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PRIMA CUPĂ...

Distinși cu Diploma 
de Onoare

a C. C. al U. T. M:
Pentru merite deosebite in 

activitatea de cercetare știin
țifică și în munca de organi
zație, tovarășii Stancu Vasile, 
Apostol Alexandru, Gîrd Eu
gen. Berenyi Constantin, cerce
tători la Institutul de Fizică 
Atomică al Academiei R. P- 
Romîne au fost distinși cu 
Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M.

Economii de metal
Siderurgiștii aplică cu re

zultata tot mai bune lamina
rea unor sortimente la mărimi 
cit mai apropiate de cele ce
rute de Uzinele constructoare 
de mașini — acțiune ce per
mite realizarea unor însem
nate economii de metal.

Extinzînd această metodă 
la cele două linii de laminare 
colectivul Uzinelor „Oțelul Ro

La Galafi pe șantierul viitorului Combinat siderurgic

șadar, primii me
tri cubi de pămînt 
de la viitoarea te
melie a uriașului 
combinat siderur- 

a cărui inimăgic
incandescentă va bate aici, 
lingă Dunăre, la Galați, au 
fost excavați.'

Primii metri cubi!
Cu un an în urmă, la cîteva 

zile după încheierea lucră
rilor celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R. pe adresa 
Comitetului regional U.T.M. 
Galați începuseră să sosească 
de la tinerii din diferite col
țuri ale țării nenumărate 
scrisori: „Mă numesc Eugen 
Matache- Am 20 de ani. Sînt 
utemist. Locuiesc în satul 
Coasta Lupii, comuna Nico- 
rești, raionul Tecuci. Doresc 
să muncesc pe noul șantier a', 
combinatului. Vă rog foarte 
frumos să-mi răspundeți dacă 
pot participa la aceste lucrări 
și data cînd să mă prezint. 
Comunicați-mi pe adresa. 
Sau altă scrisoare : „Vă rog 
in numele brigăzii de fierari 
betoniști pe care o conduc să 
ne păstrați cel mai greu punct 
de lucru la șantierul viitoru
lui combinat siderurgic. Noi 
lucrăm la Onești. Aici lucră
rile sînt pe sfîrșite- Con
siderăm de datoria noastră să 
venim cu toții, întreaga bri
gadă, și să lucrăm la construc
ția acestui mare obiectiv sta
bilit de partid. Iscălește 
Gheorghe Bucelea, șantierul 
Onești". „Noi, scria Seplecan 
V. Nicolae, de la șantierul 
Fabricii de zahăr din Buce- 
cea, vreo 30 de tineri, de toa
te meseriile, ne-am hotărit să 
venim la Galați. Majoritatea 
sintem tineri, însă constructori 
vechi și e păcat să nu înce
pem de la prima cărămidă. 
La Suceava ce-a fost greu am 
făcut. Vrem să venim la Ga
lați și nu cred să aveți inimă 
să nu ne primiți. Și ca nu 
cumva toate locurile să fie 
ocupate cînd sosim, vă scriem 
de pe acum să ne rezervați 
locurile cele mai grele".

Eugen Matache, ca și Gheor
ghe Bucelea, sau Seplecan Ni
colae, ca și toți ceilalți tineri 
aflaseră din ziare marea veste, 
hotărîrea luată de partid. Și 
prima lor reacție, primul lor 
răspuns la sarcina trasată de

acum. Cine n-ar voi să se în
cununeze cu faima de a fi lu
crat la făurirea celui mai 
mare combinat siderurgic din 
patria noastră ?

...Primii metri cubi de pă
mânt au fost excavați. Am 
fost martorul acestui eveni
ment. Platoul era populat de 
un grup de oameni, plus trei 
excavatoare care așteptau sem
nalul : „Voronejul" lui Nico
lae Afteț, cel de tip „Skoda“ 
al lui Gheorghe Secară și 
„Progresul" fabricat la Brăila, 
pe care lucrează Alexandru 
Crăcan. Trei tineri, trei ex
cavatoare.

Nicolae Afteț aștepta sem
nalul cînd să lase cupa. Nu 
părea emoționat. Fața lui, bă
tută de vînturi, rumenită de 
soarele verii, era liniștită, 
calmă, ca înaintea unui mare 
atac. Nicolae Afteț nu se afla 
la prima cupă de excavator. 
El a lucrat la Hunedoara, 
cînd s-au pus temeliile noilor 
furnale și cuptoare. A lucrat

și pe alte șantiere ale patriei- 
Tot ca excavatorist. Ordinul 
Muncii clasa I-a pe aceste 
șantiere l-a primit. Ca o încu
nunare firească a străduinței 
lui de a excava mai mult pă- 
mînt pentru temelia viitoare
lor combinate, a viitoarelor 
hale ce urmează să se ridice 
după ce el își va îndeplini 
misiunea încredințată.

Acum a venit la Galați. Cin
stea de a excava prima cupă 
i-a revenit lui. Aștepta calm 
dar și emoționat. Oare puteai 
să nu încerci un sentiment 
deosebit în asemenea împreju
rări ?

în sfîrșit, semnalul mult aș
teptat. A apăsat pe pîrghii. 
„Voronejul" lui a mușcat a- 
dinc din platoul pînă atunci 
neted al Fileștilor. Aci, în 
acest loc, se vor ridica halele 
forjei, ale turnătoriei. La ce-

ILIE TANASACHE

(Continuare în pag. a 3-a)

partid, a fost să ceară chiar 
atunci să lucreze acolo unde
se va construi combinatul, la
noul izvor al oțelului, acest 
superb suveran al metalelor.

...Cu un an în urmă comite
tul regional U.T.M. primea 
nenumărate scrisori. Scrisori 
nenumărate se primese șt

Micii grădinari...
Foto : AGERPRES

Muncitor

Miercuri 19 iulie 1961

șu" a obținut de la începutul 
anului și pînă acum economii 
de 1.700 tone de metal. Suc
cese 'de seamă au înregistrat 
în această acțiune și lamina- 
torii de la Combinatul meta
lurgic Reșița, Combintul si
derurgic Hunedoara, Uzinele 
Industria Sîrmii-Cîmpia Turzii, 
Laminorul-Brăila și altele 
care au economisit aproxima
tiv 3.500 tone de oțel.
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Au terminat 
recoltarea 

griului 
și secarei

Mecanizatorii din gospodă
riile agricole de stat, stațiuni
le de mașini 
colectiviștii
București au

și tractoare și 
din regiunea
terminat recol

tarea griului și secarei de pe 
cele 475.000 ha cultivate ta
acest an.

Acum se desfășoară intens
treierișul pentru a termina 
cît mai repede și această lu
crare. Pînă acum grîul a fost 
treierat în proporție de 51 la 
sută. Colectiviștii din raionul 
Fetești au terminat treierișul 
iar cei din raioanele Urzicenî
și Călărași au treierat trei 
sferturi din recoltă.

în G.A.S. și G.A.C. se exe
cută în aceste zile arături 
adînci de vară. Această lucra
re a fost efectuată pe 133.000 
ha, din care 70.000 au fost 
însămînțate cu plante fu
rajere.

La cursurile 
de pregătire a 

viitorilor studenți
La Timișoara, la fel ca și în 

celelalte centre universitare 
ale țării, se desfășoară cursuri 
de pregătire a candidaților 
pentru noul an de învățămînt 
superior. întreprinderile in
dustriale, gospodăriile de stat, 
gospodăriile colective și Sfatul 
popular regional Banat au tri
mis la aceste cursuri sute de 
tineri muncitori din industrie, 
precum și alfi absolvenți ai 
școlilor medii —fii ai oameni
lor muncii de la orașe și safe. 
Numai la cursurile de pregăti
re de la Institutul politehnic 
participă peste 450 de tineri 
muncitori de la Combinatul 
metalurgic Reșița, Uzinele 
„Gheorghi Dimitrov" Arad, 
Uzina „Tehnometal" etc. La 
cursurile de pregătire de 
la Institutul agronomic s-au 
înscris numeroși tineri din 
G.A.S. și G.A.C. Un mare nu
măr de tineri se pregătesc la 
Institutul de medicină și la 
Institutul pedagogic de 3 ani. 
Pregătirea lor a fost încredin
țată unor profesori, lectori și 
asistenți cu o bogată expe
riență. încă din primele zile 
candidații au avut prilejul să 
cunoască minunatele condiții 
de învățătură și de trai create 
studenților de statul demo
crat-popular. Lor li s-au pus 
la dispoziție săli de clasă, 
laboratoare, cămine și un bo
gat material bibliografic de 
specialitate. Institutul politeh
nic, de exemplu, dispune de 
38 laboratoare dotate cu uti
laj și aparate moderne, 4 că
mine și fot afîfea cantine.

(Agerpres)

Stîna din Vale oferă 
excursioniștilor (elevi ai 
școlii Nr. 111 din Capitală) 

priveliști minunate.

Foto : AGERPRES
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In regiunea Banat

Peste 2.300 de artiști amatori 
în întrecerile celui de-al Vl-lea 

concurs pe tară
Peste 2.300 de ar

tiști amatori din 
satele regiunilor 
Banat, Crișana, 
Cluj și Maramureș 
s-au întrecut ’zilele 
acestea pe scena 
Teatrului din Ora
dea în cadrul fazei 
interregionale a ce
lui de-al Vl-lea 
concurs pe țară. 
Timp de două zile 
cit a durat întrece
rea peste 7.000 de

orădeni au aplau
dat cîntecele și 
jocurile populare 
romînești, germane 
și maghiare inspi
rate din viața nouă 
a satelor, entuzias
mul și măiestria cu 
care au fost ele in
terpretate.

Au fost mult a- 
predate formațiile 
caselor raionale de 
cultură din Caran
sebeș și Făget, co

rul „Ion Vidu din 
Lugoj, unul din ce
le mai vechi coruri 
din țara noastră, 
formația de fluie
rași a căminului 
cultural din satul 
Cetățele și altele, 
care au fost selec
ționate pentru a lua 
parte la faza pe țară 
a concursului.

(Agerpres)Chemarea . arhitecturii Roznov. Șantierul inspiră...

Foto : E. FLORESCU

Plecăm în excursie ! Toful • 
pregătit. Toful, adică... cîfe- 
va coli de hîrtie și un con

dei. Pentru că de celelalte pre
gătiri se ocupă deja tovarășii 
noștri de drum, călăuzele noastre 
în această călătorie prin țară. Va 
fi o călătorie lungă (deși ea se 
va desfășura doar pe... 
gini), pe un itinerar 
splendid.

Așadar, să pornim ia 
drum, adică să înce
pem, mai precis, să 
răsfoim scrisorile co
respondenților volun
tari care ne vorbesc 
despre excursiile tine
rilor prin țară.

Prima călătorie începe din gara 
Buzău. O garnitură specială ne va 
purta spre însoritul litoral al mării. 
Sînt mulți, foarte mulți tineri în 
tren. Mai întîi însă să facem cu
noștință cu prima noastră călăuză, 
corespondentul voluntar C. Nicu- 
lescu.

înfr-un vagon s-a sfrîns toată 
familia muncitorilor de la atelie-

cîteva pa-

rul de turnătorie al întreprinderii 
Metalurgice din Buzău. Dintre ei 
nu lipsesc Nicolae Lupu, Gh. Pa- 
nait, Ștefan Nicolae și, bineînțe
les, Vasile Stănilă, șeful de echi
pă. împreună muncesc zi de zi, 
tot împreună au pornit acum în 
excursie. în alf vagon, un grup 
de tineri colectiviști din comunele

dentul nosfru voluntar, N. Pîrvu, 
o veche cunoștință.

E minunat să călătorești cu un 
grup de 66 de tineri, care au 
împlinit abia 17—18 primăveri. 
Cîntecele nu mai contenesc. Prin 
stafii, călătorii se adună în fața 
vagonului, atrași de veselia elevi
lor de

Răsfoind scrisorile 
corespondenților voluntari 

aflați în drumeție

la

rhitectura : o artă? 
O tehnică ? Sau 
un cumul al amin, 
dorura? Sau poate 
expresia unității 
mai multor ramuri

ale artei și termicii de con
strucție ? Atîția tineri care se 
simt atrași la această profe
sie, care se hotărăsc în a- 
ceste zile să și-o însușească, 
își pun astfel de întrebări nu 
din ambiția de a găsi o de
finiție, ci din dorința firească 
de a căpăta certitudinea că 
vocația lor spre tehnică sau 
artă, se împacă cu profilul 
profesiei alese. Și e un ade
văr că arhitectura își adre
sează chemarea tinerilor cu 
aptitudini către tehnică sau 
către artele plastice, deopo
trivă. Arhitectura e o cronică 
vie, de durată, a zilelor noa
stre. Ea oglindește, în linii 
avîntate, în trăinicia zidurilor, 
în lărgimea spațiilor cucerite, 
trăsăturile vremii noastre, 
cînd omul muncii, stăpîn pe 
destinul său, înalță edificii pe 
măsura înaltelor sale țeluri, 
a trăiniciei izbînzilor lui. O 
profesiune încărcată de pro
funde valențe romantice — 
căci ce poate fi mai înălță
tor decît să realizezi pentru 
cel care muncește, o uzină 
falnică? pentru omul muncii 
setos de cultură, — un palat 
cultural? — pentru tinerii 
care se iubesc și întemeiază 
un cămin, — o locuință ? Ast

fel în orînduirea noastră, ar
hitectul îndeplinește o înaltă 
funcție socială. Operele sale, 
dăinue, mai mult decît firul 
vieții lui, ele sînt un mesaj 
de măreție și frumos adresat 
urmașilor.

