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Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Banat

în zilele de 15, 16 și 17 iunie a.c. tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Petre Borilă, Chivu Stoica, Leonte Răutu au vizitat regiunea Banat. în cursul vizitei, ei au fost însoțiți de tovarășii Nicolae Bă- descu, președintele Comitetului de stat pentru construcții, arhitectură și sistematizare, Petru Blajovici, prim-secre- tar al Comitetului regional al P.M.R. Banat, Vasile Daju, președintele Comitetului executiv al sfatului popular regional, și de alți activiști de răspundere de partid și de stat....Ca și celelalte regiuni ale țării, regiunea Banat a cunoscut în anii puterii populare o continuă dezvoltare. Politica partidului de industrializare socialistă a țării și-a arătat din plin roadele și în această frumoasă și bogată regiune. Au fost date în funcțiune noi întreprinderi, altele s-au dezvoltat considerabil. Noua oțelărie, fabrica de motoare pentru locomotive Diesel electrice, complexul de turnătorii din Reșița, Uzinele de vagoane și de strunguri din Arad, Uzinele Metalurgice din Timișoara, Fabrica „Bela Breiner" sînt doar cîteva din principalele obiective industriale cu care oamenii muncii din regiunea Banat se mîndresc pe bună dreptate.Profunde transformări s-au petrecut și în agricultura regiunii. Mai bine de 91% din suprafața agricolă a regiunii aparține sectorului socialist; gospodării colective cu mari resurse, sate cu o nouă înfățișare sînt mărturii convingătoare ale superiorității agriculturii socialiste. Regiunea Banat cunoaște o4nJens& viață culturală — s-a ’fiezvoltat considerabil învățămîstul de toate gradele.
In mijlocul 

muncitorilor 
din „Cetatea 

de foc"La 15 iunie a fost vizitată Reșița. Muncitorii reșițeni i-au primit cu dragoste și căldură pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și pe ceilalți conducători de partid și de stat. în gara uzinei răsunau ovațiile și aplauzele — manifestări ale unui entuziasm greu de descris.Oaspeții, însoțiți de tovarășul Mihai Patriciu, directorul general al combinatului, de reprezentanții oganizațiilor de partid, sindicale și U.T.M. vizitează cu interes șantierul celor două noi furnale, înconjurate încă de păienjenișul schelelor, care domină peisajul industrial al „Cetății de foc“. Proiectate în țara noastră, furnalele noi de 700 m.c. fiecare vor avea procesul de producție mecanizat și automatizat, dînd circa 600.000- 700.000 tone de fontă pe an.Din virful înaltelor furnale grupuri de constructori participă la entuziasta primire făcută oaspeților de muncitorii combinatului. Ei fac semne cu

mina, aplaudă ; o muncitoare și-a scos băsmăluța roșie și o agită de zor, ca un mic drapel.La șantierul noilor furnale, la viitoarea hală centrală, la postul central automatizat al furnalelor, conducătorii de partid și de stat primesc explicații amănunțite și au un schimb de vederi cu cadrele din conducerea combinatului; se discută și sînt indicate măsuri cu privire la accelerarea ritmului lucrărilor, la diferite probleme tehnice ale proiectării și construcției furnalelor.Conducătorii de partid și de stat vizitează apoi, urmărind fluxul tehnologic al procesului de producție, hala modernă, scăldată în lumina neonului, a fabricii de motoare pentru locomotive Diesel electrice. Totul în hală sclipește, de la mașinile de înaltă tehnicitate, la piesele ansamblurilor și subansamblurilor motorului. Este o construcție care face cinste vrednicilor muncitori, corpului de ingineri și tehnicieni inimoși, destoinici și bine pregătiți ai uriașului combinat. Oaspeții au recomandat colectivului care lucrează aici să-și concentreze în primul rînd atenția asupra calității motorului, să dea numai produse cu caracteristici tehnice superioare, care să facă cinste mărcii fabricii.Impresionează ingeniosul procedeu de construcție a noii hale de utilaj greu ; ea se ridică pe o suprafață de 11.000 m.p., îmbrăcînd pe deasupra și de jur împrejur, asemenea unui uriaș capac de sticlă și oțel, clădirea vechii hale, în care procesul de producție

In boia fabricii de motoare pen continuă nestingherit. La terminarea construcției, prin înlăturarea zidurilor vechii hale, întunecată și înghesuită, muncitorii se vor găsi de-a dreptul în hala nouă, luminoasă și spațioasă, dispunînd de condiții de lucru optime....în curtea combinatului se află o adevărată piesă de muzeu : una din primele locomotive făcute Ia Reșița, cu 78 ani în urmă. Ea este, în felul ei, un simbol al tradițiilor de constructori pricepuți ale harnicului colectiv rețițean și, totodată, un martor al puternicei dezvoltări a combinatului în anii puterii populare, cînd el a devenit de nerecunoscut față de trecut. Aici se produc acum utilaje pentru industria siderurgică, turbine, turbosuflante, compresoare, generatoare, motoare Diesel de tracțiune, laminate de diferite tipuri etc. Combinatul are legături de cooperare cu circa 40 de mari întreprinderi, fabrici și uzine din țară, fiind un important pilon în dezvoltarea industrială a patriei.în viitorii ani combinatul se va îmbogăți cu o fabrică de aglomerare, amplasată în sectorul Mociur, cu o capacitate anuală de 1.500.000 tone minereu aglomerat: se va dezvolta fabrica ce va furniza motoarele pentru locomotivele Diesel electrice necesare modernizării căilor ferate, se vor extinde oțelăria Siemens- Martin, secția de tratament termic, iar fosta fabrică de locomotive cu aburi, a căror producție va înceta, va deveni, prin reconstrucție și reutilare, o fabrică de turbine potrivit necesităților industriei noastre energetice.în cursul după amiezii a fost vizitat orașul nou din

tru locomotive Diesel electrice
îLunca Pomostului.f cu cele peste 2.000 apartamente, precum și cel mai tînăr cartier al Reșiței — Moroasa....Cu iuțeala unei scîntei electrice s-a răspîndit vestea prezenței conducătorilor de partid în aceste cartiere. Locatarii noilor blocuri ca și cei din împrejurimi se string în- tr-o masă compactă în jurul oaspeților dragi. Răsună ura- le. lozinci în cinstea Partidului Muncitoresc Romîn, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cu obrajii îmbujorați de emoție pioniera Adriana Stoian, de la Școala de 7 ani nr. 4, oferă oaspeților un buchet de flori spunînd: „în numele pionierilor, vă adresez dumneavoastră, scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej și celorlalți conducători ai partidului, un salut voios de pionier. Noi pionierii, vă mulțumim din adîncul inimii pentru grija părintească a partidului și ne angajăm să învățăm cu sîr- guință pentru a ajunge oameni de nădejde, folositori țării noastre. Fiți bineveniți în mijlocul nostru".Mulțumind, în numele conducătorilor de partid, pentru cuvintele calde de salut, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej roagă să se transmită pionierilor și tuturor elevilor urări de succese la învățătură, în întreaga lor activitate școlărească și pionierească.A avut loc apoi un schimb larg de păreri cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat, cu arhitecți, proiectanți și alți lucrători din domeniul construcțiilor în probleme privind viitoarea dezvoltare a combinatului, sistematizarea orașului și amplasarea noilor cartiere de locuințe. Avîndu-se în vedere situația grea moștenită de la

trecut, cu locuințele împrăștiate anarhic și înghesuite chiar în incinta combinatului, s-au dat un șir de recomandări pentru a se asigura locuințe corespunzătoare muncitorilor, în îmbinare cu cerințele dezvoltării urbanistice a Reșiței. Potrivit acestora, se prevede ca pe un vast teren liber, în afara zonelor industriale, într-o poziție de un minunat pitoresc, deschisă soarelui și străjuită de coline împădurite, cu panorama u- nui imens parc natural, să se înalțe practic un nou oraș, — adevărat loc de odihnă și re- creere așa cum trebuie să aibă harnicii muncitori, ingineri și tehnicieni ai marelui combinat. Prin construcțiile proiectate pentru anii următori, împreună cu noile suprafețe de locuit construite în anii din urmă, și cu celelalte încă folosibile se vor rezolva nevoile de locuințe ale meta- lurgiștilor reșițeni.
In orașul 

de pe MureșA doua zi, conducătorii de partid și de stat și-au continuat vizita prin regiunea Banat, oprindu-se la Arad. Și, aci, ca și la Reșița, o mare de oameni, adunată pe peron și în piața din fața gării, le-a făcut o entuziastă primire.Oaspeții au vizitat șantierele de locuințe de pe strada Crișan, Bulevardul Republicii și Bulevardul Lenin, exami- nînd calitatea lucrărilor de construcție și a finisajului noilor blocuri.La uzina constructoare de vagoane ,,Gh. Dimitrov", la intrarea în hala de pregătire
(Continuare în pag. a 3-a)

Experiența bună 
fructificată din plin

u trecut deja cîteva luni de cînd colectivul Fabricii ,.K r-r.~* din București a stabilit planul de măsuri teh- nico-organizatorice în vederea îmbunătățirii calității produselor- Multe cin aceste măsuri au fost transpuse în fapt și succesele obținute sînt evidente. în procesul înfăptuirii a- cestor măsuri, organizația U.TJM-, rob conducerea organizației de partid, a obținut unele rezultate bune și a acumulat o anumită experiență.Cum a procedat comitetul U.T.M.?încă de la întocmirea planului, comitetul U.T-M. a discu- cu tinerii, le-a explicat și cerii ec aretal necesitatea de a studia ceta în mod temeinic loc de muncă astfel ca planului de măsuri în secții, să poată face propuneri con
crete care să ducă la îmbunătățirea calității produselor. Apoi, după întocmirea și adoptarea planului de măsuri de către colectivul întreprinderii. comitetul U.TM. a studiat cu atenție fiecare prevedere a a- cestuia. El a îndrumat totodată birourile U.TAL să studieze planurile din fiecare secție, să mobilizeze pe fiecare tînăr la sprijinirea traducerii în viață a măsurilor stabilite. în mod deosebit, comitetul U.T.M. s-a oprit la acele probleme la rezolvarea cărora organizația U.T.M. poate aduce o contribuție cit mai mare. Așa s-au stabilit de fapt direcțiile spre care trebuie să fie îndreptată munca organizației U.T.M. în mobilizarea mai activă a tineretului la îndeplinirea sarcinilor de plan și sporirea calității produselor.Care sînt aceste direcții la care s-a oprit în mod special organizația U.T.M. ?Una dintre primele măsuri ale planului întreprinderii se referea la ridicarea calificării profesionale a muncitorilor. Comitetul U.T.M. a sprijinit conducerea întreprinderii și comitetul sindicatului la încadrarea tinerilor în cursurile de ridicare a calificării organizate în fiecare secție și atelier, precum și în alte forme de ridicare a calificării profesionale. El a ajutat, de asemenea, la întocmirea programei analitice a cursurilor, în așa fel încît acestea să țină seama de cerințele producției, să răspundă celor mai acute nevoi ale tinerilor.Dar să ne oprim la o secție, la tăbăcăria minerală, de pildă.- La noi, în secție, ne spune maistrul Dumitru Cioineag, responsabil cu problemele producției și calificării în comitetul U.T.M. pe fabrică, se ridicau multe probleme privind calitatea produselor. Aș a- minti, de pildă, numai faptul că primeam reclamații pentru că vopsirea pieilor se făcea necorespunzător. Aceasta se datora și unei slabe calificări, necunoașterii temeinice a procesului de producție. Iată de ce noi am acordat o atenție deosebită

tinerilor. Tinerii tehnicieni, ingineri buit la întocmirea analitice, au propus să se introducă în program lecții corespunzătoare nivelului de pregătire al tinerilor, teme legate strâns de problemele locului de muncă, legate de necesitățile producției. Noi am urmărit ca aceste lecții să-i ajute pe tineri în cunoașterea operațiilor principale. a procesului tehnologic, a procedeelor modeme de tăbăcire a pieilor.In mod special însă biroul U.T.M. de la tăbăcărie minerală s-a ocupat de mobilizarea tinerilor la cursuri, a discutat problema ridicării calificării lor în biroul U.T.M., în adunări generale U.T.M. Postul utemist de control s-a o-

muncitori, au contri- programei

la discuția Cum se ocupă comitetul U. T. NL 
de la Fabrica „Kirov“ 

de mobilizarea tinerilor 
la îndeplinirea prevederilor 
planului de măsuri tehnico- 

organizatorice al întreprinderiicupat. de asemenea, mult de această problemă. Membrii biroului U.T M. au urmărit apoi ce face fiecare tînăr pentru ridicarea nivelului său tehnic, cum își însușește cunoștințele predate la cursuri și ce eficiență are aceasta în procesul de producție. Iar a- tunci cînd s-au sesizat anumite deficiențe s-au luat pe loc măsuri concrete.- Efectul ?— Procentul pieilor de box, de pildă, cu fața cea mai fină — netedă, uniformă fără încrețituri sau pete, într-un cu- vînt a pieilor de tîia a crescut de la sută.Dar din păcate rourile U.T.M. < ocupă în același fel de creșterea unele secții există măr din considerată

