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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID SI GUVERNAMENTALE 
A R. P. ROME ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

IN CINSTEA 
JILEI MINERULUI*
Colectivul minei Uricani, 

Fruntaș pe bazinul carbonifer 
Valea Jiului, intimpină „Ziua 
minerului" lucrind în contul 
lunii septembrie. De la înce
putul anului și pînă acum mi
nerii din Uricani au scos Ia 
suprafață cu 33-000 de tone 
tnai mult cărbune cocsificabil 
iecît prevedea planul. Produc
tivitatea muncii a sporit cu 15 
la sută față de prevederi, iar 
valoarea economiilor realizate 
prin reducerea prețului de 
cost depășește 600.000 de lei. 
tn contul ultimei decade din 
luna august lucrează acum 
minerii de la Petrila și Vul
can.

Minerii din bazinul Valea 
Jiului au merite deosebite in 
obținerea rezultatelor cu care 
oamenii muncii din industria 
noastră carboniferă intimpină 
„Ziua minerului". Ei au extras 
o producție suplimentară de 
136.700 tone de cărbune din 
cele 266-452 tone date peste 
prevederile planului în prime
le 7 luni ale anului de minerii 
din întreaga țară.

Cu realizări remarcabile 
cinstesc sărbătoarea lor și mi
nerii de la minele de fier. în 
luna iulie toate întreprinde
rile din acest sector au înde
plinit și depășit producția 
planificată, ceea ce a făcut ca 
la sfîrșitul celor 7 luni care 
au trecut din anul în curs să 
fie extrase peste plan 34.235 
tone de minereuri de fier. 
Fruntaș este colectivul între
prinderii miniere Bocșa, regiu
nea Banat.

(Agerpres)

Vedere de la instalația de 
cracare catalitică a Rafi

năriei nr. 10 Onești.

Foto : O. ARCADÎE

MOSCOVA 4 (Agerpres). - 
în cursul zilei de vineri, dele
gația de partid și guvernamen
tală a R. P. Romine, condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, și-a continuat vizi
tele prin Moscova-

Membrii delegației au vizi
tat șantierele construcțiilor de 
locuințe din cartierele Pes- 
ciannîi și Serebrianîi Bor. Dînd 
explicații în legătură cu rit
mul și amploarea construcții
lor de locuințe din Moscova, 
Nikolai Ovstratov, directorul 
Institutului planului general 
al orașului Moscova, a arătat 
membrilor delegației că numai 
în cartierul Serebrianîi Bor 
se construiesc blocuri cu o 
suprafață locuibilă de peste 1 
milion metri pătrați.

Oaspeții au vizitat, de ase
menea, cvartalul al 9-lea din 
Ceremușki, vast cartier de lo
cuințe în sud-vestul capitalei, 
precum și șantierul unde se 
construiește noua clădire a 
Ambasadei R. P. Romîne la 
Moscova.

Economii prin reducerea 
consumurilor specificeColectivele întreprinderilor chimice au obținut în cursul acestui an succese în reducerea consumurilor specifice. Muncitorii din industria chimică- organică, de pildă, au realizat numai în trimestrul II, prin reducerea consumurilor de materii prime și auxiliare, economii a căror valoare depășește suma de de 3.200.000 de lei. în această ramură cele mai bune rezultate au fost obținute de colectivul uzinei chimice „Victoria" din Floreștiîn aceeași perioadă, prin micșorarea cu 1 la sută față de plan a consumurilor specifice, la fabricarea hîrtiei s-a economisit o cantitate de a- proape 800 tone material lemnos. Realizări în acest domeniu au obținut și numeroase alte întreprinderi. Muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei de acid sulfuric și superfosfat de la Năvodari, de exemplu, au economisit în prima jumă-. tate a anului o cantitate de minereu de apatită din care pot produce circa 3.000 de tone de îngrășăminte chimice, iar colectivul uzinelor de produse sodice din Ocna Mureș, numai prin reducerea consumului de amoniac folosit la fabricarea carbanatului de sodiu au realizat o economie de peste 560.000 de lei.(Agerpres)

-----Brigadă — colectiv 
de muncă fruntaș
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orbind despre experiența noastră în organizarea întrecerii brigăzilor de producție ale tineretului pentrucîștigarea titlului de colectiv de muncă fruntaș, aș vrea să încep cu un amănunt. în vederea organizării întrecerii am convocat la sediul organizației U.T.M. un grup de tineri muncitori, tehnicieni, ingineri pentru a stabili ce măsuri concrete să lu m potrivit specificului într prinderii noastre. Acestor tineri le-am amintit încă o dată o- biectivele indicate de Plenara din martie a Comitetu ui Central al U.T.M.