In plimbările noastre zilnice 
prin orașele țării, în excursiile 
noastre, asistăm parcă la ver. 
nisajele unor expoziții de ar
hitectură vie, la tălmăcirea în 
cărămidă și beton, oțel și sti
clă a atîtor planșe, proiecte 
și machete. Arhitectura e, prin

tatea burgheză în care au 
trebuit să-șî exercite profesia, 
ei erau reduși la condiția umi
litoare a servitorului gusturi
lor cosmopolite ale celor cu 
bani mulți, ale bancherilor, 
industriașilor, marilor proprie, 
tari de imobile, antreprenori
lor veroși. în funcție de ro
tunjimea pungii sale, bogăta
șul îi cerea arhitectului să 
construiască un bloc de lo
cuințe pentru speculă, o vilă 
pe Valea Prahovei, o prăvă
lie. Din cînd în cînd, primea

excelență, o artă publică. So- 
cialismul i-a dat un avînt nou 
și o nouă strălucire. Anii ti
nereții noastre sînt ai unei 
înfloriri fără precedent ai ar
hitecturii romînești, pe solul 
unei tradiții bogate, făurite de 
maeștri de seamă, începînd 
cu acela al cărui nume — Ion 
Mincu — e înscris pe frontis
piciul Institutului de arhitec
tură din București. Străduin
țele sale, au dus la crearea, 
în 1897 a primei școli romî
nești de arhitectură.

Această școală a dat arhi- 
tecți de valoare, dar în socie-

de la stat o comandă pentru— 
o cazarmă sau o închisoare.

Vremuri apuse... 1
Astăzi, demolăm zidurile 

strîmbe, mărunte, carii ale tre. 
cutului, înălțînd în același 
timp (și pe aceleași locuri) 
maiestuoasele edificii ale so
cialismului. Condiția nouă a 
arhitectului e aceea care îl 
face participantul la opera de 
transformare, de pildă, a gro
pilor sordide Vergul, Cuța- 
rida, Floreasca, în ansambluri 
moderne care se cheamă Bu
cureștii Noi, Vatra Luminoasă, 
Ferentari, Floreasca.

sstăzi, tînărul care îmbrăți

șează profesiunea de arhitect 
trece pragul unui institut care 
a cunoscut meritata și reala | 
dezvoltare abia în anii noș
tri. în șase ani de facultate — : 
aprofundînd cunoștințele de 
matematici superioare și isto- i 
ria artelor, de desen și rezis- I 
tența materialelor, de teorie a I 
urbanismului și estetică, de ' 
economie politică și materia- | 
lism dialectic, de istorie a ar- ț 
hitecturii și organizarea lucră- i 
rilor de construcții — el se 
pregătește pentru o activitate 
cu adevărat măreață, pentru 
realizarea ansamblurilor in- ; 
dustriale, culturale, de locuit 
ale orașului de tip socialist. I 
Pregătirea lui, desfășurată la 
un înalt nivel științific și ar- j 
fistic, e asigurată de prezența 
la catedră a unor profesori de 
prestigiu. Studenților Institutu. j 
lui le sînt puse la dispoziție 
14 ateliere, un muzeu de ma
teriale de construcție, mache
te după construcțiile de 
seamă intrate în patrimoniul 
arhitecturii universale, biblio
tecă de specialitate, albume, 
10.000 de fotografii ale monu
mentelor arhitecturale, micro, 
filme, săli de curs dotate cu 
aparatură modernă de pro
iecție. Ei locuiesc în cămine 
confortabile (institutul posedă 
trei cămine), primesc burse

IGOR ȘERBU
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Ciuculești și Buzoi. Vecinii de va
goane s-au împrietenit repede. La 
început o discuție mai firavă, apoi 
o prietenie adevărată, plină de 
voioșie și cîntece.

Trenul aleargă neobosit, spinte- 
cînd cîmpia nesfîrșită. Ne apro
piem de Constanța. încă de de
parte se zăresc siluetele moder
nelor case de odihnă și marea 
de un albastru splendid, tulbură
tor. O zi întreagă tinerii buzoieni 
au colindat orașul, au făcut baie, 
s-au recreat după o săptămînă 
de muncă.

Seara au pornit din nou spre 
casă. Unii văzuseră pentru prima 
oară marea și trăiau adînc emo
țiile acestei înfîlniri. Cei mai 
ternic impresionați erau tinerii 
lecfiviști. Neam de neamul 
nu putuseră să vină altădată 
vadă litoralul, pe atunci loc
desfătare doar pentru cei avuți. 
Acum, ei, simpli țărani colecti
viști, au venit să vadă marea, și 
aici au întîlnif numai oameni ca 
și ei : muncitori, țărani, studenți, 
oameni ai muncii din întreaga 
țară.

Dar să ne grăbim.
— Trenul pleacă peste două 

minute — ne anunță corespon

pu- 
co- 
lor 
să 
de

Școala medie nr. 2 din 
Caransebeș. Am fost 
împreună la Turnu- 
Severin și Filiași. De 
aici, la Bumbești-Li- 
vezeni. Călătoria prin 
acest defileu splen
did îi face pe toți să 
simtă parcă aevea 
ecourile acelor hei- 
rup-uri de acum mai 

un deceniu cu carebine de 
își însoțeau munca lor vitejeas
că brigadierii constructori ai 
acestui drum de fier, tăiat în sfîn- 
că și urcat la zeci de metri dea
supra învolburatului Jiu. Și fie
care dintre ei se simte un urmaș 
demn al acelora care au învins 
stîncile și înălțimile acestea, pen
tru că și ei sînt brigadieri ai 
muncii patriotice, și ei au contri
buit la înfrumusețarea orașului lor.

De aici, la Petroșani. Minunată 
e astăzi Valea Jiului, minu
nată e viața acelora care scot 
din adîncuri cărbunele, pîinea in
dustriei noastre. Au admirat noile 
blocuri muncitorești, au cunoscut 
tehnica nouă care ușurează astăzi 
mult munca minerilor. Fiecare din 
cei 66 de elevi își va aminti mul
tă vreme de întîlnirea cu tinerii 
mineri, care la plecare le-au ofe
rit plachete cu aspecte din mun
ca și viața- lor.

Acum, o vizită la G.A.C. „Ilie 
Pinfilie“, din comuna Valea Mare, 
regiunea Argeș, la care ne invită 
corespondentul voluntar Gheor-

GH. NEAGU
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Folosind procedee moderne 
de sudură

Zilele acestea, Ia 
Uzina constructoare 
de mașini agricole 
„7 Noiembrie" din 
Craiova a fost apli
cată sudura auto
mată la unele pie
se pentru șasiul 
remorci-cisterne.

Această uzină 
este a 5-a unitate 
economică din re
giunea Oltenia în 
care s-au introdus 
procedee moderne 
de sudură care 
contribuie la creș

terea productivită
ții muncii și la îm
bunătățirea calității 
produselor. La Uzi
nele „Electropute- 
re“ se aplică cu 
rezultate bune su
dura automată la 
mai multe repere.

Volumul lucrări
lor executate prin 
sudură automată și 
semiautomată la a- 
ceste uzine, în pri
ma jumătate a a- 
nului, este de 2 ori

mai mare decît cel 
executat în întreg 
anul 1960.

Și în uzinele me
canice din Turnu 
Severin această 
metodă se foloseș
te pe scară tot 
mal largă la con
strucția navelor. De 
la începutul anu
lui volumul de su
dură executată au
tomat aici a depă
șit cu peste 20 la 
sută pe cel din în
treg anul trecut.



O cale avantajoasă de la muncă

zootehnie

tu a riwi

a gospodăria a- 
gricolă colectivă 
„Vasilescu Vasia" 
din comuna Ro- 
seți, raionul Călă
rași, treierișul e

ta toi și tovarășul Nicolae Rîș- 
noveanu, președintele gospo
dăriei, ca de altfel toți cei
lalți colectiviști, nu-și mai 
vede capul de-atîtea treburi. 
Totuși, o discuție despre unul 
din cele mai importante sec
toare ale gospodăriei colec
tive, sectorul zootehnic, îl in
teresează, îl pasionează ori- 
ctad. Acesta este sectorul 
pentru dezvoltarea căruia toți 
colectiviștii au depus eforturi 
deosebite, sectorul la care ei 
țin din toată inima.

— E și normal să fie așa — 
spunea președintele. De unde 
la început, cînd am înființat a- 
ici în Roseți gospodăria colec
tivă, acest sector era inexis
tent, astăzi numără 120 de 
vaci cu lapte, 305 vițele, 2647 
de oi, 410 porci și aproape 
3000 de păsări. Ca să se vadă 
ce înseamnă sectorul zooteh
nic pentru noi vreau să spun 
că numai anul trecut ne-a a- 
dus venituri de 975.000 de lei 
iar anul acesta, după socote
lile noastre de pînă acuma, 
vom realiza din acest sector 
venituri în valoare de un mi
lion și jumătate de lei. Acest 
lucru ne-a dat și ne va da și 
în viitor posibilitatea să mă
rim valoarea zilei-muncă și. 
pe lingă grîu, porumb și alte 
produse să dăm colectiviști
lor, trimestrial și importante 
sume de bani.

De asemenea, sectorul zoo
tehnic ne dă posibilitatea șă 
contractăm cu statul 
cantități de lapte și 
ne, să 
narea 
muncii de la orașe și sate cu 
aceste produse.

Rezultatele obținute de co
lectiviștii din Roseți în dezvol
tarea sectorului zootehnic și 
a creșterii productivității ani
malelor, proprietate obștească, 
de exemplu, (producția medie 
pe cap de vacă furajată a 
fost în 1950 de 2.250 de liiri 
de lapte) dovedesc că ei au 
o experiență bună în această 
direcție. De aceea l-am rugat 
pe tovarășul președinte să ne 
vorbească mai pe larg despre 
căile prin care au dezvoltat 
acest sector.

— Așa cum spuneam la în
ceput — a continuat dînsul —

în primele luni după înfiin
țarea gospodăriei n-aveam 
nici o coadă de vacă măcar. 
Dar iată că la puțin timp după 
aceea, cu creditele acordate 
de stat, ne-am cumpărat 20 
de vaci cu lapte. In felul a- 
cesta ne-am format o matcă 
cum s-ar spune, un loț de 
vaci pe baza căruia am por
nit la dezvoltarea unei ferme 
puternice. Am mai cumpărat 
noj vaci și după aceea, cu 
ajutorul creditelor acordate 
de stat ori din fondurile noas
tre proprii pe măsură ce se 
dezvolta gospodăria colectivă. 
Dar una din căile principale 
prin care am început să mă
rim numărul de vaci încă de 
atunci, de la început, a fost 
folosirea prăsilei proprii. Pen
tru aceasta au fost necesare 
cîteva măsuri pe care le-am 
luat într-o adunare generală a 
colectiviștilor. Astfel, am ho- 
tărît în primul rînd ca toate

Din experiența 
gospodăriei agricole 
colective din comuna 

Roseti, raionul 
Călărași, în creșterea 
fermei de vaci prin 

prăsilă proprie

mari 
car- 

asigurăm aprovizio- 
continuă a oamenilor

vițelele provenite din lotul de 
vacj al gospodăriei colective 
să fie oprite pentru prăsilă. 
Asta a fost o măsură bună. 
Dar numai atîta nu era de- 
ajuns. In fiecare an, la fătcri 
pe lingă vițele, obțineam de 
la vacile gospodăriei și un nu
măr destul de mare de tăurași 
pe care trebuia să-i valorifi
căm după ce atingeau o anu
mită greutate. Ne-a venit 
o jdee. Mulți colectiviști aveau 
acasă, de la vacile lor pro
prietate-individuală, vițele pe 
care voiau să le valorifice. 
N-ar fi bine să procedăm la 
un schimb î ne-am zis. Și așa, 
am hotărît ca toți tăurașii ob
ținuți în gospodărie, bineînțe
les în afară, de cei opriți ca 
reproducători, să fie schimbați 
pe vițele de la membrii co
lectiviști.

Odată luată hotărîrea să fo
losim pentru dezvoltarea tur
mei de bază toate vițelele 
provenite din prăsilă proprie 
se impuneau însă și alte mă-

Fruntașul campaniei; trac
toristul Constantin Stavre 
de la secția Caragiale a 
gospodăriei de stat Lehllu 

regiunea București.

Foto : N. ISTRATE

Spre hambarele 
colectivei

din
Plo-

La aria colectiviștilor 
Tîr.gșorul Vechi, raionul 
iești, e mare zor. Stogurile 
mari cu grîu, rânduite în ju
rul batozei, scad văzînd cu 
ochii. Două fete dezleagă 
snopii, pe care îi aruncă pe 
platformă un flăcău voinic, 
iar alți doi îi vîră îp coșul ba
tozei. Sacii se umplu repede cu 
boabe aurii. Sînt duși la cîn- 
tar. De aici, Ilie Ion, Dumitra 
Stan și alți cinci flăcăi, îi duc 
cu căruțele către 
colectivei. Treaba e 
în numai trei zile, 
din griul colectivei 
de pe parcelele în care n-au 
putut intra combinele a fost 
pus în hambare. Mai e de tre
ierat recolta de pe circa 15 
hectare. Elanul cu ' care se 
muncește, e o dovadă că în
treaga cantitate de grîu a co
lectivei va intra în magazii la 
timp și fără pierderi.

B. NICUȚĂ

magaziile 
spornică, 
jumătate 

recol.tpt

suri. Astfel, certad 
specialiștilor, am asigurat 
tului de animale, pe bază 
selecție științifică, taurii 
producători necesari și 
s-a întimplat niciodată 

avem 
acesta

sfatul 
lo
de 
re- 
nu 
în 

nici un an, să avem vaci 
sterpe. Lucrul acesta a 
fost de o deosebită însemnă
tate, asigurîndu-se o sporire 
continuă a numărului de vaci 
provenite din prăsilă proprie. 