sînt încadrați în nici o formă de ridicarea calificării, mul- țumindu-se doar cu o participare sporadică la cîteva demonstrații practice.— La noi urmează cursurile circa 30 de tineri, ne spunea secretarul organizației U.T.M. de la secția croit-încălțăminte mecanică, etajul III. Vedeți... ceilalați își cunosc meseria și nu e nevoie să ne ocupăm de ei- „Ceilalți" sînt de fapt ai ți a- proape 50 de tineri din, această secție (despre care secretarul spune că au o calificare satisfăcătoare). Aceasta este o concepție greșită, infirmată de practică. La Fabrica „Kirov", ca și la alte întreprinderi din țară se produc permanent sortimente noi de încălțăminte( se introduc noi metode de lucru, se introduc u« tilaje noi pentru ca încălțămintea să fie mai și mai Tocmai cru cere toți tinerii să-și ridice în permanență gradul de calificare. Unele birouri U.T.M. din sec- neglijat însă pro- pregătirii profesionale

frumoasă durabilă, acest lu- ca absolut

ridicării calificării
Noi construcții 

la MamaiaRecent s-au terminat la Ma
maia opt noi hoteluri moder
ne. Primii oaspeți au și sosit. 
Se remarcii concepția arhitec
turala modernă, originală, culo
rile vii ale noilor construcții, 
confortul asigurat celor veniți 
la odihnă aici. Ele pot să găz
duiască intr-o serie aproape 
5.000 de oameni ai muncii și 
turiști străini. Alături de a- 
ceste noi hoteluri s-au ridicat 
patru restaurante cu 2.400 de 
locuri. Pentru noul complex 
s-a construit de asemenea un 
grup gospodăresc care cuprin
de laboratoare moderne pentru 
semifabricate de bucătărie și 
produse de cofetărie, o fabrică 
de gheață, spălătorii mecani
ce etc. înzestrate cu utilaje 
moderne. Tot la Mamaia s-au 
deschis de curînd noi maga
zine de produse alimentare și 
industriale. (Agerpres)

Pe străzile orașului Reșița Pe șantierele de construcții industriale (Foto: GH. VINȚ1LA » A. PASAT)

calitatea la 17 la în-21bi-! nu toate din secție secalificării tinerilor. în un nude tineri, în special cei cu o calificare bună, care nu

ții au blema a tinerilor. Așa se explică și faptul că deși, cu o perioadă în urmă s-au înființat cercuri de citirea literaturii tehnice, acestea s-au desființat pe drum fără vreun motiv serios.Un alt punct din planul de măsuri tehnico-organizatorice al întreprinderii prevedea, de pildă. întărirea disciplinei în muncă și a răspunderii personale a fiecărui muncitor.— Ținînd seama de această problemă, ne explică tovarășul Petre Dudescuf secretarul comitetului U.T.M. pe fabrică, ne-am fixat ca o altă direcție a activității noastre, îmbunătățirea activității brigăzilor de producție ale tineretului. consolidarea lor oen-
I. BODEA

(Continuare în pag. a 3-a)

O strălucită performanță 
a sportului romînesc

UN NOU RECORD MONDIAL

LA PARAȘUTISM

Angela Năstase, noua recordme nă mondială

a eroportul aeroclubului central „Aurel Vlaicu" 
găzduiește de duminică 

întrecerile campionatelor re
publicane de parașutism. Pri
mele întreceri ale acestei com
petiții s-au desfășurat la proba 
de salt individual de la 1000 
m cu deschiderea intîrziată a 
parașutei și aterizare la punct 
fix. O remarcabilă comportare 
au dovedit fetele în această 
primă zi a concursului. Elena 
Băcăoanu, maestră a sportu
lui, a reușit după cele două 
salturi o medie de 2,585 m 
stabilind astfel un nou record 
mondial. Vechiul record avea 
aproape trei săptămîni de e- 
xistență și aparținea Elisabe- 
tei Popescu (3,105 m). Recor

dul mondial al Elenei Băcă
oanu a trăit insă o viață și mai 
scurtă : 21 minute Sportiva 
gălățeană Angela Năstase fn 
vîrstă de 23 ani, desenatoare 
tehnică la I.P.R.O.M.E.T. obți
ne la aterizare o medie de 
1,725 m de punctul fix.

Angela Năstase înfăptuiește 
astfel, cu o excelentă perfor- 
manță, un nou record al lumii 
în această probă. Performanța 
tinerei sportive vine să con
firme, alături de celelalte 
succese ale parașutiștiloi noș
tri (Elena Băcăoanu, Elisabeta 
Popescu și Gh. Iancu care 
și-au înscris numele pe lista 
recordmenilor lumii), valoarea 
ridicată a parașutismului spor
tiv din țara noastră.

Succese ale minerilorDEVA (de la corespondentul nostru). — Colectivul de mineri, ingineri și tehnicieni de la mina de fier din Teliuc și-a: îndeplinit planul de producție pe semestrul I al acestui an la 20 iunie, adică cu 10 zile mai devreme. Ca rezultat, de la începutul anului și pînă in prezent colectivul acestei întreprinderi miniere a dat peste plan 7.000 tone minereu.In fruntea întrecerii socia-
★

liste care a dus Ia aceste rezultate deosebite se situează colectivul sectorului 2 al minei, care a extras pînă Ia 20 iunie 6.000 tone minereu peste plan. La obținerea acestor rezultate au contribuit și numeroasele brigăzi de producție ale tineretului cum sînt cele conduse de Popa M. Ion, Enășcău Ion, Dănăilă Nico- lae, Mateiaș Ion și alții, fruntașe în întrecere.
★Minerii bazinului carbonifer Valea Jiului se află antrenați în întrecerea socialistă pentru sporirea producției de cărbune. Angajamentele luate în această direcție prind viață. In 5 luni din acest an minerii Văii Jiului au dat peste plan circa 100.000 tone de cărbune. O contribuție însemnată la obținerea a- cestui succes au adus-o și cele 259 brigăzi de producție ale i tineretului. Create și îndru- I mate de organizațiile U.T.M. ele au pus în centrul preocu- . pârilor lupta pentru creșterea ■ producției și productivității muncii și îmbunătățirea cali- ■ tății cărbunelui.In sectorul II al minei Vul- , can, sector care a dat peste i plan circa 2000 tone cărbune I și a sporit randamentul pla-

nificat cu 300 kg. pe post, lucrează și brigada de producție a tineretului fruntașă pe oraș condusă de Păcuraru Traian. Organizîndu-și bine munca, dezvoltînd spiritul de întrajutorare, folosind procedee avansate de lucru brigada a dat sute de tone de cărbune peste plan.La cele aproximativ 100.000 tone de cărbune extrase peste plan au contribuit din plin brigăzile de producție ale tineretului conduse de Cristea Nicolae și Jurca Ion de la mina Petrila, Furo Alexandru și Feher Vasile de la mina Lupeni, Bulgaru Gheorghe de la mina Aninoasa și Sorescu Constantin de la mina Uri- cani.
L POPESCU



De curînd, comitetul comunal U.T.M. din Amărăștii de jos, raionul Caracal a ținut o ședință la care au participat și unii secretari ai organizațiilor de bază U.T.M. din brigăzile de cîmp al» celor trei gospodării colective din comună. în a- ceastă ședință s-a analizat contribuția pe care și-a adus-o tineretul Ia pregătirile pentru campania de recoltare șl s-au stabilit sarcinile ce le revin în această perioadă precum și măsurile prin care se vor îndeplini aceste sarcini.Sub îndrumarea comitetului comunal de partid, comitetul U.T.M. și-a întocmit din vreme un plan de muncă in care s-au stabilit sarcini pentru fiecare organizație de bază U.T.M. Printre altele, s-a hotă- rît ca în fiecare gospodărie colectivă din comună să fie ropertizați membri ai comitetului comunal care să ajute comitetele organizațiilor de bază U.T.M. pe tot timpul desfășurării campaniei.După aceea, în fiecare gospodărie, membrii birourilor organizațiilor de bază U.T.M. au cerut sfatul organizațiilor de partid, s-au consultat cu consiliile de conducere ale gospodăriilor colective, au studiat planurile de măsuri ale G.A.C. cu privire Ia campania agricolă de vară. Toate acestea în scopul stabilirii unor acțiuni prin cate tinerii colectiviști să contribuie cu toate forțele la strîngerea la timp a recoltei. în cadrul muncii politice po care o desfășoară, organizațiile de bază U.T.M. au explicat tuturor tinerilor ce importanță are recoltarea păioaselor in bune condiții și în timpul optim, în așa fel incit să nu se piardă din avutul obștesc nici un spic.Printre altele s-a hoiărlt crearea unor echipe sezoniere de tineret. Scopul creării a- cestor echipe este acela de a interveni operativ acolo unde este mai multă nevoie de forță de muncă pentru urgentarea lucrărilor. Unele din a- ceste echipe vor lucra la alimentarea batozelor, altele vor ajuta la sirinsul snopilor, la încărcatul paielor și transportul sacilor. în același timp s-a ținut cont ca să fie brațe de muncă suficienta și la lucrările dePrevedereamama înțelepciunii— Ce măsuri tehnico-organiza- torice au fost luate pentru a se asigura o funcționare neîntreruptă a mașinilor în timpul secerișului ? — l-am întrebat pe inginerul Florian Popa, mecanicul șef ai S.M.T. Ciulnița, regiunea București.— Pentru reparațiile urgente, la dispoziția brigăzilor de tractoare vor sta două ateliere mobile. Acestea sînt dotate cu tot ce trebuie, fiind prevăzute și cu aparate de sudură autogenă și e- lectrică. Oricînd ele vor putea interveni operativ pentru remedierea defecțiunilor ivite.La unul din atelierele mobila îl găsim pe utemistul Ion Chivu.— Știu c-am pus de toate. Dar un ultim control nu strică.în atelierul mecanic, utemiștii Vasila Nicolae, Radu Dumitru, Vasile Panait și alții sînt ocupați cu amenajarea celui de-al doilea atelier mobil.Aflăm și alte măsuri :— La atelier va fi în permanență un grup de sudură autogenă pentru deservirea brigăzilor apropiate. Spre G.A.C. au fost expediate tuburi cu oxigen pentru aparatele de sudură proprii ale gospodăriilor. La magazie sînt piese de rezervă de mare necesitate ca : biele mici și mari, axuri oscilante, nituri și șipci. S-au prevăzut patru seturi de pînze, ca rezervă pentru orice nevoi. Patru fierari vor lucra în permanență la ascuțitul fiarelor de plug și telor de scormonitor.In tot acest timp cei mai mecanici vor fi repartizați lingă brigăzile de tractoare, pecerul de
cufi-buni pe Dispecerul de serviciu va ține o sfrînsă legătură cu toate brigăzile. Sperăm să avem cît mai puțin nevoie de serviciile atelierelor mobile, dar să nu uităm că prevederea e mama înțelepciunii. Peste 80 de mecanizatori și-au însușit temeinic principiile de funcționare a combinelor și a celorlalte mașini agricole la cursurile de specializare. Măsurile de prevedere însă vor contribui și ele la asigurarea succesului campaniei pentru strîngerea în timpul optim a recoltei de pe cele 8.000 de ha.

Ce acțiuni întreprind organizațiile de bază UL X M. din unele G. A. S., G. A, Q 
și S. M. X în scopul mobilizării tineretului la recoltare

Întreținere a culturilor, care se suprapun cu campania de recoltare. Pentru aceasta s-a propus consiliilor de conducere ale G.A.C. să recomande șefilor de echipă să asigure, cu concursul celorlalți membri ai echipelor, executarea la timp a lucrărilor de întreținere pe parcelele repartizate tinerilor care vor face parte din echipele sezoniere la recoltat.In felul acesta fiecare tînăr colectivist știe precis ce are de făcut în campania de vară. Iată un exemplu. In brigada a VIH-a de cîrnp de la G.A.C. „Victoria14 unde secretar ai organizației de bază U.T.M. este Ion Popa, zece tineri au fost numiți să lucreze într-o echipă sezonieră. Restul de 22 continuă prașila a treia la floarea-soareîui și porumb, atît pe parcelele lor, cit și pe cele ale tovarășilcr lor din echipa sezonieră. La fel s-a organizat munca tinerilor și în celelalte brigăzi de cîrnp ale gospodăriei.Comitetul comunal U.T.M. a ținut seama și do alți feciori care pot contribui la buna desfășurare a campaniei de recoltare. în comună există e- chipă culturală, brigadă artistică de agitație. în această campanie de vîrf, brigada artistică de agitație va desfășura o muncă do agitație vie, interesantă. După ce membrii brigăzii au cules o serie de fapte și le-au discutat cu comitetul U.T.M. s-a pregătit un nou program, care cuprinde o scenetă, citeva monologuri, cîntece în cinstea fruntașilor — toate legate de participarea colectiviștilor la munciie agricole de vară. 5-a stabilit și un plan de deplasări al brigăzii la arii, unde vor fi prezentate, in pauze, fragmente din noul program. în același timp, brigada va adnna zilnic fapte din munca tinerilor și va alcătui pe loc epigrame, scenete. Temporar, responsabilii celor 41 cercuri de citit își vor muta și ei activitatea la arii, pe cîmp. Fruntașii zilei vor fi popularizați la stația do radioamplificare.Măsurile pe care comitetul U.T.M. din Amărăștii de jos le-a luat sint bune și stadiul in care se află cu îndeplinirea lor arată că s-a depus interes pentru ca aportul tinerilor în această campanie a- grlcolă să fie cît mai consistent. Comitetul comunal de partid a atras atenția comitetului comunal U.T.M. să urmărească deplinesc ceară ori sprijinulpartid, astiel incit fiecare o- biectiv din planul de măsuri al organizațiilor U.T.M. să fie îndeplinit la timp.

operativ cum se în- aceste măsuri, să de cite ori e nevoie organizațiilor de

Gata pentru recoltare l
(Mecanizatorul Ștefan Zom- 
boreanu de la S.M.T. Got- lob, regiunea Banat, face 

ultimele verificări).Foto : I. IONESCU

- Să facem, băieți, o recoltare cum scrie ia carte I
(Șeful brigăzii de tractoare care deservește G.A.C. „1 Mai'-Mihălceni, regiunea Ploiești, stă de vorbă cu cîțiva tractoriști). Foto : C. MiHAJ

Planificat: 6Mergeam cu tovarășul Ilie Grigorușcuță la cîmp. Ceva mai înainte discutasem cu tovarășul Vasile Pă- lășanu, directorul gospodăriei de stat Ciocîrlia, regiunea Do- brogea, și cu Ion Spălățelu. secretarul comitetului U.T.M. pe gospodărie.— în gospodărie — ne-au spus ei — avem nouă brigăzi de mecanizare complexă. Două sint de tineret, confirmate de adunarea generală a organi- U.T.M. în luna martie.