de la Uzinele „Tudor Vladimi- rescu", ridicarea calificării tinerilor, ca și de celelalte criterii ne-am ocupat și mai înainte. în ce constă însă deosebirea dintre modul în care se întreceau brigăzile de producție ale tineretului pînă
brigăzi, fiecărui tînăr în parte.în consfătuiri special organizate cu brigăzile, noi le-am arătat tinerilor că întrecerea pentru cîștigarea titlului de colectiv de muncă fruntaș se desfășoară în cadrul întrecerii

Din experiența comitetului U. T. M. de ia 
Atelierele „Grivița Roșie"-București

— Bine, criteriile le cunoaștem, au spus ei. în general de problemele îmbunătățirii calității produselor, îndeplinirea și depășirea ritmică și pe sortimente a planului de producție, realizarea de economii, a- plicarea inițiativei tinerilor

acum, și participarea lor la întrecerea pentru titlul de colectiv de muncă fruntaș ?într-adevăr ne-am dat seama că activitatea desfășurată de organizația U.T.M. în scopul mobilizării brigăzilor de producție ale tineretului la întrecerea pentru cucerirea titlului de colectiv de muncă fruntaș trebuie să înceapă cu răspunsul dat Ia această întrebare fiecărei'

După ploaie.
Foto : prof. V. ORZA

organizate de sindicat. Față de modul cum se desfășura pînă acum întrecerea dintre brigăzile de producție ale tineretului, întrecerea pentru cîștigarea titlului de colectiv de muncă fruntaș prezintă mult mai multe posibilități de a spori contribuția tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de producție.Noi le-am explicat tinerilor că pentru ca o brigadă să obțină titlul de colectiv de muncă fruntaș se cere să îndeplinească toate o- biectivele stabilite pe baza criteriilor indicate de Plenara C.C. al U.T.M. ținînd seama de specificul locului de muncă al secțiilor, trei luni 
consecutiv. Dacă brigada, sau 
chiar un singur membru al ei, n-a îndeplinit chiar și un singur obiectiv, brigada nu poate obține acest titlu.în acest fel, întrecerea pentru titlul de colectiv de muncă fruntaș nu numai că dă posibilitatea de a spori și mai mult contribuția tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de producție. dar ea dezvoltă și mai puternic simțul de răspundere al fiecărui tînăr pentru succesele întregului colectiv, mărește exigența colectivului brigăzii pentru fiecare membru al ei.După ce am explicat tinerilor toate aceste lucruri, am trecut la stabilirea în mod concret a obiectivelor întrecerii. în fiecare secție s-a

creat cîte un colectiv format din reprezentantul comitetului U.T.M., al comitetului sindicatului și al conducerii tehnice a secției. Acestor comisii le-au revenit sarcina să stabilească obiectivele specifice fiecărei secții în parte, ținînd seama de sarcinile concrete pe care secția le are de rezolvat în perioada respectivă.Iată, de pildă, cum s-a procedat în secția montaj-vagoa- ne unde există brigăzi de mentori, lăcătuși și tîmplari. Comisia formată în această secție, pe baza criteriilor generale stabilite de Plenara C-C. al U.T.M. a stabilit pentru toate cele trei categorii de || brigăzi, după profesii, obiec- i tive specifice muncii și acti- | vității lor. Pentru montori, B la obiectivul îmbunătățirea calității produselor, comisia a propus ca sarcină generală în
lăturarea oricăror defecțiuni 
care proveneau din cauza 
montajului oricît de mici ar 
fi ele (defecțiunile mai mari sint mai de mult înlăturate, dar mai există încă unele re- clamații pentru lucruri mai mărunte: robineți care nu funcționează, uși care nu se închid perfect etc.).Concretizînd pentru tîmplari obiectivul . îmbunătățirii calității, produselor, s-a ținut seama de specificul muncii lor și de caracteristicile principale pe’ care le cer operațiile e- xecutate de ei: durabilitate, rezistență și estetica lucrărilor. Primele două probleme sint rezolvate mai de mult timp, vagoanele noastre fiind durabile, rezistente. în ceea ce privește estetica lucrărilor de tîmplărie-vagoane, mai există încă unele neajunsuri. De a- ceea, obiectivul îmbunătățirea

DUMITRU BURLACU 
secretarul comitetului U.T.M..

