10—24 
brie a.c. 
școli sau 
scriere.

septem- 
fiecărei 

de
la sediul 

la centrul m-

★
Carmen Postelnicu, Piatra 

Neamț : Rudolf Rohan, Sighi
șoara : Ion Curcă, Oltenița.

Admiterea în școlile tehnice 
pentru personal tehnic se face 
pe baza examenului de ad
mitere. Examenul de admitere 
se ține între 25—30 septem
brie a-e. din materia cuprinsă 
m proaramele de îcvjțămînt 
ale claselor a III—Xl-a din 
«rolile medii de cultură gene-

★
Florescu. 

Cancaș,
Balș-Craiova ; 

Sascut-Bacău ; 
Ceaeova-Timi- 

fo*
Mia
Lnciau Vinju, 
soara.

Peotru înscrierea in 
tehnice, candidații vor 
aeata următoarele acte: 
ficat de naștere (copie 
utâ de școala la care

școlile 
pie- 

certi- 
legali- 
se în

scrie ), diploma de maturitate 
tin original). certificatul de 
sănătate, declarația tip din 
care sâ remite starea mate
rială a părinților sau a susți- 
■ălorilor letali ai candidatu
lui.

*
Unui grup de absolvenți ai 

Șeolfi medii nr. 1 Constanța.
Pentru pregătirea cadrelor 

tebmre și de muneitori eu o 
înaltă calificare necesare in

Consumați renumita

DORNEIAPA 
MINERALĂ

întreprinderea raională de industrie locală

R A VlTA
telefop 29-216-143

Execută și desface la cerere întreprinderilor Institu
țiilor la tipografia întreprinderii: imprimate de orice natură 
cu materialul clientului (hirtie).
- nisip metalurgic (bioxid de siliciu 81%, trioxld de alu

minium 15.72’/«, trioxid de fier 1,18%, oxid de calciu 1,61 %, 
oxid de magneziu 0,11% analiză făcută de laboratorul cen
tral de analiză și cercetări Timișoara conform stas 166—54/ 
lei 75 tona franco vagon.

Piatră brută de construcție, calcar lei 25,8» tona franco 
vagon.

Pavele, borduri.
Tuf calcaros pentru construcții lei 37,84 m.e.

Consumați produiele lactate ale

ICI L SUCERVH

O

dustriei chimice funcționează 
o largă rețea de școli pregă
titoare. Menționăm măi . jos 
cîteva din ele precum și loca
litățile unde funcționează t *.

Grupul școlar Petrol-chimie 
din Bacău, ț școlile tehnice 
pentru muncitori calificați 
Brăila, Bușteni, pregătesc ca
dre pentru industria celulozei, 
hîrtiei și cartonului.

Grupul școlar Petrol-chimie 
din Borzești, București strada 
N. Filipescu nr. 26, pregătesc 
muncitori calificați și cadre 
tehnice pentru fabricarea și 
prelucrarea cauciucului sinte
tic, maselor plastice și a fibre
lor sintetice.

Grupul școlar Petrol-chimie 
nr 2 din Cîmpina ; Ocna Mu
reșului ; Făgăraș, pregătește 
mecanici pentru aparate și in
stalații în industria chimipăt 
electricieni pentru stații și re
țele, mecanici de precizie etc.

Școala tehnică pentru mun
citori calificați Petrol-chimie 
din Iași are specialitatea fa- 
bricirea. ^r»tțbifl.ti*ielor. Grupul 
școlâr Petrol-chimie Ploești — 
laboranți în industria. petrolu
lui . Școala tehnică pentru 
muițcițqri calificați din5 Copșă 
Mici operșțotri la ’chimizarea 
gazului metan ; . Școală ’ tehnică 
pentru muncitori calificați, 
strada Peneș : Curcanul nr. 5 
Timișoara — operatori la sin
teze organice și eX'ttacte etc. 
etc,

- ' *
Adrian Piîiu, Domnești, re

giunea București ; Sandu Cucu, 
Fetești-Constanța.

Școlile tehnice ale Comitetu
lui de Stat pentru construcții, 
arhitectură și sistematizare 
pregătesc cadre de muncitori 
calificați sectorului de cotx- 
stnțcții și material® de con
strucție piecufhi și ’ tehnicieni 
penjtru 'âțhHecHfra^țî'^cottstruc- 
ția ; orașfeldr.

^L.oli cu aCrst profil se gă
sesc la București, Grupul șco
lar; al Țruștolui ț»r. 1 Con
strucții. $os. ‘Mihai Bravu nr. 
428. Șeajilâ tehnică de arhi
tectură strada G. Coșbuc 
nr. 24 București, Școala teh
nică pentru muncitqri califi
cați a Trustului nr. 5 Con
strucții Săcele, raionul Codlea 
și Școala tehnică pentru mun
citori calificați a Trustului 
nr. 5 Construcții din Sibiu 
pregătesc mecanici pentru uti
laj de construcții.