Președintele gospodăriei co
lective a ținut să precizeze 
mai apoi că această creștere 
a numărului de vaci din pră
silă proprie era un început 
bun, dar numai un început. O 
muncă tot așa do importantă 
și de pasionantă începea 
de-abia după aceea, pentru 
ca vițelele să fie îngrijite 
bine, științific. Să dea mai tîr- 
ziu o producție de lapte cît 
mai mare și produși cît mai 
valoroși. La aceasta o contri
buție importantă au adus și 
tinerii colectiviști. Organizația 
U.T-M. din gospodărie, a reco
mandat consiliului de condu
cere mai mulți tineri de nă
dejde care își exprimaseră 
dorința să devină crescători 
de animale : mulgători la lo
tul de vaci ori îngrijitori de 
viței. Astfel, după ce au fost 
trimiși la școlarizare în gos
podăriile 
pentru o 
zile, mulți dintre acești tineri 
au început să se numere prin
tre îngrijitorii de animale frun. 
tași. Respectarea strictă a 
programului de grajd, mulsul 
la ore fixe, hrana în raport de 
producția fiecărei vaci în par
te, toate acestea și încă alte 
reguli zootehnice, sînt lugruri 
care de mult nu mai constituie 
un secret pentru ei. O evi
dență strictă ținută într-un re
gistru special de către acești 
tineri, îți arată cî< de amănun
țit și cu cită seriozitate este 
urmărită problema sporirii nu
mărului de vaci din prăsilă 
proprie. Se știe din care vacă 
provine fiecare vițel, ce pro
ducție au dat vacile mame, 
cu care taur reproducător s-a 
făcut încrucișarea, și se caută 
să se determine caracterele 
pe care le va avea viitorul 
animal de producție. Și toate 
acestea făcute științific, făcute 
ca la carie.

L-am întrebat pe tovarășul 
președinte al gospodăriei co
lective care sînt perspectivele 
de dezvoltare a fermei de 
vaci.

— îndrumările cuprinse în 
Raportul prezentat de către 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la recenta plenară a 
C.C. al P.M.R. ne-au arătat ce 
avem d® făcut, ne-au însufle
țit și mai mult în munca pen
tru 'dezvoltarea gospodăriei 
noastre colective — ne-a spus 
el. în ceea ce privește secto
rul zootehnic, pe care în do
cumentele de partid se pune 
un accent deosebit, pînă la 
sfîrșitul acestui an vom ajunge 
la 600 de vaci, juninci și vi
țele. Cum ? O parte din ele 
1® vom cumpăra pe baza cre
ditelor acordate de stat; un 
număr de 20 vaci le vom pro
cura din fondurile gospodăriei 

■ colective tar restul, adică 100 
de vițele vor proveni din pră- 
silă-proprie. Este o cale foarte 
sigură și foarte economică. 
Așa de exemplu, dacă facem 
socoteala că din cele 425 de 
vaci pe care le avem în pre
zent, 244 provin din prăsilă 
proprie, vom vedea că gospo
dăria a fost scutită dintr-o- 
dată de mai bine de 150.000 
de lei pe care ar fi trebuit 
să-i dea pentru procurarea din 
alte surse a animalelor res
pective. Iată de ce noi vom 
merge și de acum înainte în 
ceea ce privește dezvoltarea 
sectorului zootehnic pe a- 
ceastă oale : folosirea în cea 
mai mare măsură a prăsilei 
proprii. I

agricole de stat 
perioadă de 10—15

PETRE GHELMEZ

Le G.A.C. „7 Noiembrie' 
Ștefănești, raionul Pitești, în aces
te zile este mare animație : co
lectiviștii muncesc de zor în toa
te sectoarele de activitate ale 
gospodăriei. împreună cu ei ți 
tinerii colectiviști, mobilizați de 
organizația U.T.M., sînt prezenți 
mereu acolo unde se făurește bel
șugul tuturor.

Colectiviștii au pus anul acesta 
varză în trei rînduri; timpurie, se- 
mitimpurie și fîrzie. Ei alimentea
ză piața din Pitești cu legume 
proaspete care nu trebuie să lip
sească în nici o perioadă. La toa
te aceste activități tineri ca Va- 
silica Penea, Maria Matei, Elena 
Mihalcea iau parte din plin. Ast
fel, împreună cu ceilalți colecti
viști, ei au contribuit la plantarea 
celor aproape 100.000 de fire de 
varză de toamnă, au prășit o 
parte din această cultură, de ase
menea au cules mazărea și faso
lea care au fost expediate la fa
brica de conserve.

Pe cele 30 de hectare de livezi 
și vie ale gospodăriei, printre alți 
tineri îi putem întîlni pe Didina 
Dincă și Alexandru Diaconu.

Frații Gheorghe și Mihai Goan- 
ță împreună cu alți tineri pot fi 
înfîlniți în sectorul de construc
ții la noua maternitate pentru 25 
de scroafe.

Fie că muncesc în grădina de 
zarzavat, în livadă, în sectorul 
zootehnic, la construcții sau la în
grijirea culturilor, toți tinerii co
lectiviști sînt nelipsiți de la toate 
activitățile din gospodărie.

C. IRINA

Crește

In stațiunile de 
mașini și tractoare 
aproape 1800 de bri
găzi de mecanizatori 
cu peste 15.700 de 
tractoare și agrega
tele necesare sint 
permanentizate pen
tru a lucra in ace
leași gospodării co
lective. De asemenea,

numărul brigăzilor permanente
de mecanizatori

un număr important 
de grupe de mecani
zatori care lucrează 
pe o durată de cel 
puțin un an în gos
podării colective cu 
suprafețe mai mici.

în prezent, 70 la 
sută din numărul 
tractoarelor S.M.T. 
sînt folosite de bri-

găzile sau grupele 
permanentizate la 
gospodăriile agricole 
colective. In regiuni
le Dobrogea, Galați, 
Banat și București 
aproape toate brigă
zile de mecanizatori 
lucrează an de an în 
aceleași gospodării 
agricole colective.

Această formă de 
organizare a muncii 
asigură folosirea mai 
judicioasă și produc
tivă a parcului de 
mașini și tractoare și 
unește eforturile me
canizatorilor și co
lectiviștilor pentru 
sporirea producției 
agricole.

Sectorul cootehnlc 
adus an de an colectiviș
tilor din G.A.C. ,,Drapelul 
roșu" comuna Salonta, re
giunea Crlșana, venituri 
mari. De aceea ei au ho
tărît să-1 dezvolte neînce
tat. Acum, în proprietatea 
obștească, colectiviștii din 
Salonta au aproape 300 de 
vaci cu lapte de la care 

obțin producții sporite.

Foto.: AGERPRES

LA PRISACA
e puneau în fața 
lor probleme noi 
și împrumutaseră 
toți un aer grav, 
își dădeau seama 
că noile sarcini

nu sînt tocmai ușoare dar le 
citeai pe fețe hotărîrea de a 
depune toate eforturile pentru 
îndeplinirea lor. Marcovici 
Alexandru, șeful sectorului a- 
picol, îi anunțase cu multă 
seriozitate :
- Trebuie să realizăm în 

anul 1961, 20.000 kg miere de 
albine, 40 kg ceară, lăptișor 
de matcă și mătci selecționate 
pentru noile stupine care se 
înființează în țară. De produ
cerea mătcilor să se ocupe 
brigadierul Marin Lazăr, care 
are mai multă experiență...

Ședința brigadierilor în 
care s-au discutat aceste pro
bleme a avut loc într-o seară 
din toamna anului trecut.

Iar în vremea de iarnă la 
sediul G.A.S. Piscu Sadovei 
din regiunea Oltenia, lucrăto
rii din cele trei brigăzi api
cole au învățat de la Marco
vici Alexandru o seamă de 
lucruri noi despre viața albi
nelor, despre stupăritul pasto
ral și despre lăptișorul de 
matcă, de care pînă atunci nu 
știau prea multe lucruri. S-au 
făcut cîteva demonstrații cu 
aparataje noi sosite la gospo
dărie în vederea recoltării 
lăptișorului de matcă. In pri
măvară, cînd florile de salcîm 
au împodobit pădurile din 
cîmpia Sadovei mecanizatorii 
au venit în sprijinul apiculto-

să 
cu

rilor. In cîteva zile cei peste 
2.000 de stupi sistematici au 
fost transportați cu remorcile 
în pădure și s-a început stu
păritul pastoral. Marcovici 
Alexandru alerga de diminea
ță și pînă seara la Ogrin, 
Ocolna, Dăbuleni, Dobrești și 
în alte sectoare unde se insta
laseră stupinele, cerceta flora 
din împrejurimi, da indicații 
cînd și cum trebuie să se în
ceapă recoltatul mierei.

De cîte orj avea vreme 
stea mai mult de vorbă 
brigadierii le recomanda :

— Aveți grijă de Neagu 
Athanase, de Dincă Alexandru, 
de Mihăescu Iulian și de Păsă
rică Constantin. Sînt tineri și 
trebuie să învețe cît mai bine 
stupăritul. Marcovici nu a 
pierdut nici prilejul să se a- 
propie de ei, să le explice cu 
căldură cît de minunată este 
meseria de apicultor, 
începi să-i 
adînc tainple. ___
cît de ordonată și de intere
santă este viața albinelor'.

Perioada stupăritului pasto
ral nu s-a terminat, 
stupii sînt instalați în cultu
rile de floarea-soarelui. Cei 
din brigada lui Ionescu Toma 
de la cele 874 colonii de al
bine trebuie să recolteze pînă 
în toamnă 8780 kg miere 
au recoltat numai 
11.248 kg și 3,340 
de matcă. Cei din 
Lagăr aveau de 
plan de 2.000 kg 
pînă în toamnă și 
2670 kg.

cînd
cunoști mai 
cînd înțelegi

Acum

Și 
pînă acum 
kg lăptișor 
brigada lui 
realizat un 
miere tot 
au realizat
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Programul brigăzii
-r ra duminică. Peste noap- 
Pj te plouase, burnița per

sistând toată dimineața, 
așa că, atât colectiviștii de la 
cele două gospodării colective 
din Răcăciuni, raionul Bacău, 
cîț și întovărășiții nu ieșise
ră pe eîmp în ziua aceea. 
Seara, la căminul cultural, 
puteau fi văzuți numeroși ti
neri și vârstnici — dar mai 
ales tineri — dornici să pe
treacă in chipul cel mai fo
lositor cele cîteva ceasuri ale 
odihnei lor. In condiții de 
timp normale, ritmul munci
lor n-ar fi îngăduit acest ră
gaz de-o zi. Iată un prilej pe 
care cei doi dirijori ai corului 
le-au folosit, chemîndu-i pe 
coriști și pe soliștii vocali la 
o repetiție organizată ad-hoc. 
Și băieții veniră bucuroși, mai 
ales că pînă să înceapă spec
tacolul cu filmul Favoritul 
13“, mai era încă de așteptat- 

Despre formațiile artistice 
ale căminului cultural dirț 
Răcăciuni, se pot spune lucruri 
bune. Corul și brigada artis
tică de agitație, de pildă, au 
mers pînă în fața juriului re
gional al celui de-al VI-lea 
concurs al formațiilor artisti
ce de amatori. Aceste 
mâții sînt planificate 
două spectacole în fața oa
menilor muncii din stațiu
nile de odihnă din regiunea

Bacău. Nu sînt, de asemenea, 
date uitării nici sarcinile 
puse de noua etapă a con
cursului cultural-sportiv al 
tineretului. Cadre didactice, 
utemiști cu munci de răspun
dere, interpreți amatori ne-au 
vorbit despre toate acestea 
,.pe concret", argumentând cu 
texte, piese din repertoriu etc.

Dacă discuția ar fi avut loc 
în urmă .cu o lună de zile, 
bucuria noastră, fără îndoială, 
ar fi fost deplină. Dat fiind 
însă că ea avea loc — acum,

for-
cu

DIN PISCU SADOVEI
La recoltatul mierel de al

bine sau în îndeletnicirea lor 
cea nouă de extragere a lăpti
șorului de matca apicultorii 
de la Piscu Sadovei se dove
desc pricepuți. Atelierul sec
torului apicol a fost transfor
mat într-un adevărat labora
tor în care se cercetează și se 
sortează în aceste zile mierea, 
se toarnă ceara în forme, se 
iau măsuri pentru combaterea 
bolilor la albine și în vederea 
■iernatului. în albinărit, așa 
cum spunea tovarășul Marco- 
vici și așa cum se întîmplă la 
Piscu Sadovei, oamenii 
buie să fie îndrăgostiți 
meserie, să se aplece cu 
goste lingă urdiniș, să 
noască după zgomotul
perceptibil ce se întîmplă în
tr-un stup sau altul. Mîndria 
legitimă a apicultorilor de la 
Piscu Sadovei a sporit atunci 
cînd au citit că tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a ci
tat în Raportul prezentat la 
recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. sectorul apicol al gos
podăriei lor. A sporit și hotă
rîrea lor de a-și încheia în 
acest an activitatea cu reali
zări din cele mai de seamă. 
Deunăzi l-am întîlnit pe tova
rășul Marcovici Alexandru 
în mijlocul apicultorilor și 
i-am solicitat un scurt inter
viu.

tre- 
de 

dra- 
cu- 

abia

brățișată de tineri ? Și-o pot 
însuși ușor ?

RĂSPUNS : — De cît mai 
mulți tineri. Tinerilor le plac 
întotdeauna lucrurile noi, deo
sebite, pasionante. Și apicul
tura este o meserie deosebit 
de interesantă. Discutați cu 
tinerii de la stupina noastră. 
După ce au cunoscut primele 
taine ale meseriei de apicultor, 
au hotărît să nu se mai des
partă de ea. în această mese
rie trebuie să înveți perma
nent. Și cu cît înveți mai 
mult, cu atît îți dai seama de 
frumusețea ei.

ÎNTREBARE : — Planul de 
producție al gospodăriei pre
vede ca în anul acesta să 
realizați 20.000 kg de miere. 
Veți reuși să realizați acest 
plan ?

RĂSPUNS : - Oamenii din 
sectorul apicol au muncit cu 
însuflețire. Folosind stupări- 
tul pastoral am reușit ca 
pînă în prezent să realizăm 
22.000 kg miere de albine, a- 
dică cu 2.000 kg peste preve-

derile planului. Și avetn crea
te toate condițiile ca pînă în 
toamnă să mai recoltăm două 
vagoane.

ÎNTREBARE : - Ce pers
pective aveți ?