Brigăzile noastre — a continuat directorul — au de strins recolta de pe 1.760 de hectare de grîu, 400 de orz și 80 de ovăz. Vom folosi 52 de combine, 6.800 de saci, 35 de autocamioane, 350 de oameni. Totul este pregătit. Mașinile puse la punct, oamenii in- struiți.Ca o confirmare a acestora, la marginea tarlalei de griu spre care mergeam am văzut aliniate, gata de a intra m lan, șase ce

a spus Uie Grigorușcuță, șeful brigăzii întîia de tineret. Brigada este alcătuită din șase băieți — a continuat el. Vom recolta griul de pe o suprafață de 215 planifica de grîu 2ngâ}3ț ;100 cie kg
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FeasM28 3KZ- pseapcâ politică organizația e-a ajutat să ne dăm «ama de importanța o prezintă campania de recoltare, să ne pregătim bine pentru aceasta și să o încheiem într-un timp cît mai scurt. în acest scop comitetul U.T.M. pe gospodărie, sub conducerea organizației de partid, a organizat, încă cu cîtva timp în urmă, o adunare generală deschisă, în care s-a discutat această problemă. Fiecare dintre noi și-a luat angajamente concrete: să efectuăm reparații de calitate la mașinile pe care le vom folosi la recoltat, să ne însușim cît mai temeinic cunoștințele care ni se predau de către inginerii din gospodărie. să terminăm de recoltat într-un timp cît mai scurt. Tot atunci, membrii comitetului U.T.M. au fost repartizați pe organizații de bază U.T.M. și pe brigăzi, pentru a-i ajuta pe tineri să-și ducă la îndeplinire angajamentele luate. Eu răspund de activitatea brigăzii întîia de tineret. Ne-am pregătit. Rămîne doar să dăm drumul motoarelor și să intrăm în lan. In șase zile de la începerea recoltării, folosind din plin toate combinele, griul de pe întreaga suprafață a brigăzii noastre va intra în magaziile statului.Există, evident, garanții că băieții lui Grigorușcuță se vor ține de cuvînt.
I

Așa va lucra
echipa de tineretGospodăria agricolă colectivă „Petre Gheor- ghe“ din Satul Nou, raionul Medgidia. Ion Mitu, șeful echipei de tineret, era așteptat.— Au sosit și ultimele două combine — a spus el, întor- cîndu-se de la sediul permanent al brigăzii de tractoare. Mîine de dimineață — a continuat Mitu adresîndu-i-se tovarășului Ion Croitoru, secretarul organizației de partid — mecanizatorii le duc pe toate șapte la marginea tarlalelor de orz și grîu.Apoi a venit președintele, Oprea V. Neagu, secretarul organizației U.T.M., Dinu Luca și Ion Mitu le-a expus planul echipei pe care o conduce. Cum voiam să aflăm același lucru, am notat totul.

Gospodăria colectivă „Petre Gheorghe" are de recoltat 475 ha de grîu, 106 de orz și 47 de ovăz. Lanurile sînt frumoase, promițînd o recoltă bogată. Vor lucra în plin toate combinele. Două dintre ele vor fi deservite de tineret. Lui Ion Mitu i-a venit sarcina să alcătuiască, din oamenii săi, echipa care va deservi una dintre combine, într-o consfătuire de producție, echipa de tineret a luat în discuție această problemă.Echipa de tineret are însă de prășit porumb pentru boabe și siloz, floarea-soareîui, cartofi și campania de recoltare se va suprapune cu cea de întreținere. Pentru ca toate lucrările de întreținere să fie făcute la timp și tot-
Mecanizatorii

sint

Postul utemist de controlPe utemistul DumitruFetcu, responsabilul postului utemist de control de la G.A.C. „9 Mai“ din comuna Dragalina, raionul Călărași, i-am găsit destul de greu. Nu era pe cîmp, nu era acasă. Am aflat că spre seară, după ce s-a întors de Ia munca cîmpului, el a trecut, împreună eu alți membri ai postului, pe la magazia de cereale, acolo unde se va depozita noua recoltă.— Nu avem nimic de spus. Magazia de cereale este curată, a fost văruită și desin- fectată. Ne-am uitat și la cei 400 de saci reparați de către tineri. Au făcut lucru bun și boabele nu se vor risipi.După cum se vede, postul utemist de control este activ și prezent în aceste zile cînd se pregătește campania recoltare.— Cum veți acționa timpul recoltării ?Dumitru Fetcu nu stă mult pe gînduri.— Alături de toți tinerii din gospodărie, și membrii postului utemist de control st

deîn

vor strădui să-și îndeplinească sarcinile de muncă. Vom găsi însă timp și pentru activitatea postului utemist de control.îndrumat de organizația de bază U.T.M., postul utemist de control și-a stabilit de pe acum obiectivele pe care le va urmări în perioada strîn- gerii recoltei. Pentru aceasta, ajutați de biroul organizației de bază U.T.M., noi am luat cunoștință de planul stabilit de către organizația de partid și conducerea gospodăriei pentru buna desfășurare a lucrărilor din campanie, am stat de vorbă cu brigadierii și șefii de echipe, pentru a afla principalele probleme care se vor ridica în zilele secerișului și ale treieratului.Am observat că un accent deosebit se pune pe folosirea din plin a timpului optim și scurtarea perioadei de recoltare, transportul cerealelor fără pierderi, pregătirea terenului pentru arăturile de vară eto. In acest scop sînt mobilizate toate forțele gospodă-

riei. Postul utemist de control va organiza raiduri pentru a vedea cum răspund tinerii de îndeplinirea acestor sarcini. încă de pe acum fiecare știe ce are de făcut, fel trei echipe sezoniere tineret vor strînge paieleurma combinelor de pe o suprafață de 300 ha și le vor transporta la șirele gospodăriei. Imediat după eliberarea terenului, urmează fectueze arăturile Deoarece în mare activitatea acestor pinde începerea

Aside în
să se e- de vară, măsură de echipe de- arăturilor, postul utemist de control va întreprinde un raid să vadă dacă terenurile sînt eliberate în timpul prevăzut, dacă miriștea este curată de spice.O dată cu arăturile este prevăzut să se facă încorporarea gunoiului ceasta, la au și fost tre tineri grajd. Noi vom urmări în a- celași timp dacă gunoiul est» împrăștiat sau nu pe cîmp.

Transportul cerealelor în 
bune condiții are, de ase-

menea, o mare importanță. Iată de ce vom face un raid să vedem cum sînt transportate cerealele, dacă sacii sînt bine legați, dacă se respectă transporturile planificate și în general cum își îndeplinesc îndatoririle tinerii cărora li s-au încredințat atelajele.De pe lotul încredințat celor două echipe de tineret din brigada a doua se așteaptă o recoltă mare. Tinerii au îngrășat pămintul cu mraniță, au plivit grîul și au mai făcut și alte lucrări. Acum ei au cele mai frumoase culturi pe gospodărie cu o densitate de 550—600 plante pe metru pătrat și înalte de 1,50—1,60 m. Brigadierul spunede grajd. Pentru a- marginea tarlalelor transportate de că- 700 tone gunoi de

/-am găsit pe cîțiva trac
toriști din brigada a 
treia de la S.M.T. Sih

lea, raionul Rtmnicu-Sărat, 
dereticind pe lingă tractoarele 
rămase astăzi lingă vagonul 
dormitor. Era aici și șeful 
brigăzii, tovarășul Bădica l. 
Stan.

— Cu ce ați început pregă
tirile pentru recoltat ? - i-am 
întrebat.

- Păi, dacă e s-o luăm așa, 
noi am început pregătirile 
pentru recoltat încă de astă 
iarnă, pentru că brigada noas
tră a fost atunci prima care a 
terminat reparația combinelor 
și a batozelor.

- Și unde sînt acum combi
nele ?- Sint gata să intre în lan. 
Le-am adus de mult aici și a- ciim, and așteptăm să incea- 

rzat >n o sută

are să plouă, o să folosim fie
care ceas bun de lucru. Am ți
nut seama de faptul că în 
brigadă avem o grupă U.T.M. 
activă care a desfășurat și în 
campania de primăvară și va 
desfășura și acum o intensă 
muncă politică pentru respec
tarea disciplinei socialiste a muncii, pentru asigurarea u- 
nei înalte calități agrotehnice 
la recoltat. In ultima ședință 
a grupei noastre U.T.M. am 
discutat în amănunt despre 
munca fiecărui tînăr din bri
gadă în campania de recoltări. 
Vrem să ajutăm gospodăria 

colectivă din Mihălceni să nu 
piardă nici un bob din recolta 
bogq.tă pe care o 1 
cîmp'ul în anul acesta.

- Nu ne rămîne decît să râ 
urăm succes deplin în campa
nie !

odată să nu întîrzie recoltatul, echipa de tineret va fi împărțită în două. De o parte Dumitru Marin, Aurel Aurora lonescu cealaltă na Șt.țuianu, Ileana Șt,Dumitru Dan și Marin Șerbă- nescu. Recoltatul va dura 8 zile. în primele patru zile vor deservi combina utemiștii din grupa întîia, iar ceilalți vor continua să prășească. Ulti* mele zile combina va fi de* servită de ceilalți, iar prima grupă va trece la prășit, în felul acesta păioasele vor fi strînse la timp și nu vor suferi nici culturile prășitoare.Totodată, în consfătuirea de producție s-a atras atenția fiecărui membru al echipei a- supra calității muncii atît la recoltat cît și la prășit, în- demnîndu-i să folosească toate indicațiile tehnicfe ale inginerului agronom. Oameni prevăzători, membrii echipei de tineret au cuprins în planul lor și un alt obiectiv. Gospodăria colectivă are pregătite trei cositori simple, trei greble mecanice, coase, seceri. Recoltatul va începe în jurul zilei de 25 iunie. în cazul cînd pînă atunci va veni vreo ploaie, vreun vînt și vor culca griul, echipa de tineret va folosi uneltele de rezervă. Pentru cositorile simple sînt pregătiți utemiștii Gheorghe Neagu, Ștefan Pa- raschiv, Constantin Gheorghe.— Acesta ne este planul —, a încheiat Ion Mitu.Fiind bine gîndit și răspun- zînd cerințelor, tovarășii dia conducerea., gospodăriei Jețjtiye «/ l-au aprobat.

DumitruMarcu, Aneta Mitu, Constantin, Ștefan și Ion Mitu. De Stoica Bracon, Ilea- Furtună, Marin Țu< Paraschiv,

co- _..,n „ ___ Mitu
promite -- efa bucufos Avea și de ce.Membrii echipei de tineret se dovediseră și de data aceasta buni gospodari.e* •na re-Le-a-n făcut avm u. 

vizie. A râmat, înclipa în care intrămr cu ele în 
lan să reglăm tobele.

— Și celelalte mașini sint 
pregătite 1

— Despre tractoare e vorba?
- Și despre tractoare.
— Tractoarele sint principa

lul. Cu ele am procedat așa - 
ne vorbește Bădica Stan. După 
campania de primăvară trac
toarele noastre au fost revi
zuite. Trei dintre ele au fost 
duse la centrul stațiunii, la 
Sihlea, și li s-a făcut, o repa
rație 
cinci 
le-am 
dă, o 
ci in 
sint în perfectă stare de func
ționare. Nu ne facem griji în 
privința lor. Ne cunoaștem noi 
motoarele! Avem și piesele de 
schimb necesare. Cu ele sîn- 
tem asigurați. Le avem aici.