★

Dumitru Dricea din comu
na Malu-Giurgiu.

Pentru pregătirea cadrelor 
de muncitori cu o înaltă ca
lificare și tehnicieni necesari 
sectorului poligrafie funcțio
nează la București, strada Ar
geș nr 7, Grupul școlar de 
poligrafie cu mai multe secții, 
(culegători manuali, poligrafi 
la pregătirea formei pentru 
zinc, zinco-sterogalvano etc.).

Apa de masă 
carbogazoasi. al
calină. arsenicală. 
indicată In: dia
bet. astm, gastri- 
tă, dispepsii etc. 
Puternic regene
rator al globulelor 
roșii. Comenzile 
Ee vor adresa 
la întreprinderea 
Ind. Locală „Chei
le Dornei" Vatra 
Dome!, reg. Su
ceava. str Schitu
lui 3 tel. 236.

- unt in pa
chete (extra, su
perior ci de masă)
- brinză tele

mea de vacă și de 
oaie
- brinză de 

vaci, grasă și die
tetică' . ‘ '
- ișurt și lapte 

băt-t
- smtntlnă in 

pahare ■
De vinzare la 

toate unitățile ali
mentare.



Casa Internațio-nalâ de odihnâ a ziariștilor situata la Varna (R. P. Bulgaria).

„Cuba 
yankeii

NEW YORK. — Agenția 
Prensa Latina anunță din 
Lima ea in- seara de 20 iulie 
a avut loc în fața clădirii 
ambasadei S-U.A. din Peru 
o demonstrație de protest îm
potriva acțiunilor agresive 
ale S.U.A, față de Cuba, Â- 
ceastă demonstrație, organiza
tă de tineretul făcînd parte 
din partidele comunist, socia
list și iltg partide, s-a desfă
șurat sub lozincile : „Cuba- 
da, yankeii . nu /*, „Trăiască 
Castro 1".

In cursul mitingului tinerii 
și-au exprimat hotărîrea de 
a-și da la nevoie viața pen
tru apărarea independenței 
Cubei.

Congresul 
studenților marocani

CASABLANCA. - La 20 
iulie a luat sfîrșit la Casa
blanca congresul studenți
lor marocani. Congresul a 
reafirmat principiul unită
ții mișcării studențești a- 
fricane pe baza luptei îm
potriva imperialismului și 
colonialismului. O rezolu
ție adoptată la congres rea
firmă sprijinul acordat lup
tei poporului algerian și 
exprimă solidaritatea cu 
studenții din America La
tină, în lupta lor împotri
va imperialismului și dic
tatorilor. Congresul a ho- 
tărît ca Uniunea studenți
lor marocani să devină 
membru deplin al Uniunii 
Internaționale a Studenți
lor. La congres au partici
pat reprezentanți ai U.I.S. 
și delegați din 15 țări.

Alături de minerii 
japonezi în grevă

TOKIO. - La 22 iulie, in 
orașul Omuta, în apropie
rea căruia se află minele 
carbonifere ,.Miike“, a avut 
loc o nouă ciocnire sin ge
roasă între poliție Si stu
denții care au participat la 
p’chete împreună cu m:ne- 
rii greviști. în urma cioc
nirii au fost rănite peste 
200 de persoane. dintre 
care 50 au fost rănite grav. 
Poliția a operat arestări.

Campanie de boicot 
a mărfurilor 

americane in Coreea 
de Sud

SEUL. — Potrivit unor 
știri din Sen!, in Coreea de 
Sud continuă campunia de 
boicotare a mărfurilor ame
ricane la care participa un 
număr însemnat da studenți 
din institutele de învățămint 
superior aud-coreene.

Astfel, la 21 iulie, un nu
măr de peste 800 de studenți 
de la Universitatea din Seul 
au organizat o demonstrație 
pe străzile orașului, chemind 
cetățenii sud-coreei’i să nu 
mai cumpere țigări ameri
cane. .r

Dișpq^cum.,transmite postul 
de radio din Tâegti, h:ai 
mul ți studenți din oraș au 
pătruns in baruri, cdfenele «i 
alte magazine din oraș unde 
au cerut consumatorilor să 
nu mai cumpere țigări, cafea, 
coca-cola său alte produse 
de proveniență americană.

Planara C. C. al P. C. 
din Israel

TEL AVIV .22 (Agerpres). - 
TASS. transmite : Ziarul ,.Kol 
Haam". a publicat rezoluția 
calei de-a 20-a sesiuni a Ple
narei Qonjî totului Central 
Partidului. Comunist din 
rael, în care se spune că 
mitetul Central al P.C. 
Izrael sprijină întrutotul

al 
Iz- 

Co- 
din 

.. po
ziția afeMăției -Partidului .Co
munist dur Israel la cel de-al 
IlI-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn și își ex
primă solidaritatea deplină cu 
Comunicatul de Ia București 
al partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socia
liste.