RĂSPUNS: - Multe. în pri
mul rînd să sprijinim alte 
gospodării agricole de stat și 
colective în dezvoltarea sec
torului apicol, așa cum se 
indică în Raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Vom trimite gospodăriilor 
roiuri de albine și mătci se
lecționate, 
să prgătim 
să dezvolte 
lui, ramură 
cheltuieli puține și se răsplă
tește munca cu prisosință.

Am terminat discuția cu 
tovarășul Marcovici Alexan
dru cînd talerele de aur ale 
florii-soarelui se înclinau în 
fața asfințitului, cînd albinele 
se întorceau din ultima călă
torie din ziua aceea.

în al doilea rînd 
cadre tinere care 
ramura stupăritu- 
în care se cer

LUCIAN ZATTI

S-a mărit turma «ie oi

ÎNTREBARE : - Am cunos
cut munca apicultorilor de la 
Piscu Sadovei. E deosebit de 
interesantă. Considerați că a- 
ceastă meserie poate fi îm-

După cum vedeți din de
senul alăturat, ca să pro
ducă un kilogram de mie
re albinele trebuie să 
„viziteze" multe milioane 
de flori și să facă foarte 
multe drumuri. E o muncă 
obositoare. Și albinei® o- 
bosesc și ta cazul acesta 
productivitatea lor este 
mai scăzută. Le putem 
însă ajuta. Prin stupăritul 
pastoral, adică prin muta
rea prisăcilor în mijlocul 
unor întinse culturi meli- 
fere (plantații de 
de tei, lanuri de 
soarelui, trifoișți, 
de sparcetă etc.) 
mult munca albinelor și 
asigurăm o producție bo

gată de miere.

salcîmi, 
floarea 
culturi 

ușurăm

a colectivei
Acum un an cind 

gospodăria colecti
vă din Grindu, ra
ionul Urziceni, a 
hotărît să dezvolte 
și mai mult ferma 
de oi și în același 
timp să îmbunătă
țească rasele. s-a 
ivit necesitatea u- 
nor noi îngrijitori 
de animale. Trebu
iau oameni cu pa
siune pentru mese
rie. Iată de ce în 
primăvara acelu
iași an într-o adu
nare generală, or
ganizația 
a recomandat 
lucreze aici 
tineri care 
tragere de 
mă pentru 
tă meserie. Ajutați 
de inginerul agro
nom, de brigadie
rul

U.T.M. 
t să 
22 de 
aveau 

ini- 
aceas-

zootehnic și

tehnicianul veteri
nar al colecti
vei, tinerii au în
ceput să învețe cu 
pasiune și să pună 
în practică multe 
din regulile zooteh
nice de creștere a 
oilor. Din broșurile 
și cărțile de spe
cialitate care îi 
s-au pus la înde- 
mînă au învățat 
lucruri prețioase. 
Toamna, la monta 
oilor, ei au folosit 
în scopul îmbună
tățirii raselor de 
oi Spancă și Țigaie, 
încrucișarea aces
tora cu berbeci de 
rasă Merinos și 
Karakul prin me
toda însămînțărilor 
artificiale. Mieii 
obținuți prin în
crucișarea raselor 
amintite aveau lină

fină. Turma de oi a 
colectivei, care nu
mără acum 3.780 
de capete se mări
se cu 900 de mielu
le și berbecuți de 
rasă superioară.

Tinerii ciobani 
însă nu se mulțu
mesc doar cu suc
cesele de pînă a- 
cum. Ei își ridică 
necontenit califica
rea pentru 
ne mereu : 
mai bune, 
daria lor i 
trebuie să 
încă la sfîrșitul a- 
nului viitor șă aibă 
85 la sută oi cu 
lină fină și semi- 
fină. Iar în această 
direcție experiența 
lor de pînă acum 
va ajuta foarte 
mult.

N. BARBU

i a obți- 
rezultate

Gospo- 
colectivă 

ajungă

oglinda actualității
Ploaie pe arșiță

ariivor prezenta și la
— poate doar într-o for
mă mai redusă — și la 
min, pe întreaga durată a 
campaniei de vară aceleași 
programe 
pe oamenii muncii aflați 
odihnă la Stanicul Moldovei, 
la Bălțătești...

Cineva a arătat, cu un gest, 
voluminosul text al brigăzii 
artistice de agitație. 11 răs
foim. Textul — intr-adevăr 
bine făcut — ne informează

că-

care-i vor delecta
la

unui program scurt, dar bo
gat în fapte, actual. Înviorați 
de un asemenea program, co
lectiviștii și întovărășiții din 
Răcăciuni i-ar fi ascultat cu 
încântare pe artiștii amatori 
care acum doar repetă.

Activitatea artistică la sate, 
ca verigă a muncii cultural-e
ducative, de masă, trebuie să 
reflecte în conținutul ei, pro
blemele majore ale zilei. Roa
dele cunoștințelor căpătate de 
colectiviștii și întovărășiții din 
Răcăciuni la cursurile agro-

programe in- 
anotimpu- 

după 
fie“. 

de 
mai 
bri-

Pe marginea activifăfii formajiilor artistice 
ale Căminului cultural din Răcăciuni

după o săptămînă de campa
nie, se înțelege că cele de mai 
sus nu constituie un răspuns 
la întrebarea pusă de însăși 
viața satului, de actualitate:

— Dar pentru campanie — 
ce-au pregătit formațiile că
minului ?

De alături se auzea cum 0 
vioară însoțea un glas de fată, 
pe firul tot mai deslușit al li
nei noi melodii. Și iată că a 
venit răspunsul care ne-a 
determinat să dăm rîndurilor 
pe care le citiți acum nota 
critică. Formațiile artistice

însă despre viața satului, in 
urmă cu cîteva... luni.

Din aprilie, cind a fost pre
zentat pentru prima dată, 
pînă în prezent, cite proble
me noi nu s-au ivit, cite lu
cruri nu s-au făcut în comu
nă, ciți fruntași n-au apărut! 
Remorcile au și transportat 
primele cantități de orz și 
grîu. Magaziile și-au dat larg 
ușile in lături, să primească 
belșugul noii recolte. Primele 
rezultate, primii fruntași la 
recoltat — se cunosc. Iată 
ce-ar fi putut constitui miezul

zootehnice de astă iarnă, se 
văd în recoltele obținute. 
Experiența înaintată, pusă în 
cumpănă cu marile sporuri de 
recoltă obținute la hectar — 
iată ce mai așteaptă încă să 
intre într-un text de brigadă 
pe care însă nimeni nu se pre
gătește să-l întocmească. As
pectele variate ale muncilor 
agricole din întreaga campa
nie pot constitui de asemenea 
obiectul unor interesante și 
educative programe de bri
gadă, E greșit să se impro
vizeze, pentru cerințele cam-

paniei actuale, 
colore, din toate 
rile și campaniile,
dăunătorul principiu „să 
Iar din toate formele
activitate artistică — cea 
eficientă, cea mai vie — 
gada artistică de agitație 
nu-și poate împlini menirea 
decit înscriindu-și conținutul 
programelor pe coordonatele 
celei mai concrete actualități.

Comitetul comunal 
Răcăciuni 
Ichim) are frumoase 
zări pe tărîmul mobilizării ti
neretului la multiplele activi
tăți artistice ale căminului. 
Chiar și în perioada de față, 
cind ritmul impetuos al mun
cilor, creează condiții spe
ciale desfășurării activităților 
cultural-artistice. Dar, ca ac
tivitatea formațiilor artistice
- și în primul rind a brigă
zii artistice de agitație — să 
se adauge cu folos la efor
turile de terminare la timp și 
în bune condiții a campa
niei de treieriș, eforturi care 
au în vedere și celelalte mun
ci de întreținere a culturilor
- e necesar să se dea mai 
multă atenție axării progra
melor pe realitățile actuale 
ale satului, pe problemele la 
zi.

U.T.M.
(secretar Valeria 

reali-

C. NANCU

E în mijlocul lui cuptor. E 
arșiță. Pe cer, cît vezi cu o- 
chii. nu se zărește nici o fă- 
rimă de nor. Dar acolo, un
deva în Cîmpia Dunării, pe 
cele 260 hectare cultivate cu 
porumb și sfeclă de zahăr ale 
gospodăriei agricole colective 
,,înainte" din comuna Mode
la, regiunea București, plouă. 
Plouă cu nemiluita intr-un fel 
destul de original. Apa din 
Borcea, ridicată cu ajutorul 
hergheliei de cai putere a mo- 
to-pompelor pe conducte, a- 
junge pe canalul principal de 
irigare, de aici pe cel secun
dar, pe cel terțiar, la rădăci
na dulce a sfeclei de zahăr, a 
firului de porumb, și, minune: 
plantele cresc de la o zi la 
alta, aproape văzînd cu ochii, 
mai viguroase, mai fragede, 
promițînd un rod bogat.

Pe tarlalele acestea de
rumb și sfeclă de zahăr, mai 
bine de 30 de tineri, zi de zi. 
cu sapele în mină, ca niște 
adevărați grădinari, dirijează 
drumul destul de curios al 
apei. Sînt țineri care, la che
marea gospodăriei lor colecti
ve, mobilizați de organizația 
U.T.M., puteau fi văzuți și în 
primăvara anului acesta mun
cind de zor, alături de alți to
varăși de-ai lor, la săparea 
canalelor de irigație, la defi-

po-

nitivarea acestui ingenios sis
tem care avea să aducă ,,ploa
ia" pe culturile gospodăriei lor 
colective chiar și atunci cînd 
pe cer întârzie să se arate 
vreun nor. Sînt tinerii care, 
înțelegînd că prin acest sistem 
de irigare gospodăria colecti
vă va smulge pământului-mii 
de kilograme de porumb și 
sfeclă de zahăr dijmuite in 
fiecare an de secetă, nu lip
seau nici o zi de la muncă.

Atunci cînd sistemul de iri
gare a fost pus la punct și 
s-au făcut însămînțările, ei 
au cerut conducerii gospodă
riei colective să-i repartizeze 
să lucreze pe loturile irigate. 
Era o muncă mai de migală, 
mai de răspundere și ei își 
luau angajamentul s-o facă 
după toate regulile agrotehni
ce. Conducerea gospodăriei a 
ascultat cererea lor și iată că 
acum. în plină lună a lui 
cuptor. Alexandru Zisu. Ion 
Ieremia, Gica Vîlsan, Ioana 
Mareș, Geta Tudor și încă 
mulți alți tineri, întrețin cu 
grijă culturile irigate ; aș spu
ne că smulg zi de zi cu sapa 
lor, kilogram cu kilogram de 
porumb și de sfeclă de zahăr, 
secetei care, în Cîmpia Dună
rii, devine în zilele noastre 
din ce în ce mai inofensivă.

GH. PETRE



SCHIMBUL
DE EXPERIENȚA
S

tudierea și gene
ralizarea expe
rienței înaintate 
în producție este 
una dintre sarci
nile care preocu
pă în permanență pe munci

torii, tehnicienii și inginerii 
din fabrica noastră. Și asta 
este explicabil. Generalizarea 
metodelor înaintate de muncă, 
a experienței fruntașilor în 
producție contribuie nemijlo 
cit la creșterea nivelului de 
cunoștințe tehnice, la ridica
rea celor rămași în urmă la 
nivelul muncitorilor fruntași.

Firește, ținând seama de 
faptul că generalizarea expe
rienței înaintate are un rol 
important în ridicarea califi
cării tinerilor,_ or- ________
ganizația 
folosește 
forme în 
privință : 
marea 
spre studierea li
teraturii și docu
mentației tehnice, 
ajutorul și îndru
marea practică la 
locul de muncă de 
către muncitorii cu 
periență, de către tinerii ingi
neri și tehnicieni, organizarea 
unor conferințe tehnice etc. 
Tot la îndemâna noastră stă, 
însă și o formă foarte eficace 
și atractivă de răspândire a 
metodelor avansate de muncă 
— schimbul de experiență — 
folosit în fabrica 
mod frecvent.

împreună cu 
sindicatului, noi 
periodic schimburi de expe
riență fie între două brigăzi, 
fie la nivelul unui atelier sau 
al secției, fie cu toate brigăzi
le din întreprindere care au 
au același profil de muncă, 
care participă la realizarea 
aceluiași produs, sau care au 
de rezolvat aceleași probleme 
tehnice.

Constatasem, de pildă, că u- 
nele brigăzi cum este și cea 
condusă de tînărul Vasile 
Bobîrcă, deși aveau mașini și 
utilaje modeme, nu-și înde
plineau întotdeauna sarcinile 
de plan în mod ritmic. în ur
ma unei analize mai profunde 
a acestei situații, noi am ob
servat că membrii brigăzii nu 
dădeau suficientă atenție fo
losirii din plin a întregii ca
pacități de producție a mași
nilor, nu foloseau cu maxi
mum de eficiență timpul de 
lucru’ Ne-am gîndit atunci că 
cel mai mult i-ar putea ajuta 
pe tinerii din aceste brigăzi 
exemplul concret al unor bri
găzi fruntașe, brigăzi care lu
crează în aceleași condiții ca 
și ei, dar care obțin rezultate 
foarte bune în folosirea ca
pacități; mașinilor. Așadar, 
am organizat un schimb, de 
experiență cu toate brigăzile 
din secție la care i-am invitat 
pe tinerii din brigada condu
să de Toderiță Constantin, să 
vorbească și să prezinte în 
mod practic experiența lor în 
organizarea brigăzii, în folosi
rea timpului de lucru, a utila
jelor. Cu ocazia schimbului 
de experiență s-a ajuns la 
concluzia că una dintre me
todele prin care se evită pier
derile de timD constă in pre
luarea mașinilor din mers. în 
această privință brigada lui 
Toderiță avea o experiență 
îndelungată. Lucrul acesta 
l-au învățat și brigăzi ca a- 
ceea condusă de Bobîrcă, bri
găzi care pierdeau mult timp 
cu montarea din nou a cuțite
lor atunci cînd preluau schim
bul. s-au cînd reglau din nou 
mașinile.

U.T.M. 
multe 

această 
îndru- 

tinerilor

în același timp, tinerii și-au 
însușit noi amănunte privind 
funcționarea și posibilitățile 
de folosire mai din plin a ca
pacității de funcționare a ma
șinilor.