Pe urmă am mai făcut și 
altfel de pregătiri. Tractoriștii 
mai noi din brigadă au fost 
trimiși la stațiune și au fost 
școlarizați special pentru lu
crul cu combina. Pentru șapte din tractoarele noastre avem 
asigurat schimbul doi 
toriștii care vor lucra 
turi în timpul nopții, 
acum la stațiune, dar 
în care începem recoltatul vor 
fi aici. Nici nu ne gindim să nu meargă totul ca pe roate.

— Și în cit timp credeți că 
ați putea termina recoltatul ?

— Am calculat și asta. In 
fapte zile bune de lucru. Dacă

generală. La celelalte 
tractoare ale brigăzii 
făcut noi aici, la briga- 
îngrijire periodică. Așa 
momentul de fața toate

ajută
că va fi o producție record gospodărie. Postul utemist control cunoaște de acum au făcut echipele de tineret pentru a obține la grîu sporuri mari la hectar. Printr-un articol afișat Ia gazeta postului, vom aduce la cunoștința tuturor colectiviștilor experiența echipelor de tineret în cultivarea griului.La raidurile organizate în această perioadă, postul utemist de control se va baza pe un larg activ de colaboratori: brigadieri, șefi de echipă, tineri colectiviști etc. și ori de cite ori se vor ivi neajunsuri le vom aduce Ia cunoștința conducerii gospodăriei pentru a fi luate măsurile necesare.

Interviul ^Ariciului"
Dragi cititori,

Nu pățeam să nu ial) și eu parte la o 
anchetă privind pre
gătirile pentru recol
tat, pentru că oricît de bine ar merge lucrurile, tot îmi 
rămîne și mie 
ceva de... înțepat.

Așa că am pornit 
ta drufn. Și iată-mă făfă în față cu comi- 
tetpl.eU-Ț.M. din 
ipuna Mihălceni, 
nul Rm. Sărat.

— Recoltatul 
la ușă — le-am eu — voi ați 
ceva, v-ați pregătit?— Da, ne-am pre- îmi răspundă

mai cît»
co- 

raio-bate spus făcut

Victoria — 
comitetului.

săfi luat ceva 
să fi hofărtt 
legătură cu tinerilor în

Chioibaț 
secretara

— Și ce-ați făcut ?— Păi, ne-am pre
gătit... sufletește I

— Și, altceva ce-afi 
mai făcut ?— Altceva ce mai facem I—■ Să măsuri, ceva în munca
campania de recoltat.

— Ce să hofărîm ?— Să hofărîfi cum vor contribui tinerii la 
bunul mers al campa
niei.

— Păi, ei contri
buie.

— De unde știți l De anul trecut.

Nu puteam să dus 
discuția mai departe, 
că mi se zburleau țe
pii pe cap. Auzi, n-au ce să hotărască, tinerii contribuie ei la recoltat, c-au contribui! ji anul trecut I Iar, 
comitetul e pregătit.., 
sufletește I

Ca și cum tot... ^sufletește" se va sfrîrt- ge și recolta.
Ar fi cazul ca a- 

cest comitet comunal 
U.T.M. să depășească 
de urgență stadiul 
pregătirilor „sufle
tești" și să privească 
ceva mai concret pro
blema organizării ti
nerilor în campania 
de recoltat.

- trac
ta ară- 
Ei sini 
în ziua

„Și eu sint pregătit pentru se utemistul Victor lonescu, șofer Amărăștii de Jos, ceriș I spus zîsnbind
Io G.A.C. „Unirec din comuna 
regiunea Oltenia.

Foto: B. NICUTA
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Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Banat

(Urmare din pag. I-a)șl asamblare te întîmpină panourile care oglindesc succesele colectivului în întrecerea socialistă, panoul de onoare al inovatorilor unde se află fo- tografiile. lui Gh. Trapă. Iosif Vormitag, S. Mihai și ale multor altora.Uzina, dotată cu utilaje Se înaltă tehnicitate, a cunoscut. în anii din urmă, o considerabilă dezvoltare ; în această mare întreprindere modernă lucrează eirca 6.000 de muncitori, care produc anual peste 4.000 de vagoane de diferite tipuri — vagoane de călători, va-, goane de marfă acoperite, pe 2 osii și de 11 tone, vagoane autodescărcătoare de 23 de tone, basculante pe 4 osii, de 31 de tone, basculante de 18 tone, cu o capacitate de 40 m.c. și deschidere automată și altele, valoarea producției globale a uzinei depășind 600.000.000 lei anual.Pretutindeni, în halele spațioase, legate între ele pe baza fluxului tehnologic, domnesc ordinea și buna organizare a muncii, se simte mîna unei conduceri preocuparea pentru producției, pentru metodelor înaintateLa încheierea vizitei, ducătorii de partid au cuvinte de frumoasă apreciere la adresa colectivului uzinei, care s-a angajat să lupte în continuare, cu și mai multă hotărîre, pentru ridicarea nivelului tehnic al uzinei, pentru realizarea de produse cu cele mai înalte caracteristici calitative....Mari progrese a obținut Fabrica de strunguri ,,Iosif Rangheț“ — creație a regimului democrat-popular — ale cărei produse fac față cerințelor industriei noastre.Vizitînd secțiile uzinei, conducătorii de partid s-au întreținut cu muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii, care au vorbit cu multă însuflețire despre preocuparea și eforturile lor de a asigura un tot mai înalt prestigiu mărcii fabricii. Deținătorul titlului de cel mai bun strungar din secția strungă- rie, Iacob Bauer, a dat explicații asupra metodelor lui de muncă, arătîndu-se totodată extinderea experienței sale. Conducătorii de partid și de stat au apreciat preocuparea constantă a colectivului uzinei pentru producție a realizări ința ing lor de mașini.După oaspeții lucru cu conducerea. .. întreprinderii și reprezentanții organizațiilor cțerxmtoL sindi- preocrp cale și de Un’TiV <SjStie2unități regiune., Oaspeții au conducerea gosj ' pre organizarea pre activitatea mecanizatori în..dotarea lor cu inventar agricol, piese de schimb ateliere de reparații.— Brigăzile sînt gospodăriei — spune torul gospodăriei, în aproba- rea„-celor prezenți.Discuția continuă pe tema 'dezvoltării sectorului zobteh-“ nic. Se. arată că gospodăria? •' are, în afară de vaci de lapte, 1.000 de scroafe și peste 16.000 porci la îngrășat din rasa York mijlociu. Conducătorii gospodăriei de. stat, recunoseînd ca un aspect negativ faptul că gospodăria nu crește păsări deși dispune de mari posibilități, și-au angajamentul că vor trece neîntîrziat la aplicarea unor măsuri corespunzătoare,. încît G.A.S., Grabăți să șe evidențieze în scurt timp și în acest sector. Aceasta ar aduce, în afara unor mari venituri gospodăriei, și. o contribuție însemnată la aprovizionarea tot mai bună a populației.Au fost vizitate apoi terenurile gospodăriei; culturile de orz, intrate în stadiul re-

pricepute, calitatea aplicarea de. lucru, i, con- avut

introducerea ' în cela?'7' măr “Yfoi ale tehnicii. fetitătlu- nerilor și tehnicieni- a crea noi tipuri determinarea vizitei, au avut o ședință de
Relevind meritele colectivului, care a dovedit multă iscusință și dragoste de muncă în ridicarea continuă a nivelului tehnic și in introducerea curajoasă a metodelor a- vansate în procesul de producție — tovarășul Gheorghiu-Dej a subliniat necesitatea concentrării eforturilor spre continua perfecționare a mașinilor, a tehnicității și calității lor, pentru producerea de mașini unelte cu randamente sporite. __________Atît la Reșița, lă'cbmbihă-' tul metalurgic, cit și în uzinele vizitate la Arad, conducătorii de partid și de stat au dat o înaltă apreciere muncii rodnice desfășurate de cadrele de conducere ale întreprinderilor care, cu ajutorul organizațiilor de partid,. sindicale și U.T.M., se preocupă cu dragoste și competență de ridicarea continuă a calificării muncitorilor și de pregătirea ucenicilor. De pildă, Reșița, unde învață în școlile profesionale peste 1.200 de ucenici, a devenit un puternic centru de formare a noi și noi contingente de muncitori cu bună pregătire. Numeroși ingineri și tehnicieni din întreprinderile Reșiței, Aradului și Timișoarei, pe lîngă activitatea lor în pro-

Și centrul Bacăului se înfruriiu sețează Foto : AGERPRES

ducție, aduc un mare aport pregătirea profesională creșterea muncitorilor mîine. Referindu-se la
lucru minunat, în uzină, o iu- simfonia mun- ajung astfel dra-

la Și de succesele obținute în pregătireaucenicilor care se formează în focul muncii în fabrică, tovarășul Gheorghiu-Dej spunea în discuția cu constructorii de strunguri de la Arad: „Acesta e un Ei se dezvoltă besț, cresc în cii creatoare, muncitori pricepuți, cu goste de mașini, de lucrul pe care îl fac".A fost vizitat apoi Teatrul de Stat din Arad, redat recent în folosință complet refăcut, cu o frumoasă sală de spectacole, amenajată pentru a asigura bune condiții de vizibilitate și acustică — spre satisfacția actorilor, regizorilor și personalului tehnic, care au făcut o caldă manifestare de simpatie conducătorilor de partid și de stat. In discuția animată care a dvut loc, personalul artistic al teatrului și-a exprimat recunoștința față de partid pentru grija deosebită și condițiile de creație de care se bucură. în țara noastră slujitorii artei.Aflînd de prezența vizitatorilor, mii de cetățeni s-au adunat în fața teatrului for- mînd un adevărat culoar viu prin care oaspeții trec însoțiți de urălele și aplauzele entuziaste ale mulțimii.
Printre făuritorii 

recoltelor 
bogatecontinuare au fost vizi- gospodăria agricolă de „Grabăți" și gospodăriaîn tate stat colectivă „Victoria" din comuna Lenauheim, ambele din raionul Sînnicolaul Mare.Gospodăria agricolă de stat „Grabăți” s-a dezvoltat ca o puternică unitate a agriculturii socialiste. Citeva cifre sînt edificatoare : In 1960 de pe o suprafață de 1.500 ha. S-a obținut o producție medie de 4.700 kg. porumb boabe la hectar ; pe un lot experimental de 7 ha. s-a realizat producția record de 8.083 kg grîu la hectar. Există și un trnic sector zootehnic; pro. ;ia anuală de lapte a celor vaci este de 5100—5200 L nedie pe cap de vacă fufă. Mulgătoarea fruntașă 

put< duc240în i rața
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discutat cumuncii, des- brigăzilor de cimp, despreși micimotorul direc-

luat

care se Impresio-
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coltării, cele de grîu, de floa- rea-soarelui, de porumb promit o recoltă bogată. Intrînd în lanul de grîu, oaspeții par să se cufunde pînă la piept într-o mare aurie, pierde la orizont, nează de asemenea rîndurile perfecte ale porumbului cultivat, rezultat al folosirii pricepute a mașinilor.De aci — urmează vizitarea unor vrednici tovarăși ai a- cestor făuritori al recoltelor bogate — colectiviștii din Le- nauheim. în regiunea Banat există peste 200 gospodării agricole colective milionare și multimilionare. Gospodăria colectivă „Victoria” din Lenauheim e una din acestea ; i s-a decernat „Ordinul Muncii» clasa I-a și este fruntașă pe regiune.Ulițele largi ale comunei erau înțesate de mi: de oameni ai muncii, romini și germani, care au făcut o călduroasă primire oaspeților. în fața noilor gospodăriei c< cătorii de partid și de au fost primiți cu tr; nala mai vel 70 „Să rășe Dej. tiviștilor vă u dvs. și ceicrla , ai partidului nostru- Partidul ne-a povățuit în urmă cu 12 ani să pășim în marea familie a colectiviștilor- Alta e acum viața noastră. Vă mulțumim pentru îndrumarea și ajutorul dat. Nci și copiii, și siniem fericiți dvs. Vă dorim ănătate”.oferit flori și I cu dragoste

construcții ale lective, condu- stat a tradițio- pîine și sare, de cel bătrîn colectivist, Pa- Fluture, în virstă de de ani, care a spus: ne trăiești scumpe tova- Ghecrghe Gheorghiu- In numele tuturor colee- bun venit conducători

nepoții noștri datorită grijii ani mulți ( Pionieriii-au îmbră‘ pe oaspețAceștia primirea făcută d< du-le ca ;
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ască roade
dau mulțumit pentrucaL âșeascăcolectivisti, urin-’ospodâria k>:r să-șiLociîl fruntaș.. să in-m ai deparU> și sâ! CÎ t TTtai bo-3te, încol<ediviști'or să de-frumoasă. mai lu-de tovarășul Viorelpreședintele ț’ospodă-ole colective ..Victo-

vină și nu minoasăÎnsoțiți Uibaru, pi riei agricc ria“, conducătorii de partid și de stat au vizitat noile construcții ale gospodăriei — silozurile. grajdurile pentru vite comute, cocinile pentru cotețele pentru păsări.7 știi «de aici au acum itS* cornute 1700 porci și 6000 păsări din care pentru ouă. Pentru creș- și îngrijirea acestui e-
G^ecth 'S8flr v peste 4 000 terea fectiv zootehnic ei au asigurat condiții bune și folosesc metode înaintate. Anul trecut colectiviștii din Lenauheim au realizat un venit de ”6 700.000 dej: ■*valoarea zilei- muncă îîir.d 'de 35 lei. Anul acesta colectiviștii au încheiat contracte cu statul pentru 36 vagoane grîu, 33 vagoane porumb, 8 tone orz etc.Conducătorii de partid și de stat și-au exprimat prețuirea față de modul în care este organizată munca în gospodărie, împreună cu reprezentanții organelor de partid și de stat . din regiunea Banat și din ra- iopul-. Sînnicplaul Mare ei au a. : tfut o cbiivorhire cu cadrele de conducere ale gospodăriei colective, care au făcut o expunere amănunțită asupra stadiului în care se găsește aceasta și a sarcinilor de viitor pe care și le propun. Din schimbul de vederi în problemele dezvoltării gospodăriei, perspectivelor ei, traiului trînilor tribuției rezultat zii prețioase atît pentru gospodăria colectivă din Lenauheim cît și pentru întărirea economico-organizatorică a celorlalte gospodării colective din regiunea Banat, în vederea ridicării tuturor la nivelul celor fruntașe.înainte de plecare, colecti-

muncii brigăzilor, colectiviștilor, al bă- din gospodărie, re- suplimentare, au un șir de conclu-