Rezoluția subliniază rolul 
lagărului socialist. In frunte 
eu U.R.S.S., în lupta pentru 
menținerea ți întărirea păcii.

In Consiliul de Securitate

Adoptarea unei rezoluții 
care cere retragerea

trupelor belgiene din Congo

Sesiunea jubiliară 
a Sovietului Suprem 
al R.S.S. Lituaniene

Cuvîntarea lui MIHAIL SUSLOV
VILNIUS 22 (Agerpres). - 

transmite: Sărbătoarea po
porului lituanian de la 21 iulie 
— 20 de. ani de la reinstaura- 
rea puterii sovietice în Litua
nia — a început prin sesiunea 
jubiliară a Sovietului Suprem 
al R.S.S. Lituaniene.

în numele C.C. al P.C.U.S. 
și guvernului U.R.S.S., Mihail 
Suslov, membru “ 
lui. și secretar 
P.C.U.S., a rostit 
de salut.

Mihail Suslov 
ci prietenia și unitatea 
nezdruncinat a 
U.R.S.S. constituie sursa ine
puizabilă a puterii statului 
sovietic multinațional.

In Statele Unite, a arătat 
M. Suslov, are loc așa-numi- 
ta „săptămînă a națiunilor 
captive". Printre „captivi" 
s;nt trecute și Lituania, Le
tonia și Estonia. Organizato
rii acestei uneltiri stupide, a 
remarcat M. A. Suslov, vor 
să se prezinte drept apărători 
zeloși ai libertății popoarelor. 
Trebuie să-ți pierzi complet 
judecata sănătoasă, a spus el, 
pentru a putea propune po-

al 
al 
o

Prezidiu-
C.C. al 

cuvîntare

subliniat 
de 

popoarelor

--- •----
Provocatorii 

americani la lucru...
MOSCOVA 22 (Agerpres). - 

TASS transmite : Le pe ocr- 
cul navei de cercetări științi
fice „Mihail Lomonosov" a A- 
czdemiei de Științe a U.R.S.S. 
s-a anunțat că la 21 iulie un 
avion militar american purtînd 
semnele distinctive „LN-5461" 
a zburat timp de 30 de minute 
în jurul navei „Mihail Lomo
nosov" la o înălțime de apro- 

• cximativ 200 m.
Nava sovietică s-a găsit in 

acest timp in largul oceanului, 
la o distanță de 1.600 km. de 
coastele Americii de Nord. In 
cele cîteva zile cit nava a fost 
ancorată, lucrătorii științifici 
au efectuat o serie de observa
ții hidrologice, hidrochimice și 
meteorologice.

Avioanele militare america
ne au efectuat repetate zbo
ruri de provocare deasupra na
vei ..Mihail Lomonosov",

★

PHENIAN 22 (Agerpres). - 
După cum anunță Agenția 
Centrală Telegrafica Coreea
nă, la 22 iulie, la propunerea 
părții coreeano-chineze, a a- 
vut loc cea de-a 212-a ședință 
a secretarilor comisiei militare 
de armistițiu.

Potrivit declarației secreta
rului părții coreeaao-chineze, 
la 19 Iulie I960 personalul în- 

j armat al părții americane a 
t mitraliat de pe o navă militară 

americană un vas de pescuit 
al R.P.D. Coreene care pescuia 
in apropierea insulei de eoas- 

, tă Ardo, în apele R.P.D. Co
reene. Drept urmare trei pes- 

j cari au fost uciși, doi au fost 
grav răniți, iar un pescar a 

1 fost reținut

poarelor libere din republi
cile sovietice baltice lanțurile 
robiei imperialiste.

Ignorînd voința popoarelor, 
cercurile imperialiste agre
sive, în primul rînd ale 
S.U.A., duc o politică fățar
nică și periculoasă pentru 
soarta păcii, a continuat vor
bitorul.

Mihail Suslov a amintit că 
partidele comuniste și munci
torești au confirmat din nou 
la întîlnirea de la București 
posibilitatea preîntîmpinării 
războiului, posibilitatea coexi
stenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite.

Dacă nu ar exista puterea 
gigantică a Uniunii Sovietice 
și a întregului lagăr socialist, 
a spus în încheiere Mihail 
Sus ov, dacă nu ar exista po
litica externă iubitoare 
pace, justă, fermă și 
statului sovietic și 
lalte țări socialiste, 
liștii ar fi dezlănțuit 
nou război mondial.
acest lucru nu s-a întîmplat, 
dacă popoarele se bucură de 
binefacerile păcii și dacă în 
prezent există posibilitatea 
rea’ă a preîntîmpinării unui 
nou război îngrozitor, omeni
rea datorește acest lucru în 
primul rînd puterii Uniunii 
Sovietice și politicii ei 
terne iubitoare de pace, 
terii tuturor celorlalte 
socialiste și politicii lor 
terne iubitoare de pace.