De cînd preia schimbul din 
mers, brigada condusă de Va
sile Bobîrcă reușește să înde
plinească și să depășească lu
nar planul de producție cu 
10—15 la sută.

Paralel cu schimburile de 
experiență la care participă 
toți membrii brigăzilor, noi 
am organizat și altfel de 
schimburi de experiență. Este 
vorba, în special, de acele 
consfătuiri între responsabilii 
brigăzilor de producție 
tineretului.

Tribuna experienței 
înaintate privind 

ridicarea calificării 
profesionale 
a tineretului

o mare ex-

noastră în

comitetul 
organizăm

ale 
De pildă, trebuie 
rezolvată o anu
mită problemă 
tehnică legată de 
locul de muncă 
respectiv. înainte 
de a se lua hotă
rî rea de a genera
liza o metodă sau 
alta, 
consfătuiri 
responsabilii 
găzilor. Ei fiind 

tinerii cei mai bine pregătiți 
pot să-și spună în mod compe
tent părerea, pot să hotăras
că ce metodă e mai bună. Așa 
s-a procedat, de pildă, la ale
gerea celei mai eficiente me
tode de ascuțire corectă a cu
țitelor pentru operațiile spe
cifice secție; noastre. La a- 
ceastă concluzie s-a ajuns 
mai ales în urma faptului că 
la diferite brigăzi ale tinere
tului din secții s-a constatat 
că la unele repere, din cauza 
neascuțirii corecte a cuțitelor 
de strung suprafața prelucra
tă nu avea aspectul dorit, dă- 
unînd calității. Concluzia care 
s-a desprins a fost aceea ca 
responsabilii de brigăzi și cei 
mai buni muncitori din bri
găzi șă ajute și să arate fie
cărui tînăr metodele cele 
mai bune de ascuțire a cuți
telor. în același timp s-a 
stabilit ca la ascuțirea cuți
telor să participe prin rotație, 
fiecare responsabil de briga
dă. care să îndrume și să con
troleze îndeaproape felul în 
care se execută ascuțirea cu
țitelor.

Rezultatele obținute în ur
ma schimburilor de experien
ță au făcut ea organizarea lor 
să constituie și de acum îna
inte o preocupare permanen
tă în munca comitetului 
U.T.M. Brigăzi cum sînt cele 
conduse de Toderiță Constan
tin, Chiper Mihai, Olaru Mir
cea, Novac Mihai precum și 
altele au prevăzut și pentru 
Viitor în programele lor de 
lucru organizarea periodică a 
unor schimburi de experiență 
în mod 
găzi de 
tului.

organizăm 
între 

bri-

practic, cu alte bri- 
producție ale tinere-

ION DRÎMBĂ
secretar al organizației

U.T.M., secția strungărie, 
Fabrica de rulmenți-Bîrlad

-----•-----

Spectacoiele 
ansamblului 

„Branko- Krsmanovici"
De cîteva zile se află în 

țara noastră ansamblul Aso
ciației cultural-artistice „Bran
ko—Krsmanovici" al Univer
sității din Belgrad. In cadrul 
turneului pe care îl între
prinde pe baza înțelegerii în
tre Uniunea Tineretului Mun
citor din R. P. Romînă și Ti
neretul Popular din R.P.F. 
Iugoslavia, ansamblul a pre
zentat spectacole în Capitală 
și la Ploiești. Ieri tinerii ar
tiști iugoslavi au evoluat la 
Bacău, pe scena Teatrului de 
Stat.

Spectacolele s-au bucurat 
de succes.

Prima cupă...
(Urmare din pag. l-a) 

lelalte două excavatoare 
rii Gheorghe Secară și 
xandru Crăcan, așteptau, 
te cele trei excavatoare 
dispuse intr-un triunghi 
fect. Așteptau semnalul,

tine- 
Ale- 
Toa- 
erau 
per- 

Cînd 
prima cupă de pămînt a fost 
răsturnată, Nicolae Afteț a 
încercat un sentiment de ușu
rare. Emoția trecuse. Munca 
adevărată de abia acum în
cepea.

Au pornit să muște din pă- 
mintul reavăn și excavatoarele 
lui Secară și Crăcan. In clipa 
aceea, un tânăr s-a apropiat 
de mormanul de pămînt de
pus cu prima cupă a lui Af
teț. A luat un bulgăre, l-a 
înfășurat grijuliu în batistă- 
Ca amintire. Poate pumnul a- 
cela de pămînt va fi pus în
tr-o glastră unde vor înflori 
mușcate. Poate va fi păstrat 
cu grijă ca amintire, așa cum, 
mulți păstrează ultimele spi
ce ale acestui platou unde se 
va înălța combinatul. Tînărul 
acela, pe nume Corneliu O- 
-rnescu, făcu un semn lui Af
teț. „Poți să continui munca 
ta“, părea a spune gestul. Af
teț coborî din nou cupa. Por
niseră din plin și celelalte 
două excavatoare. Aici, pe 
dealul Fileștilor, se grăbea 
clipa cînd platoul va purta 
pe umerii săi gigantul de 
oțel, viitorul platou al titani
lor,’

Zile de vacanță în tabăra elevilor de la Ștrandul TeL

Ședința
de constituire 

a grupului romîn 
pentru relații 
de prietenie 

Romînia*Belgia
Zilele acestea a avut 

ședința de constituire a grupu
lui romîn pentru relații de 
prietenie Romînia—Belgia din 
Marea Adunare Națională în 
cadrul celei de-a IV-a legis
laturi.

A fost ales Comitetul de 
conducere din care fac parte 
deputății : acad. Ștefan MU- 
cu, preț linte, Nicolae Bădes- 
cu, vicepreședinte, Constantin 
Dinculescu, secretar, Costache 
Antoniu, Alexandru Boabă, 
Demostene Botez, Petre Lupu, 
Zoe Rigani, membrii.

(Ager preș)

TELEG
Tovarășul Ștefan Voitec, 

președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine, a 
trimis o telegramă de fe
licitare tovarășului Zdenek 
Fierlinger, președintele Adu
nării Naționale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace. cu 
ocazia celei de-a 70-a ani
versări a zilei sale de naștere.

In telegramă, președintele 
Marii Adunări Naționale 
R. P. Romîne, 
ședintelui Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Ceho
slovace multă sănătate, viață 
lungă și noi succese în rodni-

a
urefLză pre-

Un neînfricat
luptător comunist

20 de ani de la asasinarea iui Filimon Sîrbu

Turneul Ansamblului 
artistic al 

în regiunea
U. T. M.
Dobrogea

Marți seara, peste 2000 de 
oameni ai muncii, tineri și 
vîrstnici din orașul Constanța 
și din regiunea Dobrogea. oas
peți români și de peste hotare 
ai litoralului, au fost prezenți 
în sala sporturilor unde, în- 
cepîndu-și turneul întreprins 
pe litoral și în regiunea Do
brogea, Ansamblul artistic al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
a prezentat întîiul spectacol 
din ciclul programat.

Bogatul program prezentat 
de ansamblu s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Azi 19 iulie ansamblul va 
prezenta un spectacol în sta
țiunea de odihnă Mamaia, pe 
20 iulie la tabăra studențească 
de la Costinești, pe 21 la Med
gidia, pe 22 la Vasile Roaită

iar pe 23 își va încheia tur
neul, în aceeași sală a sportu
rilor din Constanța.

N. FATU

RAME

Informații
La invitația Ministerului 

Afacerilor Externe, în zilele 
de 15—17 iulie a.c. a avut 
lac o excursie în regiunea 
Banat, la care au participat 
șefii unor misiuni diplomati
ce acreditați în R.P.R.

★
La ambasada R. D. Viet

nam a avut loc marți. 18 iulie, 
o conferință de presă cu pri
lejul împlinirii a șapte ani de 
la semnarea acordurilor de 
la Geneva cu privire la resta
bilirea păcii în Indochina.

(Agerpres)

Printre figurile luminoase 
de eroi și clasei munci
toare, ai mișcării revo

luționare de tineret din țara 
noastră se numără și Filimon 
Sîrbu de la asasinarea căruia 
se împlinesc astăzi 20 de ani.

Fiu de muncitor ceferist, 
Filimon Sîrbu a cunoscut încă 
de mic copil, mizeria, suferin
țele pe care exploatatorii le 
hărăzeau oamenilor muncii; 
el a învățat să urască din 
străfundul sufletului nedreap
ta și putreda orînduire bur- 
ghezo-moșierească.

Intrînd de timpuriu ca uce
nic la Direcția Porturilor 
Maritime din Constanța, el 
s-a apropiat de muncitorii mai 
vîrstnici, cei mai înaintați, 
sub influența cărora a prins 
și deslușit tot mai clar măre
ția cauzei pentru care lupta 
clasa muncitoare, pentru care 
luptau comuniștii. Citea cu 
nesaț „Manifestul Partidului 
Comunist1' de Marx și En
gels, „Mama" de Gorki și alte 
cărți pentru lectura cărora, 
dacă erai prins, luai ani grei 
de temniță. In perioada aceea, 
cînd P.C.H- lupta cu hotărîre 
împotriva fascizării țării și 
pregătirii războiului antisovie- 
tic, Filimon Sîrbu devine 
membru al Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Utecistul Filimon Sîrbu a or
ganizat acțiuni revendicative 
ale ucenicilor de la Direcția 
Porturilor Maritime. împreu
nă cu tovarășii lui, uteciști, 
el a inundat Constanța — în 
ziua de 1 Mai — cu stegulețe 
roșii, cu manifeste, cu broșuri 
comuniste. Urmînd linia parti
dului comunist el cutreiera 
cartierele și satele din jur. 
pentru a organiza comitete 
antifasciste, comitete de luptă 
împotriva războiului antiso- 
vietic ce se uneltea.

Nu avea decît 20 de ani 
cînd a fost arestat de sigu
ranță pentru „tulburarea or
dine! publice". Condamnat și 
întemnițat, neînfricatul ute- 
cist nu s-a lăsat încovoiat. 
Schingiuirile și torturile nu 
l-au clintit din lupta lui dîr- 
ză.

Puțin timp după ieșirea din

închisoare el pleacă militar. 
După ce a făcut armata și a 
fost desconcentrat, Filimon a 
revenit în aprilie 1941 la Con
stanța. El a participat la or
ganizarea a numeroase acțiuni 
de sabotaj împotriva pregăti
rilor febrile de război anti- 
sovietic din acea perioadă. în 
acea vreme la Constanța s-au 
petrecut unele „întâmplări" 
care făceau mult sînge rău 
autorităților antonesciene. Pe 
pereții caselor, pe garduri și 
chiar pe clădirile ocupate de 
trupele hitleriste au apărut 
manifeste care demascau rolul 
criminal al armatelor hitleris
te în Romînia. Plicuri cu ma

nifeste ilegale treceau din 
mînă-n mină- O magazie mi
litară a fost aruncată în aer. 
2000 de paturi de pușcă lu
crate în întreprinderea 
G.E.T.A. au fost în așa fel 
fabricate încît erau cu totul 
de nefolosit.

La 22 iunie 1941, cînd, împo
triva voinței poporului nos
tru, Romînia a fost împinsă 
de către clasele exploatatoare 
în criminala agresiune anti- 
sovietică, un grup de uteciști 
în frunte cu Filimon Sîrbu 
s-au întîlnit pe malul mării, 
la un loc ferit, pentru a sta
bili o seamă de acțiuni de 
sabotaj împotriva războiului. 
Copoii organelor represive ale 
dictaturii militaro-fasciste, 
înștiințați de un trădător, i-au 
înconjurat arestîndu-i.

Patru tineri au fost con
damnați la închisoare între 
15—20 de ani. Filimon Sîrbu 
a fost condamnat la moarte.

Magiștrații i-au propus să 
facă cerere de grațiere, dar el 
a refuzat cu dispreț, spunînd: 
„Eu nu mă rog de niște stîr- 
pituri nemernice11.

întemnițat la Jilava, Fili
mon a luat parte pînă la 
ultima zi a vieții sale la 
munca politică conspirativă, 
la cercurile învățământului de 
partid care funcționau ilegal 
în închisoare.

Cu cuvintele „Internaționa
lei" pe buze, Filimon Sîrbu, 
ostaș credincios al Partidului 
Comunist din Romînia, a în
fruntat în ziua de 19 iulie 
1941, plutonul de execuție- 
Cînd au vrut să-l lege la 
ochi, a refuzat spunînd : ,.Pri
mesc moartea cu ochii des
chiși ! Mor doar pentru o 
cauză dreaptă !“ Cutremurați 
de dîrzenia tînărului comu
nist din fața lor, soldații au 
refuzat să tragă. Nelegiuirea 
a fost săvîrșită de un pluto
nier, o bestie eu chip de om. 
Mai puternic însă, mult mai 
puternic decît șuieratul gloan
țelor care-i străpungeau piep
tul tînăr, au răsunat ultimele 
cuvinte ale lui Filimon Sîrbu:

„Trăiască Romînia liberă ! 
Trăiască Partidul Comunist! 
Moarte fasciștilor !“

Romînia liberă, Romînia 
oamenilor muncii eliberați 
din lanțurile exploatării, pen
tru care s-a jertfit acum 20 de 
ani Filimon Sîrbu, a devenit 
realitate. Noi nu știm azi 
unde odihnesc osemintele tî- 
nărului erou, dar poporul nos
tru, tineretul nostru i-au du
rat un monument nespus de 
trainic: făurirea idealului 
pentru car a el și-a dat viața.

Muncind cu înflăcărare 
pentru desăvîrșirea construc
ției noastre socialiste, tinere
tul patriei noastre are mereu 
în față, ca un imbold luminos 
spre fapte mari, figura lui 
Filimon Sîrbu, figurile eroilor 
comuniști și uteciști. A ține 
mereu trează în inimi aminti
rea eroilor comuniști și ute- 
oiști. a învăța mereu din 
exemplul combativității lor 
revoluționare, al spiritului lor 
de sacrificiu în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid, lată o îndatorire de 
frunte a fiecărui utemist, a 
fiecărui tînăr patriot.

ca activitate pe care o depune 
pentru desăvîrșirea construirii 
socialismului în patria sa, 
spre binele și fericirea po
porului cehoslovac prieten.