Experiența bună—fructificată din plin
(Urmare din pag. I-a) tru ca aceste brigăzi să-și aducă contribuția la înlăturarea lipsurilor sesizate, să contribuie la întărirea spiritului de răspundere în muncă al fiecărui tînăr.în fabrică sînt constituite 12 brigăzi de producție ale tineretului. Unele din ele sînt bine organizate, muncesc după un program de lucru, au o- biective concrete, legate de sarcinile locului de producție. Așa este, de pildă, brigada lui Nicolae Stănescu. brigadă fruntașă pe Capitală, care de la începutul anului și pînă acum a realizat o economie de 84.200 dm. p. piele. Brigada condusă de Nicolae Stănescu se află în întrecere socialistă cu cea condusă de Constantin Stănescu, Membrii brigăzii se află de asemenea în întrecere unii cu alții : George Marin cu Marc Antoniu, Balcă Marin cu Sișu Mihai, Iordache Octavia cu Niculescu Dumitra. La locul de muncă al brigăzii e un grafic sugestiv la care se afișează zilnic realizările obținute de tineri. La sfîrșitul fiecărei luni, brigada ține o consfătuire de lucru în care se analizează munca fiecărui tî

viștii i-au invitat pe oaspeți să ia masa cu ei; echipa artistică a căminului cultural din comună a prezentat un frumos spectacol, cuprinzînd cîntece șj dansuri populare romîne și germane — expresie vie a vieții culturale ce pulsează în gospodărie.
La TimișoaraPopulația Timișoarei i-a primit cu toată dragostea pe conducătorii de partid și de stat.La gară, pe străzile orașului, în toate locurile vizitate zecile de mii de cetățeni i-au salutat cu o însuflețire deosebită ; fie în mase compacte, care se închegau cît ai clipi acolo unde conducătorii de partid se opreau mai mult, fie grupuri sau pietoni izolați — ei salutau, aplaudau, cu fețele strălucind de bucurie, în această impresionantă manifestare de masă și-a găsit o puternică expresie dragostea oamenilor muncii de toate naționalitățile față de partid, adinca lor încredere in politica partidului, convingerea lor fermă, bazată pe rezultatele obținute pînă acum, că partidul conduce cu înțelepciune poporul spre un trai tot mai fericit.La cvartalul de blocuri din străzile Enescu și Paris se construiesc blocuri cu 219 a- partamente, din care 125 sînt deja gata. Oaspeții s-au interesat de metodele de construcție, de ritmul de lucru, de prețul de cost al apartamentelor și au apreciat preocuparea constructorilor pentru îmbunătățirea calității lucrărilor de finisaj.A fost de asemenea vizitat șantierul complexului universitar Timișoara. Aci se va construi un adevărat oraș u- niversitar, cuprinzînd noi spații de învățămînt, între care noul Institut Pedagogic, construcții social-culturale pentru studenți. Se prevede extinderea construcției de cămine, potrivit dezvoltării institutelor de învățămînt superior din Timișoara — în care numărul studenților a crescut de la 460 înainte de 1944 la peste 5.000 acum, ur- mînd să ajungă la aproape 10.000 în 1965. Cinci blocuri pentru cămine studențești, fie. care cu cîte 348 locuri, precum și un bloc pentru cantină cu 500 locuri se află deja in faza dg3^inispj ; căminele și cantina vor fi date în folosință la toamnă.La Sfatul popular al regiunii Banat a avut loc apoi o discuție amănunțită despre sistematizarea și dezvoltarea în viitor a orașului. Conducătorii de partid și de stat s-au interesat șl au făcut recomandări cu privire la folosirea pentru construcții a terenurilor libere existente spre a se evita orice demolare inutilă, capacitatea de lucru a întreprinderilor locale de proiectare șî construcție, folosirea proiectelor tip, experimentarea construcțiilor din panouri mari, prefabricate. în același cadru s-au discutat apoi problemele privind sistematizarea și dezvoltarea orașului Arad, proiectele acestora aflîndu-se expuse de asemenea la Sfatul popular regional Banat-în discuțiile purtate, a fost subliniat rolul important pe care îl au sfaturile populare în buna gospodărire a orașelor, dîndu-se îndrumări cu privire la necesitatea organizării mai bune a muncii pe șantiere, deschiderii unor fronturi largi de lucru, folosirii în mai mare măsură a resurselor locale pentru asigurarea materialelor de construcție.„Problema construcțiilor de locuințe pentru populație trebuie să stea în centrul atenției, să constituie o preocupare de zi cu zi a cadrelor de partid și de stat — spune tovarășul Gheorghiu-Dej. Să lăsăm pen

năr din brigadă, felul cum a muncit, rezultatele obținute. Aceasta, firește, contribuie la întărirea simțului de răspundere al tinerilor față de muncă, față de calitatea produse, lor executate.în aceeași secție, însă, la doi pași de brigada lui Stănescu lucrează o altă brigadă de tineret condusă de tovarășul Gheorghiu Panait. Brigada nu-și desfășoară activitatea după un program de lucru, nu ține consfătuiri de producție. Nu-i astfel de mirare că în brigadă mai sînt tineri indis- ciplinați, care nu folosesc din plin cele 480 de minute de lucru, tineri ca de pildă Florescu Emilia, Năsta- se Elena, care lucrînd neatent, risipesc materiale auxiliare.Cum se explică oare că la doi pași una de alta se află două brigăzi cu o activitate atît de diferită ? Explicația constă în faptul că biroul organizației U.TM. din secție a privit cu îngăduință această situație, n-a îndrumat și ajutat la timp, cu competență, activitatea brigăzii condusă de tovarășul Gheorghiu. Organizația U.T.M. din secție n-a arătat responsabilului brigăzii cum să-și organizeze 

tru alte etape ceea ce nu este strict necesar acum. Regiunea voastră e bogată, are mari rezerve și posibilități; trebuie să fiți deosebit de atenți în felul cum le folosiți, corespunzător intereselor dezvoltării economice a țării și principalelor cerințe ale populației".Bogată în impresii a fost vizita la Fabrica „Bela Brai- ner“. E o întreprindere modernă și prosperă, la nivel tehnic înalt, cu secții de producție ca adevărate laboratoare, care produc o gamă deosebit de variată de produse — pantofi de damă, fețe de masă din material plastic, cu imprimeuri in culori, perdele și fulgarine din plastic. instrumente muzicale, lămpi și alte articole, — confecționate în modele variate, de un bun gust și o calitate deosebită, cu un simț artistic care incintă ochiul. Este de înțeles prețuirea pe care o acordă populația produselor acestei întreprinderi care reflectă permanenta preocupare a întregului colectiv pentru a realiza numai bunuri de cea mai bonă calitate, priceperea conducerii întreprinderii, a directorului acesteia, Blazius Guban. și a inginerului șef TSberiu Guban — oameni pasionați după nou, inventivi, care caută neobosit să răspundă celor mai înalte exigențe ale publicului.Conducătorii de partid și de stat s-au îndreptat apoi spre Facultatea de mecanică a Institutului politehnic. Rectorul institutului, tovarășul Marin Rădoi. cadrele didactice și studenții aflați în parcul din jurul facultății le-au făcut o însuflețită primire, exprtmin- du-și recunoștința pentru îndrumarea și sprijinul pe care partidul îl acordă dezvoltării continue a învățămintului.însoțiți de decanul Facultății de mecanică. Ion Anton, un tînăr și valoros cercetător, oaspeții au vizitat laboratorul de mașini hidraulice. Tovarășul Gheorghiu-Dej și ceilalți conducători de partid au elogiat competența și nivelul înalt al pregătirii teoretice și practice a corpului didactic al institutului. S-au apreciat, ca un exemplu din multe alte exemple asemănătoare din țară, legăturile strinse pe care Facultatea de mecanică ie are cu unele întreprinderi industriale și rezultatele pe care le are această colaborare tot mai strinsă atît pentru munca de cercetare științifică și de pregătire a studenților cit și pentru producție. Colaborarea cu industria, cu muncitorii și cadrele de specialiști din întreprinderi este în folosul și al învățămintului și al industriei — se subliniază în discuție.în seara aceleiași zile a a- vuț loc în cinstea oaspeților, în sala Operei de Stat din Timișoara, un spectacoldegală. în cadrul căruia formații artistice de amatori din diferite părți ale regiunii au prezentat coruri, dansuri și jocuri bănățene romînești și ale minorităților naționale germană, maghiară și sîrbă — într-o interpretare deosebit de reușită, oglindind temeinicia și amploarea activității culturale și artistice de masă, dezvoltarea mișcării artistice de amatori în regiune. La sfîrșitul spectacolului artiștilor le-a fost oferit, din partea oaspeților, un frumos coș cu flori.
★în seara zilei de 17 iunie, mii de cetățeni ai Timișoarei au condus pe înalții oaspeți la gară.Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat a constituit o nouă și puternică manifestare a unității de monolit a poporului în jurul partidului și guvernului, o expresie a hotărîrii oamenilor muncii de a traduce în viață neabătut marile sarcini trasate de cel de-al III-lea Congres al partidului pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.
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munca ; nu i-a arătat cum se întocmește un program de lucru, de pildă.în același timp comitetul U.T.M. pe fabrică a subestimat utilitatea schimburilor de experiență între brigăzile fruntașe și cele mai slabe, el n-a controlat mai temeinic felul cum își desfășoară activitatea brigăzile de producție ale tineretului, nu le-a îndrumat și ajutat în mod practic să-și organizeze munca.în legătură cu activitatea brigăzilor se mai ridică și o altă problemă. Din cei peste 600 de tineri din fabrică, în brigăzile de producție ale tineretului sînt cuprinși puțini tineri. Este desigur, greu de dat crezare justificărilor membrilor comitetului U.T.M. că n-ar mai fi posibilă crearea și a altor brigăzi.Discutam, de pildă, cu Za- haria Florian, secretarul organizației U.T.M. de la secția încălțăminte manuală. „Nu putem înființa brigăzi fiindcă la noi tinerii nu lucrează pe bandă“ — spunea el. Badea Aurel, secretarul organizației U.T.M. de la încălțăminte mecanică (etajul I) spunea dimpotrivă : „Nu putem înființa

Aspect oe c «ert» rr-ec tineretului din Capitală cu delegația tineretului finlandez 
Foto : S. NICULESCU