Sovietul Suprem al R.S.S. 
Lituaniene a adoptat în una
nimitate o scrisoare de salut 
adresată Comitetului Central 
al P.C.U.S., Prezidiului So
vietului Suprem și Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

de 
suplă, a 
a celor- 
imperia- 
deja un 
Și dacă

ex- 
pu- 
țări
ex-

GUATEMALA CITY 22 (A- 
gerpres). — In capitala Guate- 
malei situația continuă să se 
mențină încordată. In ciuda 
decretării stării de asediu, in 
cursul zilei de joi la Guate
mala City a avut loc o nouă 
demonstrație a studenților în 
semn de protest împotriva 
suspendării unor garanții con
stituționale. Demonstrația a 
fost împrăștiată de poliție care 
a făcut uz de bombe lacrimo
gene și bastoane de cauciuc.

Agenția France Presse rela
tează că in seara zilei de joi în 
diferite cartiere ale capitalei 
Guatemalei grupuri de cetă
țeni au organizat demonstrații 
împotriva decretării stării de 
asediu. Poliția militară a in
tervenit împotriva demons
tranților folosind bombe lacri
mogene.

Ministerul de Război al Gua
temalei a interzis circulația pe 
străzi in grupuri de mai mult 
de două persoane. Se interzi
ce de asemenea cetățenilor ca
pitalei „să vorbească tare pe 
stradă".

Pe străzile orașului circulă 
zi și noapte patrule militare, 
iar avioane ale forțelor arma
te supraveghează în perma
nență de la mică altitudine 
orice aglomerație pe străzile 
capitalei.

Agenția France Presse anun
ță că în cursul nopții de joi 
spre vineri la Guatemala City 
au fost difuzate manifeste in 
care se spune printre altele : 
„Cetățeni, aveți încredere in 
noi și in militarii cinstiți! Mo
mentul a sosit! Sîntem la în
ceputul unei revoluții 1".

Autoritățile guatemaleze în
cearcă să prezinte explozia de 
proteste a maselor populare 
împotriva politicii nefaste a 
guvernului proamerican prezi
dat de Miguel Ydigoras, drept 
„o conspirație a regimului Cu
ban al lui Fidel Castro", I

NEW YORK 22 (Agerpres)- 
La 21 iulie ora 15,20 (ora lo
cală) a fost reluată ședința 
Consiliului de Securitate care 
discută raportul secretarului 
general al O.N.U. cu privire 
la îndeplinirea rezoluției a- 
doptate de Consiliul de Secu
ritate în legătură cu agre
siunea Belgiei împotriva Re
publicii Congo.

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul Tunisiei, M. 
Slim. El a arătat că seriozita
tea situației create în Congo 
este determinată de două cau
ze : prezența trupelor bel
giene în Congo și primejdia 
de dezmembrare a tinerei re
publici.

în pofida rezoluției adop
tate săptămînă trecută de 
Consiliul de Securitate, a spus 
Slim, nu se manifestă nici un 
simptom că trupele belgiene 
ar fi evacuate din Congo. 
Dimpotrivă, există toate dove
zile că trupele belgiene conti
nuă să debarce în Congo după 
adoptarea rezoluției de către 
Consiliul de Securitate și sosi
rea forțelor armate ale O.N.U. 
O asemenea încăpățînare a 
Belgiei, a subliniat reprezen
tantul Tunisiei, este incom
patibilă cu menținerea suve
ranității și integrității terito
riale a Congoului, ea venind 
în contradicție cu hotărîrea 
clară a Consiliului de Secu
ritate. Unica rezolvare a a- 
cestei probleme constă în 
retragerea imediată a trupelor 
belgiene din Republica Congo.

Reprezentantul Tunisiei a 
chemat toate țările 
treprindă nici un 
țiuni de natură să 
iască integritatea 
și independența 
noului stat. El a prezentat un 
proiect de 
coautor este 
nului. Acest 
ție cheamă 
să-și retragă cît 
trupele din Congo.

Delegatul Ceylonului, Clau
de Corea, a subliniat că încor
darea din Congo este provo
cată în primul rînd de prezen
ța trupelor belgiene și a cerut 
evacuarea lor rapidă.