In telegrama de răspuns, 
tovarășul Zdenek. Fierlinger, 
mulțumește pentru felicitările 
și urările adresate și asigură 
că prin întreaga sa activitate, 
pusă în slujba oamenilor 
muncii, va contribui și 
pe viitor • la întărirea și 
extinderea continuă a rela
țiilor de prietenie stator
nicite între R. S- Cehoslovacă 
și R. P. Romînă, pentru victo
ria socialismului ți a păcii.

Foto ; AGERPRES
Un grup de tineri ain brigada artistică de agitație de la Filatura „Dacia11 din Capitală 

pregătesc un viitor spectacol.

Frumoasă,
(Urmare din pag. l-a)

ghe Bodoroncea. Excursioniștii 
sînt pionierii taberelor nr. 1 și 2 
din Valea Mare. După ce vizitea
ză diversele sectoare ale gospo
dăriei, pionierii se pregătesc de 
plecare. Dar colectiviștii vor să-i 
aibă mai mult în mijlocul lor. Și 
iată că între micii vizitatori și co
lectiviști începe o discuție inte
resantă. Pionierii le-au povestit că 
anul acesta au obținut note bune 
și foarte bune și că participă la 
o bogată activitate artistică. Mem
brii gospodăriei colective și-au 
manifestat dorința să-i vadă la 
lucru pe tinerii artiști amatori. 
Au pornit deci împreună spre sala 
căminului cultural, unde pionierii 
au prezentat un spectacol deose
bit de interesant. Au cîntat, au 
recitat poezii. Cel mai mult le-au 
plăcut colectiviștilor cum au re
citat pionierele Cornelia Geor
gescu și lozefina Moldovan.

Și acum iată-ne în pădurea Bă- 
lășoaia, din raionul Giurgiu. Am 
ajuns aici împreună cu un grup 
de tineri de la Fabrica de zahăr 
„Popa Șapcă", care și-au propus 
să organizeze o excursie pe bici
clete. După pauza de prînz, or
ganizată într-o poeniță, au pornit 
mai departe. Conducătorul ex
cursiei a făcut o propunere. Cine 
vrea să conducă grupul pînă la 
drumul ce duce spre G.A.C. din 
comuna Bălășoaia, să dea un exa-

bogată ești, patria mea I
men de orientare turistică în pă
dure ? S-a oferit unul dintre ei. 
Mai întîi au stabilit unde e nordul. 
Elevii seraliști s-au descurcat 
destul de bine în stabilirea punc
telor cardinale. Toți au pornit la 
drum în urma ghidului, care — 
spre necazul tuturor — nu nimerea 
niciodată o potecă pe care 
poți merge cu bicicleta.

să 
La o 

vreme mulfi au început să dea 
semne de nerăbdare. „Mai e 
mult î“. Ghidul nu știa. Abia 
tîrziu au reușit să iasă din pă
dure, dar... la o distanță de 2 km 
de drumul căutat, 
de nepriceperea călăuzei, 
ie-a promis însă 
viitoarea excursie 
mai bine.

Voia bună e din nou prezentă 
în mijlocul tinerilor. In duminicile 
următoare, comitetul U.T.M. și-a 
propus să organizeze și alte ex
cursii pe biciclete. Iar tovarășul 
Emilian Bîrsenescu, care ne-a con
dus pe meleagurile giurgiuvene, 
ne-a promis solemn că ne va 
invita și pe noi.

— Și acum, încotro pornim, to
varășă profesoară l

— La o oră de chimie — ne 
spune profesoara Margareta To- 
nea de la Școala elementară nr. 
1 din Făgăraș.

— Bine, dar acum elevii sînt în 
vacanță, nu credeți că e prea pu
țin potrivită o lecție de chimie 1

— Nu-i nimic. Să mergem I

Au rîs cu toții 
care 

solemn că la 
se va... orienta

După ce străbătuseră mai multe 
orașe din țară, elevii din Făgăraș 
au ajuns la Onești. Au privit ne
dumeriți marile construcții ridi
cate pe aceste locuri și, curioși, 
au vrut să afle cîfe ceva despre 
fabricarea cauciucului. Inginerii 
s-au dovedit a fi buni profesori 
de chimie. Acest lucru l-au mărtu
risit chiar profesorii școlii. Ora 
de chimie le-a folosit nespus co
piilor, care acum făceau cunoștin
ță practic cu procesul de fabri
cație a cauciucului.

Excursia noastră nu s-a termi
nat. împreună cu tînărul Sonntag 
Sigi, constructor de la Combina
tul de celuloză de la Suceava, am 
vizitat orașul Putna, cu electricia
nul Gh. Stoica, de la Autobaza 
Bîrlad, Borsecul și Lacul Roșu, cu 
tovarășul Radu Aurel din lași, 
Delta Dunării, Hunedoara, Re
șița etc.

Sîntem încă în fața, teancului 
de scrisori sosite din întreaga țară. 
Citindu-le, pleci parcă cu gîndul 
pe drumurile patriei, te bucuri 
alături de tinerii excursioniști de 
frumusețile și bogățiile patriei 
noastre dragi, pe care ei au por
nit să le cunoască la fața locului.

Mîine, cînd va sosi din nou 
poștașul, citind scrisoare cu scri
soare, vom porni din nou la drum, 
iar corespondenții noștri voluntari 
ne vor vorbi din nou despre cli
pele minunate pe care le petrec 
tinerii străbătînd drumurile patriei.

Deschiderea expoziției 
industriale italiene

în Capitală s-a deschis 
marți după-amiază expoziția 
industrială italiană, organiza
tă sub auspiciile Institutului 
italian pentru comerțul exte
rior.

La inaugurare au luat parte 
Gogu Răduleșcu, ministrul Co
merțului, Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe, 
Constantin — 
Metalurgiei 
de Mașini, 
președintele 
merț a R. P. Romîne, membri 
ai conducerii unor ministere 
economice, conducători ai u- 
nor instituții centrale și între
prinderi de stat pentru co
merțul exterior, academicieni 
și alți oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au participat membrii dele
gației italiene, în frunte cu 
ministrul Comerțului Exterior 
al Italiei. Mario Martinelli, și 
grupul de oameni de afaceri 
condus de senatorul Gino 
Zannini.

Erau prezenți dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul 
Italiei și șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești, precum și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Au vorbit Gogu Radulescu, 
ministrul Comerțului al R. P. 
Romîne și Mario Martinelli, 
ministrul Comerțului Exterior 
al Italiei.

Asistența a vizitat expozi-

Tuzu, ministrul 
și Construcțiilor 
Mihai Ciobanu, 
Camerei de Co-

ția, unde 56 de mari societăți 
și concerne italiene expun 
numeroase produse industria
le din diferite domenii- Sînt 
prezentate îndeosebi produse 
ale industriei constructoare 
de mașini — mașini unelte 
pentru prelucrarea metalelor, 
utilaje pentru prelucrarea 
lemnului, pentru industria 
textilă și pentru alte ramuri, 
precum și instrumente și a- 
parate electronice, aparataj 
electrotehnic și altele. Pe te
renul de lingă pavilion sînt 
expuse tractoare pentru dife
rite destinații și alt utilaj a- 
gricol, utilaje și mașini pen
tru construcții de drumuri, 
automobile.

Expoziția, organizată în pa
vilionul din Șoseaua Kiseleff, 
rămîne deschisă pînă la 28 
iulie.

★
Comerțului alMinistrul

R. P. Romîne, Gogu Radules
cu, a oferit marți seara un di
neu în cinstea ministrului Co
merțului Exterior al Italiei, 
Mario Martinelli.

S-a toastat de ambele părți 
pentru dezvoltarea în continu
are a schimburilor comerciale 
și a relațiilor de colaborare 
economică între cele două țări 
pe bază de egalitate deplină 
și avantaj reciproc.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a ministrului 
Comerțului exterior al Italiei, 

Mario Martinelli
Marți a sosit în 

delegație italiană 
inaugura expoziția 
italiană organizată la Bucu
rești.

Din delegație, condusă de 
ministrul Comerțului Exterior 
al Italiei, Mario Marti
nelli, fac parte Giuseppe 
Dall’Oglio, președintele Insti
tutului italian pentru comer
țul exterior, Pierreluigi Alve- 
ra, ministru plenipotențiar în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Tommasso Notarangelli. mi
nistru plenipotențiar în Minis
terul Comerțului Exterior și 
alte persoane.

Ministrul Comerțului al 
R. P. Romine,. Gogu Radu
lescu, a urat bun venit dele
gației. A răspuns ministrul 
Comerțului Exterior al Italiei. 
Au mai fost de față la sosire,

o 
a 

industrială

Capitală 
pentru

A.

Chemarea arhitecturii
(Urmare din pag. I-a) 

(de stat, republicane sau ale 
întreprinderilor și sfaturilor 
populare) au posibilități tot 
mai largi de practicare a 
sportului, de a activa în ca
drul diferitelor formații artis
tice. Cei mai merituoși dintre 
ei, lă învățătură și activitate 
obștească, sînt trimiși în va
canțe în tabere, la munte, la 
mare.

Studenții își fac stagiile de 
practică pe șantierele de con. 
strucții, în uzine, la sate, cu- 
noscînd astfel, încă pe băn
cile facultății fiind, noile me
tode de lucru în construcții, 
viitoarele lor locuri de acti
vitate, viitorii lor tovarăși de 
muncă.

Exista în unul din holurile 
institutului un panou cu foto
grafii ale acelor absolvenți 
cu care institutul se mîn- 
drește. Firește, absolvenți de 
acum doi sau trei ani, fiindcă1 
în afara unor excepții, toți ar- 
hitecții din țară sînt absol
venții acestui institut, fiecare 
construcție nouă sau mai 
veche, aparține unui fost stu
dent al său. Pe acel panou, 
sînt înfățișați în diferite 
ipostaze ale muncii lor, tineri

și tinere care abia au fost 
studenți pe băncile facultății, 
iar astăzi, după numai doi 
sau trei ani de la absolvire, 
numele lor e înscris pe cite 
o plăcuță prinsă pe clădirile 
ce le-au proiectat. Ei sînt 
acum autorii proiectelor pen
tru cartierul muncitoresc Mo- 
roasa din Reșița, al noului 
centru al Sucevei, al com
plexelor de cămine studen
țești din Timișoara și Petro
șani — autori ai atîtor con
strucții de la Eforie, Tg. Mu
reș, Craiova, Baia Mare.

Și enumerarea ar putea 
continua pe un spațiu tipo
grafic lung.

Asemenea fotografii, ase
menea fapte, mai ales, fac 
să capete un ecou mai pu
ternic chemarea pe care arhi
tectura o adresează tinerilor 
aflați în pragul alegerii pro
fesiei. Să dăm curs acestei 
chemări, să îmbrățișăm acea
stă minunată profesiune care 
ne transformă în creatorii „fru
museții și utilului1* pentru oa
menii muncii, în participanți 
activi la grandioasa operă 
inițiată de partid, de dezvol
tare și înfrumusețare a ora
șelor și satelor patriei 
noastre.

pe aeroportul Băneasa, 
Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, M. 
Petri, adjunct al ministrului 
Comerțului, M. Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț 
a R. P. Romîne. Dionisie Io- 
nescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comer
țului.

Au fost prezenți dr. Alberto 
Paveni Fontana, ministrul Ita
liei la București și membri ai 
Legației, precum și senatorul 
Gino Zannini, conducătorul 
grupului de oameni de afa
ceri, industriași, economiști 
italieni și reprezentanți ai fir
melor participante la expozi
ția industrială italiană.

(Agerpres)

Știri sportive
• La sfîrșiful acestei săpfămîni, 

sportivi din R. P. Ungară, R. D. 
Germană și din fara noastră vor 
participa la competiția internațio
nală de caiac-canoe „Regata Sna- 
gov“. In concurs vor figura toate 
probele clasice: sîmbătă vor lua 
startul viteziștii, iar duminică se 
vor disputa probele de fond.

• Bazinul de la ștrandul Tine
retului din Capitală 
sîmbătă și duminică, 
de înot din cadrul 
lll-a ediții a „Cupei orașelor prin 
corespondentă". Amatorii acestui 
sport pot urmări o serie de spor
tivi tineri din cluburile și asocia
țiile bucureșfene.

va găzdui, 
întrecerile 

celei de a

• Astăzi începe în R. P. Bul
garia, turneul final al campiona
tului european feroviar de fotbal. 
După cum se știe la această im
portantă competiție s-a calificat 
și echipa Rapid București. Fotba
liștii rom/ni întîlnesc la Varna în 
primul meci puternica echipă so
vietică Lokomotiv din Moscova. 
Tot astăzi, celelalte două semi- 
finaliste, Lokomotiv Sofia și Ko- 
lejarz Varșovia, își vor 
victoria la Sofia.

în jocul cu Lokomotiv Moscova 
antrenorii echipei Rapid 
nia garnitura prezentată la meciul 
cu O.C. Charleroi.

disputa

vor ali-

(Agerpres)



L A FORUM:

340 organizații din 91
de țâri

A
u mal rămas doar 
citeva zile pînă la 
deschiderea Foru
mului Mondial al 
Tineretului. La ma
rea reuniune ce va 

avea log la Moscova, con
ducători ai organizațiilor de 
tineret din toată lumea vor 
discuta probleme care intere
sează tineretul de pretutin
deni : coexistența pașnică, 
dezarmarea, lichidarea colo
nialismului, apărarea dreptu
rilor tineretului. Iată de ce 
Ideea convocării Forumului și 
programul său au avut un 
ecou uriaș In întreaga lume. 
Dovada o constituie faptul 
că pînă în prezent și-au ma
nifestat dorința de a parti
cipat la Forum 340 de organi. 
zațil care vor trimite 700 de 
delegați, reprezentînd 91 de 
țări.