Întîlnirea tineretului din Capitală 

cu delegația tineretului finlandezIeri seara, la Casa de cui-I ttALa a î-if’ ii din raiooul Gheorghe Gheorghiu-Dej a avut loc o intiinire a tineretului din Capitală cu delega- ! ția tineretului finlandez care,■ la invitația U.TM. și U-AS.R. timp ce două sâotâmîni. aI cut o vizită in țara noastră.Apariția in sală a delegație» tineretului finlandez a fost salutată de sutele de tineri cu | îndelungi aplauze Se auzeau' dintre poporul romin ș- poporul finlandez, dintre tinere- i tul celor două țări.La adunare au luat parte membri ai Secretariatului și i Biroului CC. al U.T.M.. ai Comitetului Executiv al i UAS.R.. reprezentanți ai I.R.R.C.S-. CCS. U.CJS. și j Culturii. Adunarea a fost deschisă de tov. Toma Marinescu, prim secretar al Cami te tu lui orășenesc București al U-TJM.A luat cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, prim secretar I al C C. al U.T.M., care a arătat că peste tot tineretul ro- ' min i-a primit cu căldură pe■ oaspeții veniți din îndepărta- I ta Finlanda pentru a lua con-tac t direct cu viața poporu. uiTovarășul * Virgil Trofin a . arătat pe bază de cifre și î fapte că tineretul romin se bucură de toate drepturile polit ice, economice și sociale i care sint garantate prin con- stituția țării. Tineretul are a- sigurată o bază materială puternică pentru dezvoltarea sa multilaterală, are posibilități nelimitate de afirmare în toate domeniile vieții.Toate drepturile și libertățile de care se bucură tineretul romîn — a spus în conti-■ ~rniare vorbitorul — le-a pututobține datorită luptei neobosite duse de poporul muncitor din țara noastră pentru instaurarea regimului demo- I crat-popular, datorită politicii juste și neabătute duse de Partidul Muncitoresc Romîn. i de Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Dragostea de pace a tineretului nostru, solidaritatea sa cu toți acei ce luptă pentru apărarea păcii, se vădesc în mod clar în participarea tineretului nostru la cele mai importante acțiuni cu caracter internațional ale generației tinerg — la festivalurile mondiale ale tineretului, la întîl- niri, seminarii, tabere etc. O serie de manifestări internaționale ale tinerei generații au fost găzduite de tineretul romîn.în prezent tineretul nostru se pregătește să-și trimită reprezentanții la Forumul Mondial al Tineretului ce va avea loc la Moscova și la care se vor lua în discuție cele mai importante probleme care preocupă astăzi tînăra generație.Poporul și tineretul romîn cunoaște și apreciază dorința de pace și colaborare a poporului finlandez, politica de neutralitate promovată de guvernul său. Noi cunoaștem de asemenea dorința de colaborare care animă multe din organizațiile finlandeze de ti

o brigadă fiindcă tinerii lucrează pe bandă".în ambele aceste locuri de muncă pot fi și trebuie înființate brigăzi de producție ale tineretului.Comitetul U.T.M., cu sprijinul conducerii secțiilor, are datoria să studieze mai temeinic această problemă și, ghidîndu-se după criteriul eficacității înființării de noi brigăzi, să ia măsurile cuvenite.Mai sînt însă și alte lucruri de făcut pentru a mobiliza și mai mult tineretul din fabrică la îndeplinirea planului de măsuri tehnico-organizatorice la care comitetul U.T.M., organizațiile U.T.M. din secții, ba- zîndu-se tocmai pe experiența bună pe care o are, trebuie să-și aducă mai din plin contribuția. In mod special se impune ca organizațiile U.T.M. să mobilizeze un număr mai mare de tineri la diferitele forme de ridicare a calificării profesionale, pe de o parte, să îndrume și să ajute mai temeinic brigăzile în organizarea muncii, pe de altă parte. Comitetul U.T.M. trebuie să urmărească de asemenea mai consecvent în ce fel se îndeplinesc aceste sarcini. 

neret și acest lucru a făcut ca vestea hotărîrii Comitetului International de pregătire a celui de-al VTII-Iea Festival al Tineretului și Studenților ca acesta să aibă loc la Helsinki în vara anului viitor, să fie primită cu deosebită bucurie de tineretul nostru. Faptul că Helsinki va fi in vara viitoare punctul de intilnire al tineretului din întreaga lume. capitala tineretului, a rin- tuhii, a dansului, a sportului, a discuțiilor libere, nu poate deci: să umple de bucurie i- nima oricărui tînăr cinstit.N<x sintem convinși că tineretul finlandez, cu toate împotrivirile diferitelor cercuri potrivnice ideilor păcii, va fi și cu prilejul acestei minunate manifestări a tineretului iubitor de pace aceeași gazdă primitoare pe care noi am cunoscut-o la Olimpiadă și în alte ocazii în care tineretul nostru a vizitat frumoasaîn încheiere vorbitorul a subliniat că tineretul nostru a fast foarte bucuros că poate primii în țara noastră vizita delegației finlandeze, care va contribui fără îndoială la întărirea și mai mult a relațiilor de cunoaștere reciprocă, de prietenie și colaborare dintre tineretul țărilor noastre, dintre organizațiile noastre.A luat apoi cuvîntul dl. Oiva Valtonen, conducătorul delegației tineretului din Finlanda, însărcinat cu problemele tineretului și sportului de pe lingă Ministerul învățămintului.Referindu-se la vizitele făcute în țară, vorbitorul a arătat că Romînia are multiple bogății naturale ca petrol, di- • fei’He minerale, cereale și păduri. Noi am văzut cu ochii noștri — a spus vorbitorul — cum poporul muncește pentru a folosi aceste- bogății în folosul său și ne-am format părerea că țara dv. are cele mai mari posibilități de dezvoltare a industriei.Am văzut cît de mult se construiește în țara dv. Raioanele Capitalei dv. sînt pline de noi construcții, iar în provincie am văzut multe case noi și frumoase.în țara dv. se acordă o grijă deosebită tineretului. Posibilitățile tineretului de a învăța sînt asigurate. Am văzut cu ochii noștri că poporul are încredere în tineret și el primește posturi de răspundere în domeniul economiei și culturii. Am remarcat de asemenea faptul că și tinerii care lucrează în producție au posibilitate să studieze, iar ei folosesc din plin aceste posibilități.O impresie dintre cele mai bune ne-a făcut-o primirea călduroasă de care ne-am bucurat din partea poporului și tineretului romîn. A fost foarte interesant să constatăm eforturile poporului romîn în dezvoltarea economiei sale și pentru creșterea și e- ducarea tineretului în spiritul dragostei de patrie. Am simțit cum poporul și tineretul romîn doresc cu adevărat pacea și pe această linie dezvoltă neîncetat legături prietenești cu alte popoare.Despre vizita în țara dv. avem numai impresii pozitive, dintre care multe sînt peste așteptările noastre.Sintem convinși că vizita noastră va apropia tineretul finlandez’ și român și astfel se vor întări și mai mult în viitor legăturile prietenești dintre tinerii din ambele țări. A- ceste legături prietenești vor fi mai strînse în anul 1962, cînd tineretul finlandez și romîn se va întâlni la Festivalul păcii și prieteniei în Helsinki.Vorbitorul a înfățișat formele de organizare a tineretului din Finlanda, activitatea politică, culturală și sportivă pe care o desfășoară.în încheiere dl. Oiva Valtonen a exprimat în numele delegație; mulțumiri U.T.M. și U.A.S.R. pentru primirea căl
înapoierea grupului de activiști 

ai P.M.R. din It. P. UngaraMarți seara s-a înapoiat în Capitală, venind din Budapesta, grupul de activiști ai Partidului Muncitoresc Romîn condus de tov. Cornel Fulger, membru supleant al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional Oltenia al P.M.R., care a făcut o vizită în R. P. Ungară pentru a studia experiența organizațiilor 

duroasă făcută in țara noastră.A luat apoi cuvîntul Taavet- ti Esko, membru al Conducerii Tineretului Agrarian, redactor al ziarului „Liitto" din Oulu, care a vorbit despre unele aspecte ale muncii organizației sale.Noi tindem să ne dezvoltăm legăturile cu diferite organizații din toate țările a spus el. Socotim că legăturile între tineri, indiferent de concepție politică și de limbă, au o importanță primordială. Sper din toată inima că relațiile noastre cu tineretul Romîniei se vor dezvolta continuu.în cuvîntul său Kymensalo Pentti, președintele Uniunii Tineretului Social-Democrat a prezentat un tablou al vieții tineretului muncitoresc din Finlanda și a expus formele de activitate ale tineretului social-democrat. El a insistat asupra unor greutăți din viața tineretului finlandez, ară- tînd că principala dificultate o constituie șomajul, care există aproape permanent. în momentul de față și în timpul ultimilor cîțiva ani — a spus vorbitorul — e drept că a fost de lucru, dar ne îngrijorează viitorul întrueît vom fi nevoiți să asigurăm posibilitatea de a munci pentru tineretul care s-a născut între anii 1945— 1950. Ne temen că atunci va izbucni din nou șomajul, care se va reflecta în modul cel mai dureros asupra tineretului. Vorbitorul a arătat în continuare că Uniunea Tineretului Social-Democrat se pronunță pentru educarea tineretului în spiritul păcii și colaborării iriternaftonăle. Trebuie. să. năzuim .către dezvol- 7S»ei»iegSturalcta»6i«Ql6b  orarii între tinerii ■'■dm diferite țări, întrueît aceasta ar fi 0 bună contribuție pentru binele cauzei păcii.Tot ce am văzut în țara dumneavoastră a spus Sjoman Ossi, vicepreședinte al Uniunii Tineretului Democrat — a înscris pentru totdeauna în memoria noastră imaginea despre poporul romîn, care plin de hărnicie își creează un viitor fericit.Vorbind în continuare despre relațiile- internaționale ale organizației pe care o reprezintă, el a scos în evidență că legăturile ■ dintre Uniunea Democrată a Tineretului din Finlanda șj Uniunea Tineretului Muncitor din Romînia, în cursul întregii perioade de după război^ sînt deosebit de apropiate și se întăresc pe an ce trece. O influență deosebit de puternică asupra dezvoltării legăturilor noastre a avut-o cel de-al IV-lea Festival al tineretului care a avut loc la București în anul 1953 și în timpul căruia delegația finlandeză numărînd aproape 2.500 de tineri a vizitat frumoasa dumneavoastră Capitală. Reprezentanții U.T.M. au participat Ia rîndul lor la multe dintre congresele Uniunii noastre.După cum este cunoscut, în vara anului viitor tineretul din țările noastre va avea din nou minunata ocazie să stabilească noi legături de prietenie cu prilejul celui de al VIII-lea Festival Mondial ăl Tineretului și Studenților pentru pace și prietenie care va avea loc la Helsinki.Sosirea în țara noastră a mii de prieteni din străinătate va întări în concepția popoarelor ideea despre dragostea de pace a finlandezilor și despre Finlanda ca un loc unde tinerii care sosesc atît din Răsărit cit și din Occident se pot întîlni în totală înțelegere. Pregătirea pentru Festival este în momentul de față conținutul principal al activității noastre.în repetate rînduri cuvîn- tările au fost subliniate de aplauze prelungite.în încheiere a urmat un program prezentat de Ansamblul artistic al Uniunii Tineretului Muncitor..

Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.Pe aeroportul Băneasa, membrii grupului au fost salutați de activiști ai C.C. al P.M.R.A fost de față Bela Nemet ambasadorul R. P. Ungare la București, (Agerpres)



Cu prilejui împlinirii a 20 de ani de la începerea agresiuni! 
hitleriste împotriva Uniunii Sovietice

Mesajul F.S.M. adresat
C.C. al Sindicatelor din U.R.S.S.

si oamenilor JPRA.GA 20 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la începerea agresiunii hitleriste împotriva Uniunii Sovietice, Federația Sindicală Mondială a adresat un mesaj Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S. și oamenilor muncii sovietici.Acum 20 de ani, Ia 22 iunie 1941, se spune în mesaj, Germania hitleristă a dezlănțuit războiul împotriva Uniunii Sovietice. Coeziunea popoarelor din Uniunea Sovietică în jurul puterii lor socialiste, jertfele și lupta lor eroică, lupta comună și solidaritatea tuturor forțelor antifasciste si democratice din întreaga lume, au dus Ia zdrobirea armatei hitleriste a Germaniei.F.S.M. a luat ființă în focul acestei lupte antifasciste. A- mintind popoarelor că trebuie să-și întărească vigilența în opera de menținere a păcii F.S.M. demască uneltirile monopolurilor capitaliste și a

muncii sovieticiguvernelor ce le sînt subor- 1 donate împotriva forțelor j păcii, încercările lor de a in- | tensifica ofensiva împotriva intereselor oamenilor muncii. Actualul raport de forțe din lume, se spune în mesaj, nu mai este cel de-acum 20 de j ani. în întreaga lume forțele păcii au crescut mult. Ca urmare războiul nu este inevitabil, el poate fi înlăturat, iar j pacea poate fi menținută și întărită.Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la agresiunea Germaniei hitleriste împotriva Uniunii Sovietice, F. S. M. cheamă pe oamenii muncii din toate țările lumii să-și unească și mai strins eforturile pentru a zădărnici planurile criminale ale monopolurilor imperialiste, a obține dezarmarea generală și totală și prin aceasta a exclude pentru totdeauna din viața omenirii posibilitatea izbucnirii unui nou război mondial.

Tratativele sovieto - americane 
în problema dezarmării

generale și totale

Sosirea la New York 
a tovarășului Alexandru Moghioroș

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— La 20 iunie a sosit la New 
York pe bordul transatlanticu
lui „Queen Elisabeth" tovară
șul Alexandru Moghioroș, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, însoțit de un grup de 
colaboratori, care, la invitația 
unor cercuri de afaceri ameri
cane face o vizită în S.U.A.

La sosirea în portul New 
York, tovarășul Alexandru 
Moghioroș și grupul de cola
boratori au fost întîmpinați de 
George Macovescu, ministrul

R. P. Romîne în Statele Unite, 
Ion Moraru, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Misiunii
R. P. Romîne la O.N.U., de 
membri ai Legației R.P.R. în
S. U.A. și membri ai misiunii 
R.P.R. la O.N.U.