Reprezentantul Poloniei, Le
wandowski, care a luat apoi 
cuvîntul, a subliniat că guver
nul congolez a fost nevoit să 
csară ajutor Consiliului de 
Securitate ca rezultat al ac
țiunilor trupelor belgiene care 
au preluat controlul asupra 
țârii și săvîrșesc asasinate în 
rîndurile populației congoleze 
sub pretextul „apărării avutu
lui și vțeții albilor". Lewan
dowski a demascat zvonurile 
calomnioase răspîndite de 
belgieni că în Congo ar fi so
sit nave poloneze cu arma
ment și voluntari. După ce a 
arătat că Belgia nesocotește în 
mod fățiș hotărîrile Consiliu
lui de Securitate în problema 
Congoului, delegatul Poloniei 
a sprijinit proiectul sovietic 
de rezoluție care stabilește 
termene precise de retragere 
a trupelor belgiene de pe teri
toriul congolez.

După 
tantului 
sprijinit

să nu în- 
fel de ac- 
primejdu- 
teritorialâ 
politică a

rezoluție a cărei 
delegația Ceylo- 

proiect de rezolu- 
guvernul Belgiei 

mai grabnic

cuvîntarea reprezen- 
Argentinei, care a 

proiectul de rezoluție

Reluarea exploziilor nucleare de câtre S. U. Ă. 
ar putea influența negativ situația internaționala

O declarație a lui S. K. Țarapkin —
GENEVA 22 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 21 iulie 
reprezentantul Uniunii Sovie
tice la conferința celor trei 
puteri în problema încetării 
experiențelor nucleare, S. K. 
Țarapkin, a făcut o declarație 
în legătură cu noul comunicat 
apărut în presa americană și 
engleză cu privire la hotărî
rea guvernului S.U.A. de a e- 
fectua o mare serie de explo
zii subterane de diferite in
tensități. El a subliniat că de 
un an și nouă luni niciunul 
din partieipanții la conferința 
celor trei puteri nu efectuea
ză explozii și că. acesta este 
un factor foarte pozitiv care 
are o însemnătate hotărîtoar^e 
pentru încheierea cu succes a 
tratativelor dintre cele trei 
puteri nucleare.

Delegația sovietică a atras

în repetate rînduri atenția 
delegației S.U.A. asupra fap
tului că este inadmisibilă re
luarea exploziilor nucleare și 
a arătat că Uniunea Sovietică 
este de acord ca S.U.A. să e- 
fectueze în baza programului 
de cercetări un mic număr de 
explozii nucleare, cu condiția 
însă să ajungă' la un acord 
cu Uniunea Sovietică cu pri
vire la acest lucru. Am reve
nit în repetate rînduri asupra 
acestei probleme, a spus în 
continuare Țarapkin, pentru 
ca 4S.U.A. să nu aibă nici un 
fel de dubii în ceea 

f-vește poziția Uniunii 
tice. ,

Delegația sovietică, a sub
liniat la sfîrșitul declarației 
S. K. Țarapkin, consideră ne
cesar să facă încă, o dată a- 
ceastă declarație, deoarece din

ce pri- 
Sovie-

cuvîntarea reprezentantului 
S.U.A. și din răspunsurile 
sale la întrebările noastre co
respunzătoare rezultă că pro
blema exploziilor nucleare în 
cadrul programului american 
de. cercetări este o chestiune 
care privește numai S.U.A. 
Guvernul S.U.A., făcînd astfel 
de declarații cu privire la re
luarea exploziilor nucleare, 
știe bine că aceste acțiuni ale 
sale nu pot să nu aducăr un 

. mare prejudiciu tratativelor 
noastre și că vor exercita fără 
îndoială o influență extrem 
de negativă asupra întregii 
situații internaționale. Dele
gația sovietică ar dori ca 
S.U.A. să-și dea seama de 
consecințele la care vor duce 
acțiunile lor de reluare a ex
ploziilor nucleare.

al Tunisiei și Ceylonului, pre
ședintele Consiliului de Secu
ritate a anunțat suspendarea 
ședinței.

★
NEW YORK 22 (Agerpres).— 

TASS transmite : Reprezen
tanții Italiei, Angliei și Fran
ței care au luat cuvîntul în 
ședința de joi seară a Consi
liului de Securitate au căutat 
în mod fățiș să justifice inter
venția armată a Belgiei în 
Republica Congo. Delegatul 
Franței a încercat chiar să 
treacă pe seama guvernului 
congolez răspunderea pentru 
situația încordată din această 
țară. Totodată, reprezentanții 
puterilor occidentale au folo
sit tribuna Consiliului de 
Securitate pentru acuzații ca
lomnioase și lipsite 
împotriva politicii 
Uniunii Sovietice.

V. V. Kuznețov, 
țiitor al ministrului 
Externe al 
luat apoi 
ripostă încercărilor puterilor 
occidentale de a denatura po
ziția Uniunii Sovietice în pro
blema Congoului și de a jus
tifica acțiunile agresive ale 
guvernului belgian împotriva 
tinerei republici. V. V. Kuzne- 
tov a atras atenția Consiliu
lui de Securitate asupra fap
tului că în săptămînă care a 
trecut situația din Congo nu 
s-a îmbunătățit. Dacă nu vor 
fi luate măsuri corespunză
toare, a spus el, în această 
țară se pot desfășura eveni
mente și mai tragice.