Atelierele „Grivița 
Roșie"—București

(Continuare în pag. a 3-a)

a tineretului

IN REGIUNEA HUNEDOARA

140 noi săli de clasă
In numeroase loca

lități din regiunea 
Hunedoara o parte 
din fiii oamenilor 
muncii vor trăi în 
curînd bucuria de a 
începe anul școlar în 
140 de săli de clasă 
nou construite.

Anul acesta, odată 
cu ridicarea blocurilor 
de locuințe, în noul 
orășel al siderurgiști- 
lor de la Călan «

fost construită și o 
școală medie care va 
intra în funcție odată 
cu începerea cursuri
lor. In centrul minier 
Lenea se fac ultimele 
lucrări de finisaj ta o 
clădire cu 16 clase 
destinată școlii medii. 
Se apropie de sfîrșit 
lucrările la școlile de 
7 ani din Uricani, din 
noul cartier al orașu
lui Petroșani, la cele

din comunele de 
munte Sugag, Ohaba, 
Buruiene și altele. De 
asemenea, a fost ex
tins numărul sălilor de 
clasă la școlile medii 
din Deva și Simeria, 
iar în satele și cătu
nele Meria, Ciula 
Mică, Bucium, Cerfe- 
jul de Sus și altele a 
fost terminată con
strucția unor școli noi.

(Agerpres)

în timpul vizitei la depoul de locomotive „Moscova-Triaj”
Foto: AGERPRES

Lucrările agricole— 
intr-un ritm intens!
Regiunea. București liisilozează

fruntașă în strîngerea recolteiIn regiunea București 
treierișul se apropie de 
sfîrșit. 10 raioane, prin

tre care Drăg&nești-Vlașca, 
Tumu Măgurele, Roșiori de 
Vede și Lehliu au terminat 
treierișul iar în celelalte ra
ioane ale regiunii a fost exe
cutat în proporție de 90—97%.

Totodată, mecanizatorii con
tinuă intens arăturile adinei, 
lucrare efectuată pe 55 la sută 
din terenurile prevăzute. Su
prafețe mai mari au fost ara
te de gospodăriile agricole co
lective din raioanele Alexan
dria, Oltenița, Călărași și Ur- 
ziceni. (Agerpres)

cu GRIJĂ
GOSPODAR

olectiviștii din 
comuna Bărcă
nești, regiunea 

Ploiești, au terminat 
recoltatul și treieratul 
păioaselor în timpul 
planificat. Atît recolta 
de pe cele 30 de hec
tare cu orz cît și cea 
de pe cele 230 hec
tare cu grîu s fost cu 
mult mai mare față 
de media planificată 
pe gospodărie, ceea 
ce a cerut eforturi în 
plus. Buna organizare 
a muncii însă și-a 
spus cuvîntul ți acum 
belșugul se află în 
magaziile colectivei. 
Dar cu aceasta, trea
ba nu s-a terminat. 
Cîteva din echipele

sezoniere de tineret 
care au deservit ba
tozele și aria au. tre
cut imediat să lopăte
ze grîul.

Gospodarii din G.A.C. 
Bărcănești au rînduit 
cu chibzuinjă și alte 
lucrări. Pe măsură ce 
terenul s-a eliberat de 
culturi, o parte din
tre tinerii mecaniza
tori din brigada co
munistului Gheorghe 
Miu de la S.M.T. Băr
cănești, care deser
vește gospodăria, au 
trecut să efectueze 
arături adînci de va
ră. Organizafi în două 
schimburi, mecaniza
torii brigăzii au reu
șit să are pînă acum

peste 200 de hectare 
din cele 260 ha eli
berate de culturi. Pe 
măsură ce arăturile 
înaintau, utemiștii llie 
Bănică și Gheorghe 
Zamfir au grăpat te
renul, l-au pregătit 
„ca la carte" și au 
pus sub brazdă altă 
sămînță. In numai 3 
zile, ajutați de tinerii 
din echipele sezonie
re de pe semănători, 
mecanizatorii au 
mănat în cultură
blă peste 50 de hec
tare cu porumb 
rajer, necesar 
rării animalelor 
lectivei cu hrană con
sistentă și din belșug.