Au fost de față de asemenea 
J. B. O’Connor, președintele 
Societății Dresser Industries, 
P. C. Keith, președintele So
cietății Hydrocarbon Research, 
precum și alți oameni de afa
ceri americani.

La ambasada
R. P. Romine

din Budapesta

A apărut al doilea volum 
ai Istorici Marelui Război 

pentru Apărarea Patriei

WASHINGTON 20 (Agerpres). - TASS transmite : La 19 iunie, ora 15 (ora locală), la Departamentul de Stat al S.UA. au început tratativele sovieto-americane în problemele dezarmării generale și totale. Delegația sovietică este condusă de V. A. Zorin, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S-S.. iar delegația americană de J. Mc Ck>y. consilierul președintelui Kennedy pentru problemele dezarmării.Scopul tratativelor este de a găsi căile de rezolvare a problemei dezarmării generale și totale. Participanțij la tratative trebuie de asemenea să cadă de acord asupra componenței organului in cadrul căruia vor continua tratativele în această problemă.Intr-o convorbire cu corespondentul agenției șeful delegației V. A Zorin. a < „Am venit aici pent cuta fondul problemei
TASS, sovietice, declarat; ru a dis- adică

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite : în U.R.S.S. a apărut volumul al doilea al „Istoriei Marelui Război pentru Apărarea Patriei al Uniunii Sovietice din anii 1941—1945''.Acest volum este consa
crat primei perioade a războiului (iunie 1941 — noiembrie 1942) și conține materiale care oblindesc condițiile create în U.R.S.S. pentru realizarea unei cotituri radicale în desfășurarea războiului.

Succesul Partidului 
comunist in alegerile 

din Sardinia

Federația Indiilor de vest 
va obține independențaLONDRA 20 (Agerpres). — TASS transmite: într-o declarație făcută în Camera Comunelor cu priejul încheierii conferinței în problema constituției Indiilor de vest, ministrul Coloniilor, Macleod, a declarat oficial că guvernul englez „a consimțit” să acorde independența Federației Indiilor de vest la 31 mai 1962.

în legătură cu aceasta, conservatorul Arthur Harvey a declarat că guvernul englez trebuie să exercite presiuni asupra guvernului Statelor U- nite pentru ca acesta să elibereze sectoarele din Indiile de vest unde dispune de baze militare, pe care „le-a achiziționat atît de ieftin de la Anglia în timpul războiului".
A fost abolit statutul de protectorat britanic 

ai Kuweitului
LONDRA 20 (Agerpres). - 

Printr-un acord intervenit in
tre guvernul englez și șeicul 
Kuweitului a fost anulat tra
tatul din 1899, abolindu-se 
astfel statutul de protectorat 
britanic al acestei țări.

După cum reiese, însă, din 
relatările presei guvernul en
glez își menține unele din pri
vilegiile pe care le avea și 
pînă acum în Kuweit. Anglia 
își menține „obligația" de a 
„proteja" Kuweitul fie împo
triva unei „agresiuni din afa
ră", fie împotriva „subversiu
nii interne". In notele care au 
fost schimbate între Anglia și 
Kuweit se prevede totodată 
continuara „consultărilor" în
tre guvernele acestor țări „a- 
supra problemelor care pre
zintă interes reciproc". In felul 
acesta guvernul englez încear
că să-și mențină influența a- 
supra politicii externe și in
terne a Kuweitului și de a- 
cum înainte.

Noul statut permite Kuwei
tului să ceară primirea in Or
ganizația Națiunilor Unite și să-și creeze un minister de 
Externe propriu.

★
Kuwietul este un principat 

situat în peninsula Arabică pe 
coasta de nord-vest a golfului 
Persic. Pe un teritoriu de 
circa 21.000 de km patrați tră
iește o populație de peste 
170.000 de locuitori în majori
tate arabi.

In Kuweit se află unele din 
cele mai mari zăcăminte d •: 
petrol din lumea capitalistă. 
Descoperite relativ recent, a- ’ 
ceste zăcăminte au fost ex
ploatate într-un ritm crescînd, 
cantitatea de petrol extrasă 
anul trecut ăjungînd la 80 mi- : 
lioane de tone. Petrolul Ku- \ 
weitului nu constituie însă 
bogăția poporului acestei țări. 
El este stăpînit de monopolu- ' 
rile petroliere americane și 
engleze.

ROMA 20 - Corespondentul Agerpres transmite : Rezultatele preliminare ale alegerilor pentru Consiliul regional al Sardiniei, date publicității ia 20 iunie, arată nu numai că reacțiunea italiană nu a izbutit să reducă numărul locurilor ce revin forțelor de stingă, dar că aceste forțe, și în special partidul comunist, au obținut mai multe voturi ca în trecut. Dacă în alegerile care au avut loc în 1957 candidații partidului comunist au întrunit 116.000 voturi, adică 17,6 la sută din total, în prezent, potrivit unor date incomplete, comuniștii au întrunit 131.500 voturi adică 19 la sută din totalul voturilor.A sporit de asemenea numărul voturilor date candida- ților Partidului socialist. Comuniștii și socialiștii au cîști- gat în Consiliul regional două locuri în plus față de 1957.O înfrîngere zdrobitoare a suferit așa-zisul „Partid democrat italian- (monarhiștii) care a pierdut aproximativ 60.000 de voturi. I

a unea

------ VEȘTI DINUna dintre cele mai mari oțelării din lumeUn grup de specialiști sovietici de la Institutul de stat pentru proiectarea uzinelor metalurgice din Dnepropetrovsk a elaborat proiectul unei oțelării care va fi una din cele mai mari din lume.Noua oțelărie gigantică, care va ocupa o suprafață de 40.00C mp, va fi înzestrată cu cuptoare electrice cu arc supraputer- nice, care vor avea un volum de 2,5 ori mai mare decît al cuptoarelor similare, existente în prezent in Uniunea Sovietică.La construirea acestor puternice agregate de oțelărie s-a ținut seama de ultimele realizări ale tehnicii metalurgice sovietice.Cuptoarele sînt prevăzute cu niște mecanisme originale, cu ajutorul cărora se va putea realiza ușor și repede ridicarea și rotirea bolții cuptorului și se va putea înclina și roti cuva lui. Aceste perfecționări vor permite să se reducă simțitor durata șarjelor.Asemenea mecanisme se realizează pentru prima oară ir practica mondială.
Un nou tip de troleibuz 

secționatNu a trecut mult ti m p de ci nd pe străzile Budapestei ou apărut primele autobuze secționate. De atunci locuitorii capitalei ungare au învățat să aprecieze noul vehicul care, pe lingă faptul că are o capacitate mult sporită, a contribuit la descongestionarea străzilor a- alomerate reducind numărul personalului de deservire.Recent, după modelul autobuzuluisecționat a fost elaborat prototipul

unui troilebuz secționat. Noul vehicul seamănă cu un tramvai cu remorcă, fiind instalat pe trei axe în așa fel îneît troleibuzul poate întoarce pe un loc mult mai mic decît un alt vehicul nesecționat de aceeași mărime. Troleibuzul este deservit de un șofer și un singur încasator. Publicu1 călător se urcă pe secțiunea din spate și poate înainta în prima secțiune unde sînt două uși de co- borîre. In timp ce un

troleibuz obișnuit are 80 de locuri, noul vehicul poate transporta concomitent 150 de presoa- ne. Pentru asigurarea transportului în condiții bune încasatorul are ia dispoziție un aparat de dispecer. Funcționarea de probă a troleibuzului a dat rezultate bune.In curînd întreprinderea de autobuze și întreprinderea de vehicule electrice din Eudapesta vor începe producția :n serie a «oului tip de troleibuz.

pentru a discuta aspectele concrete ale problemei dezarmării generale și totale, cea mai urgentă și importantă dintre toate problemele care stau astăzi în fața lumii".Judecind după recentele discursuri ale unor senatori și membri ai Congresului, precum și după știrile publicate de presă, se poate observa încă de pe acum o a- numită tendință a părții a- mericane de a pune accentul asupra discutării problemelor procedurale referitoare la componența și sistemul de lucru al Comitetului pentru dezarma tirNu se poate să nu se releve, de asemenea, că tratativele sovieto-americane se deschid în atmosfera campaniei tot mai intense pentru reluarea experiențelor nucleare de către Statele Unite. După cum se știe, in memorandumul in problema încetării experiențelor cu arma atomică și cu hidrogen, inminat de N. S- Hrușciov, șeful guvernului sovietic, lui J. Kennedy, președintele S.UA, in timptii întâlnirii lor de la Viena se propune ca, avir.d în vedere impasul la care s-a ajuns din cauza puterilor occidentale la tratativele de la Geneva cu privire la încetarea experiențelor nucleare, să se înceapă cu problema principală, adică cu problema dezarmării generale și totale. Această cale de rezolvare simultană a problemei încetării tuturor experiențelor cu arme nucleare și a problemei dezarmării generale și totale ar permite să se lichideze toate dificultățile ivite la tratativele de la Geneva.Totuși, în memorandumul de răspuns al S.U.A. dat publicității de Departamentul de Stat, la 17 iunie, această propunere sovietică rezonabilă este respinsă.

problemele dezarmării și reluării tratativelor într-un organ corespunzător, a cărui componență urmează să fie stabilită de comun acord.Delegația U-R-SS. este alcătuită din V. A. Zorin (conducătorul delegației), locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S-S.. reprezentantul permanent al U.R-S.S. Ia O.NU., M. A. Menșikov, ambasadorul U.IL&S. in S.UA, A. A. Grizlov. general-colonel, I. G. Usaciov, șef adjunct al secției organizații internaționale a Ministerului Afacerilor Externe al U.RSS., precum și din perți.Delegația tuită din consilierul președintelui pentru problemele dezarmării. Edmund A. Gullion. director adjunct al Agenției Centrale de planificare in domeniul dezarmării. Adrian Fisher, consilier adjunct al președintelui. Roland I. Spiers, directorul secției politice a Agenției Centrale de planificare in domeniul dezarmării. Robert Matteson director in Agenția Centrală de planificare in niul dezarmării precum consilieri și experți.Părțile americană șj tică au făcut un schimb păreri cu privire Ia procedura de lucru și căile a sarcinilor careIar*.

Conferință despre R. P. R. 
la AtenaATENA 20 (Agerpres). — în cadrul unei ședințe organizate recent de către Comitetul grec pentru destinderea internațională și pace, profesorul univ. Jean Imbriotis și scriitorul Leon Koukoulas, președintele Asociației Oamenilor de Litere din Grecia, au vorbit ‘ ’Venizelos impresiile în sala Elefterie din Atena, despre culese în urma vi-consilieri și ex-S.UA este alcă- John J. MeCloy,

dome- și din■ox iede
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de rezolvare stau in fața i

Iuri Gagarin 
in mijlocul 

concetățenilor săi
_ GJATSK 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: Locuitorii din Gjatsk l-au întimpinat cu bucurie pe concetățeanul lor 

cosmo-Iuri Gagarin, primul naut sovietic.
In parcul din oraș Ioc un mare miting Ia participat și locuitorii 

tele apropiate.
Gagarin a vizitat școala me

die din Gjatsk, unde a învă
țat și care ii poartă numele.Plină de căldură a fost în- 
::'.rărea cu locuitorii satului 
de lingă Gjatsk unde s-a năs
cut Iurt

ANI D20 (Agerpres). LWTA

a avut 
care au din sa-

WASHINGTON 20 
preș).
După încheierea primei întîl- 
niri sovieto-americane pentru 
problemele dezarmării, parti- 
cipanții au dat publicității ur
mătorul comunicat: „Astăzi, 19 iunie, în conformitate cu acordul stabilit anterior intre guvernele E.R.S.S. și S.UJL, la Washington a început schimbul de păreri in

(Ager-
TASS transmite:

Reprimarea sălbatică

demonstrații pașnice(Agerpres).ALGER 20Agenția France Presse anunță că, la 19 iunie, în localitatea Taher a avut loc o puternică manifestație a populației algeriene. Sute de locuitori pur- tînd drapele ale Frontului de eliberare națională și pancarte pe care scria „Abbas la putere” ! s-au adunat în centrul orașului la un mare miting cerînd acordarea independenței Algeriei.Demonstrația pașnică a locuitorilor din Taher a fost a- tacată de forțele polițienești franceze. Forțele de repre-

siune au tras în plin în parti- cipanții la miting omorînd 11 persoane și rănind alte 23.Vestea reprimării sălbatice la Taher a unor demonstranți pașnici s-a răspîndit cu viteza fulgerului în întreaga regiune. La Djidjelli, la circa 10 km de Taher, populația a ieșit pe stradă pentru a protesta împotriva represiunilor colonialiștilor. Șj în această localitate colonialiștii francezi au intervenit cu aceeași sălbăticie. Ei au tras în manifestanții neînarmați, ucigînd o persoană și rănind alte trei.