Tineretul din Asia, Africa șl 
America Latină n-a desfășu
rat niciodată pînă acum pre
gătiri atît de largi pentru 
vreo Intîlnire Internațională. 
Organizațiile cele mal varia
te, cuprinzînd toate tendințele 
principale din mișcarea con
temporană a tineretului își 
vor trimite delegații la Fo
rum. Din America Latină, de 
exemplu, vor participa la în- 
tilnirea internațională de la 
Moscova 15 uniuni naționale 
studențești, 13 confederații 
sindicale, o serie de organi
zații democrat-creștine, con
servatoare, comuniste și so- 
cial-democrate. Tineretul din 
Asia va fi reprezentat, de a- 
semenea, de organizații ca

„Bharat Iuvak Samadj", 
Îianizație de masă
ndia. Tineretul democrat 

al Indoneziei, Tineretul re. 
gal socialist din Cam- 
bodgia. Tineretul de pe lingă 
partidul guvernamental din 
Ceylon, organizația de tineret 
a partidului socialist din Ja
ponia și altele.

La Forum va participa 
asemenea un mare număr
organizații ale tineretului din 
Europa, printre care : Uniu
nea Națională a Studenților 
din Franța, Mișcarea pentru

or- 
din

de 
de

Corespondentă 
telefonică specială 

din Moscova pentru 
„Scînteia tineretului"

dezarmarea nucleară din An
glia șl altele.

Delegația sovietică la Fo
rumul Mondial al Tineretului 
va fi alcătuită din 30 de per
soane — muncitori, colhoz
nici, oameni de știință și 
artă, reprezentanți ai tuturor 
păturilor populației U.R.S.S. 
Ea va fi condusă de Serghei 
Pavlov, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L. Din delegație fac 
parte printre alții artista Ta
tiana Samoilova, Piotr Reșe- 
tov, președintele Comitetului 
organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S., constructorul Ghena- 
di Maslennikov din Moscova, 
tînărul matematician sovietic 
Serghei Merghelian, membru

UN CALD SALUT 
TINEREȚII LUMII!

Desigur nu este 
un fapt în
tâmplător că 

apropiata reuniune 
a reprezentanților 
organizațiilor de ti
neret din țumea 
întreagă poartă de
numirea de Forum. 
In vechime masele 
se întruneau să 
'discute în Forum 
cele mai importan
te probleme ale lor, 
îndeosebi pe cele 
ce țineau de ideea 
de drept și drepta
te. Este firesc de 
aceea că Forumul 
de la Moscova va 
reflecta preocupa
rea tineretului lu
mii față de cele 
mai importante 
probleme ale con
temporaneității iar 
printre ele pro
blema drepturilor 
și îndatoririlor ce 
revin celor tineri.

Nu mai’ sîhț la 
vîrsta tinereții, dar 
mă bucură în mod 
deosebit eforturile 
generației tinere de 
a găsi cele mai po
trivite căi spre a-și 
aduce contribuția 
la marea cauză a 
păcii mondiale. Ti
nerețea înseamnă 
mult entuziasm, vi
suri și avînturi, 
însă înseamnă tot
odată și o profundă 
grijă față de viitor- 
Tinerețea are ne
voie de pace spre 
a-și împlini visuri
le, spre a da drum 
liber entuziasmu
lui, spre a se bucu
ra de tot ceea ce 
face viața 
moașă.

La tribuna Foru
mului se vor perin
da probabil mulți 
tineri veniți din 
toate colțurile pă-

mîntului. Ei 
vorbi despre 
generației 
despre succese 
despre 
Tinerii 
din 
liste
șa

fru-

uor 
viața 

tinere, 
5» 

greutăți, 
care 

țările 
vor 

tabloul vieții 
luminoase pe care 
o trăiesc. Cei care 
vin din lumea ca
pitalistă vor pre
zenta imaginile di
ficultăților nesfîrși- 
te pe care trebuie 
să le înfrunte.

Ca jurist, urmă
resc cu atenție pro
blema drepturilor 
și libertăților tine
retului în diferite 
țări. Și din păcate, 
trebuie să consta
tăm că în o serie 
de state capitaliste 
celor tineri, ca și 
popoarelor lor, le 
sînt răpite pînă și 
cele mai elemen
tare drepturi. Să 
amintim ceea ce 
se întîmplă în Co
reea de Sud și în 
Vietnamul de Sud. 
In aceste țări în
chisorile sînt pline 
de tineri a 
unică „vină' 
aceea de a fi dorit 
libertatea. Dar ti
nerii din Angola și 
Algeria ? Lor colo
nialiștii nu le acor
dă dreptul la o 
existență omeneas
că. In Angola în 
zilele noastre se 
practică încă siste
mul muncii forțate, 
tinerii fiind prin
cipalele victime. In 
Germania occiden
tală tinerii au doar 
„libertatea" de a se 
încadra în organi
zații fasciste de 
tipul lui „Hitler 
Jugend". Aparte
nența la o organi-

vm 
socia- 
înfăți-

căror 
este

al Academiei
U.R.S.S. șl alții.

ase- 
să 

vorbim de 
tinerilor 

de peste

zație progresistă 
este pasibilă de în
chisoare. In S.U.A. 
lucrurile sînt 
mănătoare. Ca 
nu mai 
tragedia 
negri 
ocean.

Tinerețea în
seamnă însă și 
luptă. Tinerii dor
nici de pace și li
bertate luptă pen
tru ca să se bucure 
de dreptul la o 
viață omenească, ca 
să poată munci, 
învăța, pentru ca 
să aibă certitudinea 
viitorului. La Fo
rum va răsuna gla
sul acestui tineret.

Dar dezbaterile 
de la Forum vor 
trebui să aducă în 
atenția 
foruri 
nale și 
cele mai acute pro
bleme ale tinereții. 
Aceste probleme 
vor trebui 
găsească
■rea.

Mă gîndesc cu 
bucurie la faptul că 
tineri din lumea 
întreagă se întâl
nesc la Forumul de 
la Moscova. Le 
adresez un cald sa
lut și-mi exprim 
speranța că întîlni- 
rea lor va fi rodni
că, că ea va con
tribui la marea 
cauză a păcii pe 
care sîntem datori 
s-o apărăm cu toții 
— tineri și vîrst- 
nici.

diferitelor 
internațio- 

guverne

să-și 
rezolva-

C. PARASCHI- 
VESCU 

BĂLĂCEANU 
vicepreședinte 
al Asociației 

juriștilor 
din R. P. Romînă

In preajma reluării tratativelor 
franco-algeriene

Declarația lui Krim Belkassem
TUNIS 18 (Agerpres). — 

Belkassem Krim, vicepreședin
tele guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria și conducă
torul delegației algeriene la 
tratativele franoo-algeriene de 
la Evian, a făcut o declarație 
cu privire la anunțarea reluă
rii acestor tratative la Lug- 
rin. „Ca și tratativele de la 
Evian — a spus el — actua
lele tratative franco-algeriena 
încep fără nici un fel de con-

dițij prealabile. Aceste trata
tive vor trebui să ducă la eli
berarea totală a Algeriei", a 
declarat Belkassem Krim,

„Popoarele și guvernele a- 
fricane, conștiente de semni
ficația tratativelor, acordă un 
sprijin fără rezerve poziției 
guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria* — a spus 
conducătorul delegației alge
riene.

corespondent 
de Științe a

Ecoul larg al Forumului este 
oglindit și prin faptul că la 
lucrările sale vor lua parto 
15 organizați! Internaționale, 
printre care U.N.E.S.C.O., 
Consiliul Mondial al Păcii, 
Mișcarea creștină pentru a- 
părarea păcii, F.M.T.D., U.I.S., 
etc.

O mare parte din rapoar
tele care vor fi prezentate ia 
Forum au șl fost trimise la 
secretariatul internațional de 
pregătire. Totodată, trebuie 
remarcat că acum clteva zile 
Ia secretariat a devenit cu
noscut faptul că liderii orga
nizațiilor de tineret din S.U.A. 
(cu excepția quakerilor și a 
altor citeva grupări) au refu
zat pe neașteptate și 
justificat să participe 
Forum, deși Ia început 
manifestat interes față 
această întilnire. Ei se 
gajaseră să pregătească 
portante rapoarte, atît 
ședințele plenare, cit și 
comisii. Liderilor acestor 
ganizații de tineret din S.U.A. 
li s-au dat toate garanțiile că 
vor avea posibilitatea să-și 
exprime liber și pe deplin 
punctele de vedere în timpul 
discuțiilor. Și, deodată, re
fuză. La secretariatul Foru
mului acest fapt este consi
derat drept o manifestare de 
teamă. Liderilor organizațiilor 
de tineret din S.U.A. I a 
fost teamă că, sprijinind po
litica guvernului S.U.A., în
dreptată împotriva interese
lor păcii, se vor demasca în 
fața tineretului din lumea în
treagă. Dealtfel, izoiîndu-se 
de această largă intîlnire in
ternațională, care va dezbate 
problemele cele mai arzătoa
re care frămintă tineretul zi
lelor noastre, liderii organi
zațiilor de tineret din S.U.A. 
se demască drept străini de 
interesele păcii și colaborării 
internaționale, slujind pe duș
manii destinderii internațio
nale.

Forumul, prin participarea 
largă a organizațiilor de ti
nerei, care cuprind principa
lele pături sociale și aparțin 
celor mai diferite tendințe po
litice, prin amploarea discu
țiilor se anunță de pe acum 
ca un important eveniment în 
mișcarea contemporană a 
generației tinere.

ne- 
la 

au 
de 

an. 
im- 
la 
în 

or-

PRAGA 18 (Agerpres). — La 17 
iulie, Antonin Novotny, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și președintele R.S. Ceho
slovace, i-a primit pe prof. Mihail 
Hașeganu, ambasadorul R. P. Ro
mine în R. S. Cehoslovaca, în le
gătură cu apropiata sa plecare în
patrie.

De asemenea, ambasadorul R.P. 
Romine a fost primit de Viliam 
Siroky, președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace.

Luni, ministrul Afacerilor Exter
ne al R. S. Cehoslovace, Vaclav 
David, a oferit o masă în cinstea 
ambasadorului R. P. Romîne.

Antonin Novotny 
l-a primit 

pe ambasadorul 
R. P. Romîne la Praga

Irkutsk

Vom contribui io succesul 
Forumului I

Declarațiile făcute „Scînteii tineretului" 
de conducători ai unor organizații studențești

j propiatul Forum 
al Tineretului stâr
nește un deosebit 

interes în lumea întreagă. 
Numeroase organizații de 
tineret își exprimă spri
jinul lor față de această 
manifestare deosebit de 
importantă din viața ge
nerației tinere. Publicăm 
astăzi două declarații fă
cute ziarului „Scînteia ti
neretului" de conducă
tori ai unor organizații 
studențești.

Forumul va reprezenta un 
succes.

MIGUEL CORDERO: „Am 
cea mai bună părere des

pre Forum"

DIALO : „Forumul ■— o 
mare contribuție la cauza 

păcii".
a!
A-
în

Dialo, vicepreședinte 
Federației studenților din 
frica neagră care învață 
Franța (F. E. A. N. F.) ne de
clară :

— Federația noastră con
sideră că Forumul care este 
inspirat de intenții sincere va 
fi o mare contribuție la cau
za păcii. El va reuni pe ti
nerii dornici de pace și de 
libertate și în particular pe 
tinerii care luptă contra colo
nialismului și a imperialismu
lui. Noi nu putem decît să 
susținem cu toate forțele noa
stre această fericită inițiativă 
a prietenilor noștri sovietici. 
Ne exprimăm convingerea că

MIGUEL CORDERO, preșe
dintele Asociației studenți. 
lor de Ia școala de filozofie 
și litere de pe lingă Universi
tatea din Cuenca, Ecuador, 
ne declară :

— Cred că Forumul este o 
inițiativă- decsebit de valo
roasă. Această reuniune a re
prezentanților organizațiilor de 
tineret va dovedi responsabi
litatea generație; tinere țață 
de marile probleme ale uma
nității. Niciodată în trecut ti- 
teretul nu a fost ații de soli
citat ca astăzi să-șj aducă 
contribuția la probleme de o I 
deosebită importanță pentru 
viitorul său și al întregii 
omeniri. Tinerii trebuie să-șî 
unească eforturile în apăra
rea păcii, împotriva împe-' 
rialismulu! și colonialismu
lui și într-o atmosferă de 
sinceră colaborare, de de
plină egalitate, să discute 
problemele ce frământă gene
rația tînără a zilelor noastre. 
Am cea mai bună părere des
pre Forum. Tocmai de aceea 
sprijin pe deplin organizarea 
lui.

un mare centru
cultural șl științific

al Siberiei răsăritene

La Luhacovice (R. S. 
Cehoslovacă) s-a 

încheiat Să p fă mina 
artei și culturii 

romînești

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Orașul Irkutsk, care sărbăto
rește zilele acestea 300 de ani 
de existență, a devenit un 
mare centru cultural și știin
țific al Siberiei răsărietene — 
scrie ziarul „Izvestia". In 
instituțiile de învățămînt su
perior și mediu de specialita
te studiază peste 80.000 de 
studenți, în oraș au fost des
chise 7 institute de învă
țămînt și 21 de institute de 
cercetări științifice, funcțio
nează filiala secției din Sibe
ria a Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

In Irkutsk, care are o popu-

lație de 380.000 oameni, exis
tă 100 de întreprinderi in
dustriale cu o producție foar
te variată — începînd de la 
jucăriile pentru copii pînă la 
mașini-unelte și mașini com
plicate. In comparație cu anul 
1918 producția industrială a 
orașului a crescut de 
ori.

Orașul Irkutsk este, 
menea, un important
căilor de transport. El 
primul oraș în care poposesc 
avioanele care vin în Uniunea 
Sovietică din Pekin, Phenian, 
Ulan Bator și este denumit 
poarta aeriană răsăriteană a 
U.R.S.S.