B. COSTEA

porumbul

De cîteva zile, gospodăriile agricole de stat din regiunea Banat au început recoltarea și însilozarea porumbului pentru furaj. G.A.S.' Sinandrei, de exemplu, a în- silozat peste 800 tone de porumb. însemnate cantități au fost însilozate și în gospodăriile agricole de stat Teremia- Mare. Jimbolia, Variaș, Neudorf, Jebel și altele.Anul acesta gospodăriile de stat din Banat însilozează cantități mult mai mari de porumb față de anul trecuta Pentru a asigura recoltarea Ia timp se folosesc intens numeroase mașini și utilaje destinate mecanizării lucrărilor de recoltare și însilozare a porumbului. (Agerpres)Același ritm la toate lucrările
se- 
du-

7-7 temiștii
(J G.A.C.

fu- 
asigu- 

co-

Tinerii din brigada condusă de Dumitru Tudor de la mina din Herja, regiunea Mara
mureș, sint veseli. Brigada lor e fruntașă în producție depășindu.și planul, în cin

stea „Zilei minerului" cu 10 la sută.
Foto : AGERPRES

! și tinerii din 
. „Viață Nouă1* 

din Seulia, raionul Tir
an participat activ 
de ceilalți 

recoltarea

năveni 
alături 
tiviști la 
selor. Grîul de pe cele 263 de, 
hectare a fost secerat în nu
mai 6 zile. Atît băieții cît și 
fetele au lucrat la seceriș de 
dimineața pînă seara tîrziut 
evidențiihdu-se in mod deo
sebit utemiștii Teanc Vasile,, 
Rus Teodor, Hulbuș Ileana^ 
Alecu Milu și alții.

Cu tinerii conductori de ate
laje, comitetul organizației d« 
bază U.T.M. a discutat în 
mod deosebit arătîndu-le că le 
revine sarcina să transporte 
intr-un timp cît mai scurt 
grîul la cele trei arii ale gos
podăriei. Utemiștii conduc
tori de atelaje Velichie Nico- 
lae, Olteanu Vasile, Baciu 
Vasile și alții au lucrat cu 
multă sîrguință la transportul 
griului pe arii.

în~ prezent, treierișul se 
desfășoară din plin. Față de 
planul de 9000 de kg s-au 
treierat zilnic la o batoză 
19.000—20.000 de kg de grîu.

Mai slab se desfășoară ară
turile de vară. Dacă la înce
put, după seceratul orzului 
s-au executat imediat arături 
între clăi, secerișul și arăturile 
mergînd concomitent, ulterior 
a crescut decalajul, aratul 
suprafețelor de pe care s-a 
recoltat grîul rămînînd în 
urmă. In prezent din cele 240 
de ha planificate s-au execu
tat arături de vară numai pe 
SO de ha. Trebuie spus că nici 
S.M.T. Tîmăveni nu a organi
zat temeinic munca pentru ca 
arăturile să se execute ime
diat după terminarea recoltă
rii.

colec-, 
păioa-

ȘT. NECANIȚCHI'.Președintele colectivei3
m făcut de mult 
și în mod definitiv 
saltul peste vremea 
în care sărmanul 
țăran slugărea pe 
moșia boierească

sau își trăia viața scormo
nind undeva, singur, petecul de 
pămînt cu plugul lui rudimentar. 
Venea acasă seara cu șalele frîn- 
te de osteneală și pînă ce să fiar
bă oala cu știr privea îndelung 
și chinuit cerul, uneori limpede, 
alteori înnourat : s-or face sau nu 
s-or face bucate în ăst an ?. A 
doua zi își lua iar boii do frînghie 
și pornea, din zori, la cîmp cu 
nevasta și copiii. Muncea după 
obiceiuri moștenite din bătrîni — 
unele bune, cele mai multe nești- 
infifice, neraționale. Orizontul 
cunoștințelor lucrării pămîntului se 
reducea la cîteva noțiuni simple, 
repetate ca și anotimpurile: arat, 
semănat, prășit, copăit.

Stau acum la o ședință a con
siliului de conducere al gospodă
riei colective „Oltul" din Teslui, 
comună din Argeș, seara, la a-

prinsul luminii electrice, și-i ascult 
pe foștii pălmași analizînd situația 
treierișului (bază de recepție, în- 
magazinare, balotarea paielor, a- 
rături adînci de vară) și problema 
îngrășămintelor chimice.

-----Socot eu, că ar, trebui ceva 
mai mulfi superfosfați, că ați vă
zut ce recoltă bună iese de pe 
tarlalele pe care am dat astă 
toamnă cu superfosfați.