După cuvîntarea reprezen
tantului Ecuadorului, Consi
liul de Securitate a adoptat în 
unanimitate rezoluția prezen
tată de Tunisia și Ceylon. 
Prin această rezoluție Consi-

de temei 
de pace a

prim-loc- 
Afacerilor 

U.R.S.S., care a 
cuvîntul, a dat o

0 declarație a
LEOPOLDVILLE 22 (Ager- 

preș). — Agenția Reuter anun
ță că la 22 iulie în cadrul u- 
nei conferințe de presă Patri
ce Lumumba, primul minis
tru al Republicii Congo, a 
salutat hotărîrea Consiliului 
de Securitate care cere Bel
giei să îndeplinească de ur
gență rezoluția cu privire la 
retragerea trupelor belgiene 
din Congo și care recunoaște 
integritatea teritorială și inde
pendența politică a Republi
cii Congo. „Această hotărîre 
corespunde năzuințelor noas
tre", a spus primul ministru 
congolez care a subliniat câ

In legătură 
cu ajutorul sovietiG 

acordat 
Republicii Congo

LEOPOLDVILLE 22 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
21 iulie au sosit la Leopold- 
v:lle patru avioane sovietice 
„IL-18“ care au transportat 
alimente pentru populația Re
publicii Congo, precum și 
subunități militare din Ghana 
care fac parte din trupele 
O.N.U.

MOSCOVA 22 (Agerpres), 
TASS transmite: Guvernul 
vietic a răspuns pozitiv la cere
rea secretarului general al O.N.U. 
de a pune la dispoziția forțelor 
armate care se trimit în Repu
blica Congo mijloace de trans
port auto.

Hotărîrea de a trimite în 
Congo unități militar^ ale cîtor- 
va state — membre ale O.N.U. 
— a fost luată de Consiliul de 
Securitate al Organizației Na
țiunilor Unite în legătură cu a- 
gresiunea imperialistă împotriva 
republicii independente Congo.

Guvernul sovietic a acordat 
pentru aceste forțe armate 100 
autocamioane de tip „Gaz-63", o 
garnitură de piese de rezervă 
pentru aceste mașini și un ate
lier de reparații auto.

Pentru acordarea ajutorului ■ 
tehnic în folosirea autocamioa
nelor va fi trimis un grup de 
instructori.

a
Ședința pentru 

discutarea noilor 
provocări americano 
la adresa U.R.S.S.

Manifestație antifascista la Genova (Italia).
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FRAGA.— La 21 iulie e sosit 
la Praga venind de la Moscova, 
Raui Castro, ministrul Forțelor 
Armate Revoluționare din Cuba.

TOKIO - La 20 iulie a murit 
la Hiroshima de boala ac tîn ic ă 
tînăra Hi rolo Takati în v'rstă 
de 24 de an; Dmpă cum anunță 
La 22 iulie rarul Asahi". în 
timpul boihbardaTnentukii atomic 
Hsunna HirosVimej H. Takati era 
în virstă de 9 ani.

în aceeașizi -cu H. Take ti a, «
încetat din la Hiroshima și
cetățeanul ifttaro în virstă .de 65 
de «ni tot din bolii ec-
11 BERLIN. anunță
agenția ADN. un grup de soldați 
americani din Baumholder a ata. 
cat un cetățean german.

La Speicher în apropiere de 
Trier, trei soldat» americani au 
desenat .pe vitrina unu? maga
zin zvastici.

La Pirrrasen», un «oldat ame
rican a siluit o tînără.

PRAG A. — După cum anunță 
agenția Ceteka. Organizația In. 
ternațională a Ziariștilor a adre. 
sat o telegramă m.nistrului Jus
tiției al Portugaliei in care in 
numeie a 70.000 de membri ai 
O.I.Z. protestează cu hotărîre 
împotriva procesului intentat 
scriitorului Aquilino Ribeiro au
torul cărții ,.Clnd urlă lupii".

ROM.X. ~ France
Presse transmite că în seara zi
le.; de 22 iiilie Giovanni Gronchi, 

•pze^edmte.le Republicii, a însărci. 
năt'-în'mod ofictaK pe Aminlore 
FshTam lider '<ienKȘdraț-cre§ț‘n, 
cu formarea noukn guvern ita
lian. Noul guvern va fi compus 
exclusiv din democratxreștinj și 
va fi sprijinit în parlament de 
partidele liberal, lepublican și so. 
cial-dcmocrat.

liul de Securitate cheamă gu
vernul Belgiei să îndeplineas
că imediat hotărîrea Consiliu
lui de Securitate cu privire la 
retragerea trupelor belgiene și 
cere tuturor statelor să se ab
țină de la orice fel de acțiuni 
de natură să împiedice resta
bilirea legalității și ordinei, 
precum și exercitarea împu
ternicirilor sale de către gu
vernul congolez, să se abțină 
de la orice acțiuni de natură 
să submineze integritatea te
ritorială și independența po
litică a Republicii Congo.