50 de

de ase- 
nod al 

este

S-a deschis linia aeriană directă
PRAGA 18 (Ageipres) Sîmbă- 

lă seara s-a încheiat în locali
tatea balneară Luhacovice 
(R.S. Cehoslovacă) Săptămîna 
artei și culturii rominești din 
cadrul „Verii Internaționale", 
între 9 și 15 iulie a. c. au 
avut loc în această localitate 
o serie de manifestări cultu
rale : conferințe pe temele : 
„Să cunoaștem R.P. Romînă", 
„Viața copiilor din R.P. Ro
mînă", „Arta plastică romî- 
nească", prezentări de filme 
romînești, concerte de muzică 
ușoară.

Odesa— Vladivostok
ODESA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : S-a deschis 
traficul aerian direct Odesa- 
Vladivostok. Această linie ae
riană care are o lungime de 
9.000 de kilometri, cea mai 
lungă linie aeriană din Uniu
nea Sovietică, este parcursă 
de avionul „TU-104" în 11 ore 
și 5 minute. în total, pasa
gerii se află pe drum 16 ore. 
Avionul face escale la Kuibî- 
șev (pe Volga) în orașele si-

beriene Novosibirsk și Ir
kutsk precum și la Habaro- 
vosk în Orientul îndepărtat. 
Pe ruta Odesa-Vladivostok se 
vor efectua curse regulate de 
două ori pe săptămînă.

-----o

Trunele franceze 
din Algeria 

au bombardat un sat 

marocan

In Europa occidentală, prestigiul S. U. A 
a scăzut la minimum"

Declarațiile unui ziarist american

AL. dMPEANU

La mina de cărbuni Nr. 25 din regiunea Lugan (U.R.S.S.) lucrează brigada de mineri 
fruntași compusă din frații Molomujl. în fotografie : cei cinci frați Molomuji care luptă 

pentru titlul de „Brigadă de muncă comunistă'1.

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — ,,In Europa occiden
tală, S.U.A. nu mai sînt de 
fapt considerate lider mon
dial", scrie Edwards, cores
pondentul din Washington al 
ziarului „Chicago Tribune", 
care a vizitat recent țările din 
această regiune. Prestigiul 
S.U.A. „a scăzut la minimum" 
în rîndurile populației Fran
ței, Angliei, Germaniei occi
dentale, Italiei, Austriei, El
veției și Olandei, scrie Ed
wards. Autorul a stat de vor
bă cu „proprietari de maga
zine, mecanici, fermieri, bu
sinessmens, vînzători, ospătari, 
învățători, hamali, frizeri, 
medici, juriști". Toți aceștia, 
arată Edwards, „au dat dova
dă de un uimitor bun simț și 
de o înțelegere profundă a e- 
venimentelor mondiale".

„Ei au pus mai multe între
bări decît le-am putut pune 
eu, scrie în continuare cores
pondentul. Cum se poate ex
plica, m-au întrebat ei, com
portarea Statelor Unite și a 
noului lor președinte față de 
Cuba, Laos, Geneva ?... De ce 
americanii continuă să-i țină 
pe negri în robie ? De ce o 
țară atît de înfloritoare are 
atît de mulți șomeri și de ce 
a trecut in ultimii 15 ani prin 
patru crize economice

Corespondentul rezumă în 
felul următor părerea cercu
rilor europene neoficiale:

Uniunea Sovietică este 
înaintea Statelor Unite în do
meniul cuceririi Cosmosului, 
ea reduce decalajul economic

dintre cele două țări, popu
lația ei muncește cu hărnicie 
și este mai devotată principii
lor comuniste decît americanii 
formei lor de guvernămînt. A- 
ceastă impresie se întărește 
mereu de la lansarea primu
lui satelit, în anul 1957.

După cum arată Edwards, 
previziunile lui N. S. Hrușciov 
că Uniunea Sovietică va ob
ține victoria în întrecerea 
pașnică sînt - calificate drept 
o dovadă a forței Uniunii So
vietice.

I

!

RABAT 18 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
Maghreb Arab Press, în noap
tea de 17 spre 18 iulie trupele 
franceze care se află pe teri
toriul Algeriei au supus unui 
tir intens de artilerie satul 
marocan Aidam din regiunea 
Beni-Snasen. Tirul de artilerie 
a pricinuit distrugeri mari Po
trivit relatărilor coresponden
tului din Rabat a! agenției 
France Presse, in urma bom
bardării teritoriului marocan 
de către artileria franceză au 
fost omorîte trei persoane, iar 
numeroase altele au fost răni
te.

Manifestațiile țărănești 
din Italia continuă

Parlamentul tunisian 
cere evacuarea 

trupelor franceze 
din Bizerta

TUNIS 18 (Agerpres). 
La 17 iulie a avut loc o 
dință extraordinară a Parla
mentului tunisian convocată 
de președinte pentru discuta
rea problemei evacuării tru
pelor franceze din Bizerta. 
La ședință a luat cuvîntul 
președintele Tunisiei, Bur- 
ghiba, care a declarat că Tu
nisia este ferm hotărâtă să 
obțină evacuarea trupelor 
franceze din Bizerta.

șe-

Autoritățile vest-germane proiectează
despăgubirea profitorilor regimului hitlerist

Ziarul „Neues Deutsch
land" relatează că parti
dul guvernamental din 

Germania occidentală „U.C.D." 
a prezentat parlamentului un 
proiect de lege pentru despă
gubirea profitorilor regimului 
hitlerist, care în primii ani de 
după încheierea războiului au 
fost siliți să dea înapoi o parte 
din avuția agonisită prin jaf 
și crime în timpul celui de al 
treilea Reich. Printre persoa
nele care urmează să primeas
că despăgubiri sînt cei care 
s-au îmbogățit de pe urma 
confiscării proprietăților evrei
lor și care au fost siliți să le 
dea înapoi, proprietarii concer
nelor care au fost confiscate 
drept reparații de război, pre
cum și foștii proprietari vi 
unor bunuri aflate în străină
tate la izbucnirea războiului și 
care conform uzanțelor inter
naționale au fost confiscate. 
Pentru plătirea tuturor acestor 
despăgubiri- se propune alo-

carea unui fond de 10 miliar
de de mărci, care vor trebui 
să fie plătite de contribuabilii 
vest-germani.

Ziarul relatează, de aseme
nea, că criminalii naziști au o

Răsfoind 
presa străină

situație dominantă in econo
mia Germaniei occidentale. 
Astfel în concernul „I. G. Far- 
ben", care și în prezent pro
duce material de război, postu
rile de conducere sînt ocupate 
de 14 criminali de război. In 
fruntea Băncii germane, care 
a avut un rol primordial în 
finanțarea forțelor armate hit- 
leriste și care îndeplinește a- 
cum același rol în Germania 
occidentală, se află fostul con-

silier personal al lui Hitler, 
Hermann Abs. Printre magna
ții financiari din Germania 
hitleristă, cărora Hitler le-a 
decernat titlul de „Wirtschaft- 
sfuhrer" (conducători ai eco
nomiei), există mulți care 
ocupă posturi de conducere în 
ministere și în marile între
prinderi. Printre aceștia figu
rează Richard Fischer, H. Bo
den, F. Bauer etc. In posturile 
de conducere ale concernelor 
se află numeroși foști gene
rali și ofițeri hitleriști. Prin
tre aceștia este și fostul feld- 
mareșal și adjunct al lui Goe
ring, Erhard Milch, care este 
în prezent șeful secției de li
vrări a concernului Klekner.

Criminalul de război Fried
rich Flick, condamnat la pro
cesul de la Niirnberg, conduce 
acum același concern în frun
tea căruia se afla șt în timpul 
războiului.

lie a fost amînată pentru 19 
iulie.

MOSCOVA. - Andrei Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., l-a primit 
la 18 iulie pe John Mc Cloy, 
consilierul special al președin
telui S.U.A. pentru probleme
le dezarmării. în cursul con
vorbirii care a avut loc s-au 
abordat probleme referitoare 
la tratativele dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. în problemele dezar
mării.

WASHINGTON. — O dele
gație sovietică condusă de 
E. F. Loghinov, șeful Direc
ției generale a flotei aeriene 
civile de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., a sosit la 
17 iulie la Washington pe bor
dul unui avion „TU-114", care 
făcea o cursă specială, pentru 
a duce tratative cu privire la 
stabilirea comunicației aerie
ne directe dintre Uniunea So
vietică și S.U.A. Distanța Mos
cova—Washington (baza aeria
nă militară Andrews) a fost 
parcursă fără escală în 11 ore 
și 15 minute.

DJAKARTA. — La 18 iulie, 
președintele Indoneziei, Sukar
no, a vizitat șantierul marelui 
complex sportiv care se con
struiește la Djakarta cu ajuto
rul specialiștilor sovietici. Lu- 
înd cuvîntul în fața construc
torilor, președintele Sukarno 
a mulțumit specialiștilor so
vietici datorită cărora lucrări
le în toate sectoarele au Pro
gresat considerabil.

GENEVA. - La 18 iulie, la 
reședința delegației sovietice 
s-au întîlnit președinții confe
rinței de la Geneva pentru re
glementarea problemei laoție- 
ne — G. M. Pușkin (U.R.S.S.) 
și M. Macdonald (Anglia). Șe
dința conferinței pentru Laos 
care urma să aibă loc la 18 iu-

MOSCOVA. - La 18 iulie 
Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și guvernul sovie
tic au organizat la Marele Pa
lat al Kremlinului o recepție 
în cinstea generalului locote
nent Ibrahim Abbud, pre
ședintele Comandamentului 
Suprem al forțelor armate și 
primul ministru al Republicii 
Sudan. în timpul recepției au 
rostit cuvîntări Leonid Brej- 
nev și Ibrahim Abbud.

iulie, 
canfe- 
din 6

CONAKRY. - La 17 
s-a deschis la Conakry 
rința reprezentanților 
state — Ghana, Algeria, Mali,
Guineea, Maroc și R.A.U. — 
consacrată discutării proble
melor colaborării economice 
între țările care au participat 
la conferința de la Casablan
ca.

BOGOTA. — Partidul Co
munist din Columbia sărbă
torește 31 de ani de la consti
tuirea sa. Luînd cuvîntul la o 
adunare festivă consacrată a- 
«estui eveniment Gilberto 
Vieira, secretar general al 
Partidului Comunist din Co
lumbia, a declarat că „ajuto
rul" american urmărește înro
birea țărilor Americii Latine. 
El a condamnat planurile im
perialiste în vederea unei noi 
intervenții împotriva Republi
cii Cuba.

TOKIO. — Comitetul execu
tiv al Partidului liberal-demo. 
crat de guvernămînt din Ja
ponia a ales noua conducere 
a partidului. Funcțiile de pre
ședinte și vicepreședinte ai 
partidului vor fi deținute, ca 
și pînă acum, de Ikeda și 
Bamboku Ono. La 18 iulie, 
primul ministru Ikeda, după 
ce s-a consultat cu liderii gru

părilor din partidul de guver
nămînt, a alcătuit noul gu
vern. Din vechiul cabinet au 
fost incluse in noul guvern 6 
persoane, între care ministrul 
de Externe, Kosaka.

BONN. - La 18 iulie s-a 
deschis la Bad Godesberg, re
ședința din apropiere de Bonn 
a cancelarului Adenauer, con
ferința primilor miniștri ai 
celor 6 țări vest-europene, 
Germania occidentală, Franța, 
Italia, Olanda, Belgia și Lu
xemburgul, care formează blo
cul economic cunoscut sub 
numele de „Piața comună".

MILANO 18 (Agerpres). — 
în întreaga Italie continuă 
manifestațiile țărănești pen
tru realizarea unei largi re
forme agrare și pentru a se 
da pămîntul celor ce îl mun
cesc. Devin tot mai frecvente 
acțiunile comune ale țărăni
mii și clasei muncitoare.

Zilele trecute a avut loc la 
Milano o mare demonstrație 
la care au luat parte 10.000 
de țărani din provincia Lom
bardia, precum și un
număr de muncitori din 
treprinderile din Milano.

După ce au demonstrat 
parat pe străzile centrale 
orașului, purtînd steaguri 
panouri pe care figurau
zinci ale luptei lor, muncito
rii și țăranii s-au unit într-un 
singur torent uriaș, îndreptîn- 
du-se spre piața Mercanti, 
unde a avut loc un miting.
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Emilio Sereni, președintele 
Uniunii naționale a țăranilor, 
care a luat cuvîntul la mi
ting, a scos în evidență marea 
însemnătate a alinței dintre 
masele muncitorești și cele 
țărănești în lupta pentru un 
viitor mai bun. Proletarii și. 
oamenii muncii de la sate, a 
spus el, își dau seama de 
comunitatea intereselor lor și 
tocmai această alianță le 
ajuta să obțină victoria.

Vittorio Foa, secretar 
Confederației Generale 
Muncii din Italia, care a 1 
apoi cuvîntul, a încredințat 
pe țărani de sprijinul deplin 
din partea clasei muncitoare 
italiene.

Manifestații comune munci- 
torești-țărănești au avut loc, 
de asemenea, la Perugia, Vi
terbo și în alte 
țară.

Amiralul Rickover relevă superioritatea

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — După cum anunță 
agenția United Press Interna
tional, în cadrul unui interviu 
radiotelevizat, amiralul ame
rican Rickover, referindu-se 
la stadiul actual al științei a- 
tomice din S.U.A. și făcînd o 
comparație cu realizările U- 
niunii Sovietice în acest dome
niu, a spus că Statele Unite 
„vor rămîne inevitabil pe lo
cul al doilea" dacă nu

va

al 
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luat
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U.R.S.S.
cadrelor

reuși să ajungă din urmă pe 
sovietici în ce privește for
marea cadrelor de ingineri și 
tehnicieni.

Rickover a spus că în timp 
ce în 1954 în Uniunea Sovie
tică au fost formați de două 
ori mai mulți ingineri decît în 
S.U.A. în prezent disproporția 
este și mai mare deoarece 
sovieticii formează de trei ori 
mai mulți ingineri decît Sta
tele Unite.

Demonstrație a țăranilor și muncitorilor japonezi pe străzile capitalei. Participantii la 
demonstrație condamnă politica antipopulară a guvernului.
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