Președintele îl aprobă pe cel 
care vorbește cu o ușoară încli
nare a capului. Stă în fruntea me
sei și cînd ia cuvîntul se ridică 
în picioare cu respect față de 
oameni și față de ședință. Supune 
la vot propunerea cu îngrășămin- 
tele și aduce în discuție chestiu
nea cultivării zarzavaturilor de 
toamnă în sere. Se trece apoi la 
rezolvarea situației izlazului : pen
tru ca iarba să rămînă mereu 
proaspătă, pînă fîrziu, în toamnă, 
președintele propune ca pășuna- 
tul să se facă prin rotație, rațio
nal. Face în grabă o schiță a iz
lazului și-l împarte pe brigăzi : 
de sub vii pînă-n Vadul Morii,

brigada întîia, de la Vad pînă la 
drum, brigada a doua...

E tînăr, n-a împlinit încă 27 de 
ani, dar colectiviștii au căpătat de 
mult încredere în sfaturile sale, în 
spiritul său de organizare. încă 
acum patru ani, sătenii l-au ales 
președinte al întovărășirii și tot 
de atunci tînărul comunist Pavel 
A. loan, a devenit un prieten 
nedespărțit al cărții agrozooteh
nice. Și n-o citea numai ei. Cînd 
se ivea prilejul, la o adunare ge
nerală, la căminul cultural, o 
populariza.

La înființare, în 1959, gospodă
ria nu avea inginer. Împreună cu 
ceilalți comynișfi, cu membrii con
siliului de conducere, tînărul pre
ședinte a cercetat toate posibili
tățile de dezvoltare rapidă a gos
podăriei în fruntea căreia fusese 
alas. Era o muncă de mare răspun
dere și el își dădea bine seama 
de asta.

Muncind în comun după regu
lile agrotehnicii înaintate, pămîn- 
tul colectiviștilor a dat încă din 
primul an recolte aproape de

'două ori și jumătate mai mari, în 
medie la ha, decît recoltele din 
trecut, pe pămînturi fărâmițate și 
răzlețite. în cel de al doilea an, 
gospodăria colectivă. „Oltul" a și 
devenit o gospodărie milionară.

Colind împreună cu tînărul pre
ședinte cîmpurile colectiviștilor 
din Teslui.

— Avem o recoltă foarte bună, 
îmi spune el, dînd bice cailor și 
lăsîndu-și fața în adierea vîntului 
de vară. Porumbul pe vreo 500 
de ha, apoi sfecla de zahăr pe 
vreo 40, în fine, toate culturile 
s-arată a ti minunate.

Stă în picioare, în căruța și în
tinde mereu brațul drept într-o 
parte și în alta a cîmpiei, acolo 
unde se află recoltele despre 
care vorbește. Curînd ajungem la 
arie. Facem apoi un ocol pe la 
grajduri, (gospodăria are un sec
tor zootehnic în plină dezvoltare), 
dăm o raită pe la izlaz și ne

B. VASILE

(Continuare in pag. a 3-a)



VIATA
(UIT URĂM
Bibliotecă volantă

Conducerea cămi
nului cultural 
din comuna 

Reteag, raionul Dej, 
regiunea Cluj, a în
ființat la aria din co
mună o bibliotecă 
volantă pentru mun
citorii de la batoză. 
Astfel, muncitorii, în 
timpul pauzei au po
sibilitatea să-și ia căr
țile pe care doresc să 
le citească, citind zia

rele să se informeze 
despre ultimele știri 
din țară și de peste 
hotare.

La bibliotecă în 
fiecare zi fac de ser
viciu, cu schimbul, 
doi utemiști, asigurîn- 
du-se astfel perma
nenta funcționare a 
bibliotecii. Ei au grijă 
să aducă în fiecare 
dimineață ziarele de 
la poștă, să pregă-

la arie
tească cărțile care 
le-au fost solicitate.

în această muncă 
de bibliotecar volun
tar s-au evidențiat 
pentru conștiinciozita
tea cu care au mun
cit tinerii : F. Moldo
van, T. Sfahovski, Șt. 
Sonea și alții.

FLOREA
DECEBAL 

elev

Expoziție de grafică 
și pictură

Prietenia munților
dunînd, pe o săptă- 
mînă măcar, o mică 
parte din acțiunile 
cultural-educative ale 
tinerilor din Valea 
Jiului îți dai repede

seama de locul pe care-l ocupă 
în organizarea lor acum, vara, 
muntele — acest imens rezervor 
de bogății subterane dar și mă
reț amfiteatru de petrecere a tim
pului liber.