In legătură cu adoptarea în 
unanimitate a rezoluției Tu
nisiei și Ceylonului, delegația 
sovietică nu a insistat asupra 
punerii la vot a proiectului 
său de rezoluție.

Motivîndu-și votul, V. V. 
Kuznețov a spus că, deși de
legația U.R.S.S, a votat pen
tru rezoluția comună a Tuni
siei și Ceylonului, ea o consi
deră insuficientă în ceea ce 
privește termenele de retra
gere a trupelor belgiene din 
Congo. El și-a exprimat spe
ranța că secretarul general al 
O.N.U. va lua toate măsurile 
pentru ca trupele belgiene să 
fie retrase neîntîrziat — în 
cîteva zile.

Kuznețov a subliniat că a- 
ceastă rezoluție nu trebuie 
considerată ca investirea Or
ganizației Națiunilor Unite cu 
dreptul de a interveni în tre
burile interne ale statelor și 
de a prelua răspunderea pen
tru legile interne și rînduielile 
dintr-o țară. Republica Congo, 
a declarat el, este un stat su
veran independent, din care 
cauză rezolvarea tuturor pro
blemelor referitoare la Confco 
constituie exclusiv o prero
gativă a guvernului republicii.

lui P. Lumumba
toate trupele belgiene trebuie 
să ție complet retrase din 
Congo, inclusiv din provincia 
Katanga.

Lumumba a declarat că do
rește să prezinte opiniei pu
blice/ situația reală din 
Congo, pentru a restabili 
întregul adevăr. „Anumite 
cercuri interesate, a spus el, 
desfășoară o campanie de ca
lomniere și ascund adevărate
le cauze care au dus la situa
ția actuală — cauze create de 
politica autorităților belgiene1*, 
în cursul aceleeași zile Lu
mumba a plecat la New York, 
unde va duce tratative în ve
derea obținerii unui ajutor 
pentru dezvoltarea economiei 
Republicii Congo. Primul mi
nistru va vizita de asemenea 
Canada.

Declarația
Biroului Politic 

al P. C. Francez î
PARIS 22 (Agerpres). -* 

TASS transmite : La 21 iuli« 
Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez a dat publi
cității o declarație cu privire 
la situația internațională, in 
care se spune câ in ultimul 
timp au apărut primejdii gra
ve care amenință pacea gene* 
rală.

Biroul Politic subliniază că 
răspunderea pentru aceasta re
vine imperialiștilor care nu se 
pot împăca cu faptul că po
poarele subjugate se eliberea
ză și care se tem de coexisten
ță și de întrecerea pașnică.

Politica aventuristă a colo
nialiștilor și imperialiștilor, se 
spune în continuarea declara- 
ției, primește riposta popoare
lor. Forța crescindă a U.R.S.S. 
și a lagărului socialismului nu 
permite imperisdiștilor „să re
zolve" problemele ta detri
mentul popoarelor asuprite așa 
cum se întimpla în trecut. 
Lărgind lupta pentru pace, 
dînd dovadă de o vigilență 
sporită, pot fi curmate defini
tiv actualele uneltiri ale impe
rialiștilor. In epoca noastră 
războiul poate fi pretatîmpi- 
nat.

După ee condamnă actuala 
politică externă a guvernului 
francez, care sprijină pozițiile 
colonialiștilor și imperialiști
lor, Biroul Politic cheamă pe 
toți francezii la luptă unită 
pentru slăbirea încordării in
ternaționale, pentru lichidarea 
bazelor străine de pe teritoriul 
francez, pentru dezarmarea ge- -
nerală, totală și controlată. f

----- •

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului 

polonez
VARȘOVIA 22 (Agerpres).- 

În seara zilei de 22 iulie J. 
Cyrankiewicz, . președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone a oferit o mare recep
ție cu prilejul sărbătorii na
ționale a poporului polonez.-

La recepție au participat W. 
Gomiilka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P..A. Zawadzki, 
președintele Consiliului -de 
Stat, conducători ai partidului 
și guvernului, membri ai de
legației parlamentare sovieti
ce condusă de N. N. Organov, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
membri ai corpului diploma
tic, reprezentanți ai opiniei 
publice din capitala Poloniei.