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — însărcinatul cu afaceri a. i. al R. P. Romîne la Budapesta, Vasile Gliga a organizat o întâlnire prietenească cu prilejul prezenței în. R. P. Ungară a unui grup de activiști ai Partidului Muncitoresc Romîn condus de tov. Cornel Fulger. La întîlnire au participat printre alții, Karoly Kiss, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., membri ai Comitetului Central al partidului, funcționari ai Ministerului Afacerilor Externe.
zitei făcute în R.P. Rornînă cu ocazia manifestărilor din R.P.R. dedicate aniversării a 2500 de ani de la nașterea marelui filozof grec Heraclit.Ședința a fost deschisă de A. Zakkas, președintele Comitetului grec pentru destinderea internațională și pace. Vorbitorii au scos în evidență marile progrese realizate de poporul romîn în diferite domenii de activitate, niind cinstirea ce s-a în R.P.R. memoriei raclitAsistența compusă putați, oameni de scriitori, ziariști, a conferințele cu vii .

soli ai artei romîncști
in R. 1*. Ungară

subli- acordat lui He-din de- cultură, primit aplauze.

BUDAPESTA 20. — Corespondentul Agerpres transmite: Ansamblul de cîntece și dansuri al Forțelor Armate ale R. P. Romîne care după s' ec- tacolele prezentate în R S. Cehoslovacă, întreprinde un turneu de două săptămîni în R. P. Ungară, a dat în seara zilei de 19 iunie primul spectacol în marele palat al sporturilor din Cscpei.Programul prezentat a fost călduros aplaudat de spectatori.La 20 iunie, ansamblul a plecat în turneu prin țară.
„Bonner Koirespondeiu“: U.R.S.S. dorește reglementarea pașnică a problemei germane

DELHITASS transmite : Opinia publică indiană a sărbătorit 15 ani de la începerea luptei de eliberare a poporului din Goa împotriva colonialiștilor portughezi.Luind cuvîntul la marele miting care a avut loc cu a- cest prilej la Bombay, Krishna Menon, ministrul Apărării al Indiei, a criticat puterile occidentale care sprijină colonialismul portughez. JPortugalia care stăpinește un uriaș hnpe- yiu colonial nu este din pâca- Te singură, a arătat eL Ea este sprijinită de aliații e; din blocul militar NATO?. K. Menon a condamnat planurile guvernului englez ce a trimite trupe în Porrsșalia și a chemat paporul din Goa sâ intensifice lupta pe pendență.„Fața pămintului este întunecată de umbra cruntei tiranii
>e.

coloniale din regiunile

controlate de Portugalia dictatorului Salazar", a arătat în cuvântarea rostită la mitingul de la Delhi Divan Chaman Lai. președintele Comitetului parlamentar de luptă pentru pace din India. Rezoluția a- doptată la miting condamnă puterile N.A.T.O. care sprijină politica colonialistă dusă de Portugalia. ,,în ciuda declarației O.N.U. cu privire la lichidarea colonialismului, se spune în rezoluție, Portugalia nu intenționează să acorde .-.dependență coloniilor sale, în schimb, regimul fascist a lui Salazar recurge la represiuni barbare".Participanții la miting au a- sigurat poporul Angolei de sprijinul deplin al poporului Indiei in lupta sa pentru libertate și independență și au cerut să se pună capăt imediat dominației portugheze Angola, Mozambic, Goa și celelalte colonii din Africa Asia.

BONN 20 (Agerpres). — Co
mentând memorandumul gu
vernului sovietic în problema 
încheierii Tratatului de pace 
cu Germania și a reglemen
tării pe această bază a proble
mei vest-berlineze, Buletinul 
de presă de la Bonn ..Bonner 
Korrespondenz" scrie: ..Me
morandumul arată limpede că 
Uniunea Sovietică dorește în
cheierea cit mai grabnică a 
Tratatului de pace cu Germa
nia, tratat de pace care ar îm
piedica desfășurarea eveni
mentelor din Europa în direc
ția unui nou război".

„Acela care se mai limitea
ză încă la respingerea cu încă- 
pățînare a propunerilor sovie
tice, subliniază Buletinul, de
monstrează întregii lumi că nu 
dorește reglementarea pașnică 
a problemei germane. Cine nu 
dorește încheierea tratatului 
de pace acela se pronunță în 
fapt pentru continuarea cursei 
înarmărilor, pentru înarmarea 
atomică, cu toate, consecințele 
nefaste care decurg din aceas
ta. Dar poporul german, po-

Europei și popoarele 
lumi nu doresc o 

atomică".

poarele 
întregii 
moarte

Buletinul de presă vest-ger- 
man arată că cetățenii din 
R.F.G. care doresc pacea și 
securitatea trebuie să facă to
tul pentru a nu permite gu
vernului R.F.G. să împiedice 
încheierea Tratatului de pace 
Cu Germania.

„Campania electorală în 
curs, continuă Buletinul, creea
ză fiecărui cetățean posibili
tăți mai mari de a influența 
desfășurarea evenimentelor. 
Cetățenii trebuie să-i judece 
pe toți candidații (in alegerile 
în Bundestag) — pe baza unui 
singur criteriu: dacă ei și 
partidele lor se pronunță pen
tru încheierea cit mai grab
nică a tratatului de pace sau 
pentru continuarea politicii de 
înarmare care poate duce spre 
un al treilea război mondial. 
In alegeri cetățenii trebuie 
să-și dea votul în funcție de 
răspunsul la această întreba
re" și anume: acelora care sînt 
pentru pace și nu pentru cursa 
înarmărilor.

LUANDA 20 (Agerpres). - 
Sînt aproape patru luni de 
cină în regiunile nordice ale 
Angolei se desfășoară puterni
ca luptă de eliberare națio
nală a poporului angolez îm
potriva colonialiștilor portu
ghezi.

Raidurile detașamentelor 
patriotice nu încetează nici 
măcar o singuri zi. At aci nd

TARILE SOCIALISTE

O
Cehoslovacia în ultimii an) este Poruba găzduiește peste 35.000 de locuitori Ostrava.O mare așezare construita «n laSeismoacusticul — 

instalație automat'd 
pentru mineLa mina „Ana" din Brezove Hory la o adîncime de 1.400 m, funcționează de cîtăva vreme o instalație complet automatizată : seismoacusticul.Dacă ceri amănunte asupra ei, minerii îți răspund laconic : „E grozavă". Dacă insiști, te trimit la Institutul minier de pe demia Cehoslovacă unde a fost realizat noului aparat.Seismoacusticul captează și înregistrează undele pe imperceptibile structura inferioară diferite presiuni.

lîngă Aca- de Științe, prototipul

Construcția deIn anii puterii populare s-a desfășurat pe scară largă construcția de locuințe la Sofia. S-au clădit numeroase complexe frumoase de locuințe ca, de pildă, complexele „Lenin". „Stalin”, „Zaimov”. Construcția de locuințe continuă și în prezent în diferite raioane ale capitalei bulgare.Recent, în raionul Lozeneț s-a început construirea nou complex de locuințe va cuprinde clădiri cu șase și unsprezece etaje tru peste 5.000 de persoane. Pentru viitorii locatari
unui care trei, pen-

se vor amenaja magazine, grădinițănou com- Nadejda a Sofiei.
complexului parcuri și scuaruri, un garaj public, o de copii, o școală.Se construiește un plex și în raionul din partea de vestAici se aplică metoda de construcție de panouri mari prefabricate. Pereții despărțitori ai încăperilor vor fi confecționați dintr-un ușor și ei vor după dorință, executate din izolarea acustică — din stiro- por iar canalizarea — din țevi de eternit și mase plastice.

material foarte putea fi mutați Podelele vor fi masă plastică,

în în Și

prin surprindere, patrioții an
golezi taie comunicațiile colo
nialiștilor, ridică obstacole pe 
drumurile principale, aruncă 
în aer poduri, dau lovituri, 
aerodromurilor și importante
lor centre strategice ale co
lonialiștilor.

Potrivit relatărilor agen
ției Reuter, în ultimele 24 de 
ore patrioții angolezi au în
treprins noi atacuri puternice in regiunile nordice ale ță
rii. Ei au distrus podul peste 
riul Denges, din apropierea 
centrului Aldeia Vicosa, au 
tăiat șoseaua Quitex-Aldeia 
Vicosa și au organizat nume
roase raiduri în regiunea cen
trului Vila Caionga. Cores
pondentul agenției France 
Presse anunță că o opera
țiune de mare anvergură a 
avut loc în nordul Angolei, 
in apropiere de Luanda.

—•—

XIENG KUANG 20 (Ager
pres). — TASS transmite : Din cauza obstrucției grupării 
Fumi Nosavan-Boun Oum nici ședința stabilită pentru 19 iunie în cadrul tratativelor po
litice și militare de la Na Mon 
nu a putut avea loc.

După ce au sosit cu întâr
ziere, reprezentanții grupării 
de la Savannaket au cerut din 
nou să fie invitată la tratati
ve Comisia internațională de 
control, deși fusese deja rea
lizată o înțelegere în această 
problemă. Reprezentanții gu
vernului regal și ai partidului 
Neo Lao Haksat au respins 
această cerere, cu nimic jus
tificată, atrăgînd atenția asu
pra faptului că în cursul tra
tativelor, la 7 iunie, șefii de
legațiilor celor trei părți au 
hotărît ca începînd de la 9 iunie Comisia internațională 
să nu mai ia parte la tratati
vele tripartite de la Na Mon. 
Comisia internațională a fost 
de acord cu această hotărîre.

Totuși, reprezentanții grupă
rii Fumi Nosavan-Boun Oum 
continuă în mod neîntemeiat 
să stăruie asupra cererii lor. 
Recurgînd la șantaj, ei au re
fuzat să participe la tratative 
la 19 iunie și au părăsit sala de ședințe.

pp scurfVARȘOVIA. — Guvernul Republicii Populare Polone a adresat maiorului I. A. Gagarin, erou al Uniunii Sovietice, primul cosmonaut din lume, invitația de a vizita Polonia.DELHI. — De curînd în localul școlii de arhitectură din

New Delhi s-a deschis o expoziție de arhitectură romi- nească organizată de Institutul rcmîn pentru relații culturale cu străinătatea.PARIS. La 20 iunie, H. Lubke, președintele Republicii Federale Germane a sosit în Franța într-o vizită o- ficială de trei zile.
Cu prilejul aniversării 

lui BelinskiCu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui V. G. Belinski, marți seara a a- vut loc în sala Ateneului R.P. Romîne un simpozion organizat de Consiliul general A.R.L.U.S. și Uniunea Scriitorilor.Au participat reprezentanți ai conducerii Consiliului general A.R.L.U.S., Uniunii Scriitorilor, oameni de artă, știință și cultură, un numeros public.

"A fost de față A. M. Alexeev, al II-lea secretar al ambasadei Uniunii Sovietice la București.Despre viața și zofică, literară și a lui Belinski au cad. prof. Petrenescu-Iași, prof. univ. Stan- ciu Stoian, criticul literar Ion Vitner și lectorul universitar Gheorghe Pușcașu.
opera filo- pedagogică vorbit a- Constanti-

(Agerpres)
SPORT

Azi în „Cupa R.P.R.“ ia fotbal
In cadrul optimilor de fina

lă ale „Cupei R.P.R." la fotbal 
astăzi va avea loc la Craiova 
întîlnirea dintre echipele 
C.C.A. și C.S.M. Reșița.

Joi la Brașov se va desfă
șura meciul restanță: Steagul 
Roșu—Știința Cluj conțină

pentru campionatul categoriei 
A. In aceeași zi la Constanța 
echipa iugoslavă Vojvodina 
Novi Sad va susține al doilea 
meci de la sosirea în țara 
noastră întîlnind formația lo
cală Farul.

Succesul atleților romîni
în centrul atenției presei varșovieneVARȘOVIA 20. — Corespondentul Agerpres transmite : Succesul deosebit al sportivilor romîni la Concursul infernajional atletic „Memorialul Kusocinski" se află în centrul atenfiei presei varșoviene.Ziarul „Trybuna Ludu“ publică în pagina de sport un reportaj intitulat „Sare lolanda Balaș", în care înserează un adevărat film al săriturilor campioanei noastre, subliniind tenacitatea și hofărîrea de a-și doborî propriul record mondial ca și faptul că „Romîn- cele au avut ziua lor, a recordurilor" (referindu-se și la noul record R.P.R. stabilit de Ana Roth la aruncarea greutății).în continuare cronicarul primă convingerea

de 1,90 m va fi și ea atinsă în 
curind de fenomenala romîncă".în ziarul tineretului, „Standard 
Mlodych" cenfrul paginei sportive este dominat de o mare fotografie a campioanei noasfre în momentul săriturii. Reportajul este intitulat „Balaș și Zimny — (ciș- gătorul polonez al cursei de 3000 m) — cele două perle ale memo
rialului".De asemenea, ziarul „Trybuna 
Mazowiecka" și „Glos Pracy" marchează evenimentul prin titluri groase, subliniind noul recoto mondial al romîncei lolanda Balaș. în urma remăsurării săriturii s-a stabilit de către arbitri înălțimea exactă la care a stabilit recordul mondial de țirne de către loianda Balaș de 1,88 m și 1 milimetru.își ex- granița„Că

sonore aproa- provocate în a rocilor do
STAS 3452 52.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteii" Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii".
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