Muntele, chiar cînd trăiești de 
ani și ani, în preajmă-i, avînd 
impresia că-l cunoști, te cheamă 
mereu să-l urci ; fața lui se 
schimbă necontenit. Altfel îți a- 
pare, bunăoară, așternută pe pat 
de piatră, minunata „Luncă a flo
rilor" cu noua ei cabană și mi
liardele de flori, dimineața, și 
altfel seara, cînd soarele, lunecînd 
pe după vîrfurile brazilor, îmbra
că totul în fanfastica-i lumină de 
purpură.

— Atunci, jos, cartierele noi 
ale minerilor par ca într-un film 
fehnicolor — spune rîzînd tinărul 
Mihai Șfefan, vrednic miner din 
Petrila și pasionat excursionist.

Pentru mineri excursiile în 
munți sînt de multă vreme o o- 
bișnuință. Minerul își ia familia și 
petrece o după-amiază, să spu
nem, la cabana „Voevodul" sau 
„Cîmpul lui Neag". Tînărul, de a- 
semenea, își ia sacul turistic și 
pioletul și pleacă „să facă Re- 
tezafu'“ ; în drum întîlneșfe alți 
și alți tineri și se întorc cu totii 
seara, jos, în vale.
., Organizația U.T.M. de la mina 
Aninoasa a fost prima care, cu 
cîțiva ani în urmă, a dat acestor 
excursii ale tinerilor mineri un 
caracter organizat, îmbogățind ast
fel puterea lor educativă. Curînd, 
între organizațiile U.T.M. din Va
lea Jiului, s-a născut o adevăra
tă întrecere : care inițiază cele 
mai multe excursii ? Cît de in
teresante sînt ele ? Așa încît ex
cursiile, în grupuri mari de tineri, 
au devenit acum în Valea Jiului, 
una din cele mai populare ac
țiuni tinerești.

Duminică, spre prînz, împreju
rimile Văii Jiului erau pur și sim
plu inundate de tineri mineri ex
cursioniști. Și fiecare excursie își 
avea un program al ei dinainte 
stabilit. Tinerii de la mina Lo
nea II și-au închinat excursia lor 
„Zilei minerului". Aproape o sută 
de tineri au urcat coama Parîn- 
gului, oprindu-se apoi în pajiștea 
de deasupra celui mai nou car
tier al Petroșanilor : cartierul Li- 
vezeni. Popasul n-a fost scurt, ca 
de obicei. Ba, a durat chiar mai 
mult de două ore, el fiind punc
tul principal din programul ex
cursiei. Cu examinator, cu echipe 
de tineri bine pregătiți și cu 
multă asistență s-a desfășurat a- 
colo, sus, în spinarea de piatră

neri din Lupeni, Petrila și Schela 
în afara întrecerii de fotbal, ei 
și-au trimis reprezentanții (un 
grup de băieți îndrăzneți, iubi
tori ai alpinismului) la o îniîlnire 
cu tinerii mineri din Oltenia, sus, 
în vîrful Straja, la 1875 m înălți
me, deasupra Văii. Intîlnirea a 
fost de asemenea închinată „Zi
lei minerului41.

In Valea Jiului acțiunile cele 
mai largi organizate în aer liber 
sînt însă întrecerile de ciclo și 
mototurism. Faptul e și firesc și 
uimitor. Colindînd Valea Jiului în- 
tîlnești la gurile minelor următoa
rea imagine : în rastele din stin
ghii de brad, pe întinderi de sute 
de metri pătrați stau înșirate, u- 
nele lîngă altele, o mulțime de 
motociclete. Minerii vin la muncă 
cu motocicleta. Făcînd rapid cu 
gîndul o incursiune în trecut, în 
viața de mizerie a oamenilor sub
teranului, cifra posesorilor de mo
tociclete (oprindu-ne numai la a- 
cest aspect, aș spune cu totul mă
runt față de cele esențiale) apare 
de necrezut. Numai la un singur 
magazin din Petroșani și numai în 
decurs de cîteva luni au fost cum
părate de mineri 380 de motoci
clete și 2100 biciclete.