VARȘOVIA. - Cu prilejut ce. 
lei de.a I6.a aniversări a Repu
blicii Populare Polone, fa Var. 
fovia a avut loc solemnitatea de. 
punerii de coroane de flori ia 
Mausoleul ostașilor sov.etici că- 
zuți pentru eliberarea Poloniei.

La ceremonie au participat con. 
ducători ai P.M.U’P.. ai guvernu. 
lui R, P Polone, activiști po'itict 
și reprezentanți ai vieții publica 
din capitala Poloniei.

La 23 iulie în Republica A 
bă Unită se sărbătoresc 8 ani de 
dnd un grup de ofițeri, in frun
te cu Gamal Abdel Nasser a preluat 
puterea politică. Regele Faruk, 
slugă plecată a imperialiștilor a 
fost izgonit din țară iar la 18 
iunie 1953 Egiptul a fost pro
clamat republică.

Cu prilejul sărbătorii de as-

taxi, poporul- nostru, care acordă 
sprijin luptei de eliberare a po
poarelor . arabe, ca și celorlalte 
popoare afro-asialice, urează po
porului din R.A.U. tot mai mari 
succese în dezvoltarea țării și in 
apărarea păcii, cauza scumpă a 
omenirii.
In fotografie : hotelul Mena 

House din Cairo.

Cuvîntarea președintelui Nasser

NEW YORK 22 (Agerpres). 
La 22 iulie, la sediul O.N.U., 
s-a deschis ședința Consiliului 
de Securitate pentru a discu
ta cererea Uniunii Sovietice 
de a examina problema cu 
privire la „Noile acțiuni agre
sive ale aviației militare a 
S.U.A. împotriva Uniunii 
vietice, acțiuni care pun 
pericol pacea lumii".

Primul a luat cuvîntul 
prezentantul U.R.S.S., V. 
Kuznețov, prim locțiitor 
ministrului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S.

So
in

re- 
V. 
al

CAIRO 22 (Agerpres). 
TASS transmite : La 21 iulie 
la Cairo a avut loc deschide
rea oficială a Adunării Națio
nale a R.A.U.

La deschidere au fost de față 
vicepreședinți și miniștri ai 
R.A.U., primul ministru al Su
danului, Ibrahim Abbud, care 
se află în vizită în R.A.U., șe
fii reprezentanțelor diplomati
ce acreditați în R.A.U.

Ședința festivă a Adunării 
Naționale a fost deschisă de 
Anvar Sadat, președintele A- 
dunării Naționale.

Președintele R.A.U., Nasser, 
a rostit o amplă cuvîntare. El 
a condamnat încercările cercu
rilor imperialiste de a exercita 
presiuni economice asupra 
R.A.U. și de a supune republi
ca unei blocade economice. 
Nasser a condamnat de ase
menea doctrina Eisenhower și 
acțiunile agresive americane 
față de popoarele arabe.

Miting antifascist la Roma
ROMA 

transmite 
la Roma 
semnul unității forțelor 
ciste și democratici din 
Mitingul s-a ținut pe aceeași pia
ță unde la 6 iulie poliția a repri
mat bestial demonstrația oameni
lor muncii. La miting, organizat

22 (Agerpres). TASS 
: La 22 iulie a avut loc 
un miting de masă sub 

antifas- 
Italia.

de partidele comunist, socialist, 
republican și radical au participat 
zeci de mii de antifasciști, care 
după căderea guvernului Tam-

• broni continuă să ducă lupta co
mună pentru restabilirea legali-1, 
tații democratice și pentru reîn
noirea radicală politică și socială 
a țării.

Președintele Nasser a vor
bit despre planurile dezvoltă
rii continue a economiei 
R.A.U. El a subliniat că înce
perea construirii barajului de 
la Asuan, care se realizează cu 
ajutorul specialiștilor sovietici 
și acordurile încheiate între 
Uniunea Sovietică și R.A.U. 
1958 și în 1960 cu privire 
finanțarea de căfre Uniunea ▼ 
Sovietică a proiectelor de con
struire a primelor două por
țiuni ale barajului de la 
Asuan „marchează începutul 
realizării visului mult așteptat 
al poporului arab“.

In legătură cu încetarea 
perceperii de impozite 
de la salariafi în U.R.S.S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : tncepînd de 
la 1 octombrie 1960 va înceta 
în Uniunea Sovietică percepe
rea de impozite de la munci
torii și funcționarii care pri
mesc un salariu pină la 500 
de ruble pe lună.

Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a aprobat de aseme
nea reducerea impozitului pe 
venit și a impozitului perceput 
de la celibatari, cetățeni sin
guri și cu familie puțin nu
meroasă, care cîștigă pe lună 
între 501 și 600 de ruble.

In urma acestor măsuri 
cișttgul net al acestui grup de | 
muncitori și funcționari va 
creste pe an cu 3,6 miliarda 
ruble.

STAS 3452 52.