Acestea ar fi, așadar, baza ma-

Printre tinerii mineri 
în timpul liber

terială de masă. Inițiativa între
cerilor de ciclo și mototurism a- 
parține organizației U.T.M. de la 
mina Lonea I. Ea a început anul 
trecut cu un circuit al Văii și în- 
tîlniri cu tinerii din Lupeni, Uri- 
cani, Petrila ; mii de tineri au stră
bătut de atunci cu bicicleie și 
motociclete Valea Jiului. Apoi 
acțiunea s-a lărgit înlr-un circuit 
al regiunii Hunedoara : tinerii si- 
derurgiști ai „Cetății de foc” i-au 
primii pe cei ce scot din adincuri 
cărbunele cocsificabil și au pornit 
împreună spre Deva. Cam o lună 
mai tîrziu, cicloturiștii Văii Jiului 
s-au avîntat dincolo de hotarele 
regiunii într-o excursie pe malul 
Dunării, pînă la Orșova, iar acum, 
în duminica de care vă vorbesc, 
în fața sediului asociației sportive 
din Petroșani, se așteaptă sosirea 
grupului de ciclofuriști aflați in 
marea excursie prin țară, de-a lun
gul a 2000 de km. : Lonea, Alba 
lulia, Luduș, Tg. Mureș, Gheor- 
ghieni, Lacul Roșu, Brașov... între
cere închinată, de asemenea, 
„Zilei minerului".

Spuneam că muntele este pen
tru tinerii mineri ai Văii Jiului un 
adevărat amfiteatru pentru petre-

rare. La Lupeni, membrii cunos
cutului cerc de arfă plastică își 
schițează viitoarele lucrări, colin
dînd împrejurimile văii. Activita
te febrilă o au aici tinerii care 
fac parte din proaspătul cerc de 
foto aflați, fiecare, în plină ac
țiune de organizare a unei expo
ziții de fotografii artistice din via
ța minerilor Văii Jiului. Tînărul mi
ner Ion Ciora își alege stîncile din 
vîrful cărora poate cuprinde cel 
mai bine minunata panoramă a 
Văii.

La Vulcan, puternicul cor de o 
sută de persoane și-a mutat locul 
de repetiție afară, pe o scenă, în 
grădina clubului. Pînă jos, în lun
gul Văii se aud acordurile vigu
roase ale cîntecului „Sub steagul 
partidului".

Repetiții, lucrări de artă plas
tică. antrenamente sportive. Le 
întîlnești pretutindeni în Valea 
Jiului și totul îți spune că se aș
teaptă ceva. Firește „Ziua mineru
lui". Dar tof în aceste zile tinerii 
Văii Jiului trăiesc cu emoție apro
pierea finalei concursului cultural- 
sportiv al tineretului. început în 
primăvară mai întîi pe întreprin
deri și instituții apoi pe localități, 
concursul a cuprins în prima etapă 
peste 7000 de tineri. Faza pe lo
calități s-a desfășurat ca adevărate 
festivaluri ale tineretului, cu bo
gate programe artistice și spor
tive. care au făcut să răsune de 
la un capăt la altul, de cînfece și 
bucurie, întreaga Vale a Jiului. Iar 
acum, așteptarea finalei concursu
lui înseamnă, de fapt, o și mai 
intensă activitate. Zeci de acțiuni 
tinerești au loc de-alungul Văii : 
discuții finaie la concursul „Iubiți 
cartea", concursuri pe teme inspi
rate din lupta partidului și 
poporului nostru, din reali
zările regimului democrat-popu
lar, învățarea de cîntece și 
poezii despre patrie și partid, 
crearea de noi formații culturale, 
brigăzi artistice de agitație, cuar
tete vocaie, formații de dansuri și 
cor (pînă acum s-au creat peste 
20 de asemenea noi formații) în
treceri sportive la volei, fotbal, 
gimnastică...

Repetiții, întreceri, acțiuni cul
tural-sportive. Cei ce scot din a- 
dîncuri cărbunele, folosind în fie
care oră de muncă toată energia 
și priceperea lor, știu să-și folo
sească tot atît de bine și timpul 
liber, punîndu-l în slujba lărgirii 
necontenite a bogăției lor sufle
tești. Cît privește muntele, el le 
rămîne un loc drag și care se cere 
mereu explorat, de la rădăcina de 
diamant negru și pînă-n vîrful ar
gintiu, țîșnind semeț spre soare.

VASIEE BARAN

Artiști amatori din Ministe
rul Transporturilor și Tele
comunicațiilor interpre- 
tînd frumosul dans : „Nun

ta din Oaș“.

Foto : N. STELORIAN

• v I •și cârti
Printre zecile de mii de 

fume, în liniștea care 
chipurilor parcă mai multă 

gravitate, s-a ivit, ca o izbucnire 
de lumină, un buchet de flori. 
Mina - bibliotecarei, venind în în- 
tîmpinarea cărții, a ezitat cu sur
prindere pe lujerele răcoroase ale 
florilor. Legănată o clipă pe unda 
unui zîmbet, liniștea de toate cea
surile a bibliotecii s-a așternut 
din nou peste rafturi, peste cărți. 
Cititorul a plecat — cu alte cărți 
sub braț — dar prezența lui e 
reamintită mult timp, de florile ră
mase lingă registrul unde se află 
scris și numele celui care le-a a- 
dus. Numele unuia din cei 1600 
de cititori a bibliotecii regionale 
a Banatului. Și. bibliotecara trece 
mai departe.

— Tovarășul î...
Zilnic, la biblioteca regională a 

Banatului, vin sute de cărți, zilnic 
pleacă sute de cărți. Au plecat și 
s-au întors, de la începutul anului, 
141.093 de cărți.

Cititorii tineri și virstnici — 
muncitori, ingineri, elevi, studenți,,. 
Secția „împrumut" a bibliotecii • 
ca o vastă stație de triaj, unde se 
opresc zeci de întrebări, de unde 
pleacă zeci de răspunsuri. Cele 
șase tinere bibliotecare care mun
cesc la această secție dirijează cu 
discernămînt „sosirile" și „plecă
rile". De curînd, sesizată asupra 
faptului că unele cărți nu se află 
în raft, în ziua cînd sînt solicitate, 
conducerea bibliotecii, în dorința 
de a menține viu interesul citi
torilor pentru cartea dorită, a 
„deschis" un nou registru. Cum 
„sosește" cartea, solicitanta sînt 
anunțați, în ordinea înregistrării — 
la locul de muncă, sau acasă, prin 
carte poștală sau telefon. Asa au 
fost înștiințați elevul Ion Tunea, 
muncitoarea Elena Plăvăț, studen
tul Radu Sauciuc. Ultima carte 
poștală poartă numărul de înre
gistrare 150. Cîțiva dintre cititori 
au răspuns, la rîndul lor, cu scri
sori de mulțumire. Alții — gest 
plin de semnificație — cu un bu
chet de flori. Florile vin să încu- 
nune munca bibliotecarelor, prin
tre care utemistele Livia Miloș, 
Eugenia Chiriei și Elisabeta Abra
ham, se află la loc de frunte

vo
dă

C. NANCU

a Parîngului, un original concurs 
„Drumeții veseli" pe tema „Va
lea Jiului — ieri și azi".

în cealaltă parte a muntelui, la 
cabana „Rusu“ se aflau, urcați 
încă de sîmbătă după-amiază, 
cîteva zeci de tineri, membri ai 
formațiilor artistice de amatori de 
la mina Aninoasa. Ideea a fost a- 
ceasta : să facem repetițiile la 
spectacolul „De Ziua minerului" 
sus, la cabană, în aer liber.

în ce-! privește pe tinerii mi-

cerea educativă a timpului liber. 
Să mergem printre tinerii care 
n-au plecat, în această dimineață 
de duminică, în excursie. Ne aș
teptăm desigur să-i găsim în să
lile de lectură. Firește, în cluburi, 
la biblioteci, în sălile de lectură 
întîlnim mulfi tineri. Dar multe din 
activitățile de sală au loc afară, 
în aer liber. La Aninoasa, biblio
teca centrală și-a trimis „surioare" 
mai mici în parcuri și tot în aer 
liber se organizează și ora lite-

n de an de pe 
băncile Școlii 
populare de 

artă din Capitală ies 
zeci de absolvenți — 
artiști amatori Cu O 
bogată cultură în ra
mura artistică îndră
gită. Activitatea mun- 
citorilor-artiști nu în
cetează însă odată cu 
terminarea cursurilor. 
Pasiunea lor pentru 
artă odată intrată pe 
un făgaș firesc de 
muncă și creație — 
ei sînt în permanen
tă căutare. Și fie că 
e vorba de iubitorii 
muzicii, ai arfelor 
plastice sau coregra
fice, acești absolvenți 
la locurile lor de 
muncă sînt propagan
diști ai frumosului, se 
străduie să redea în 
lucrările lor cît mai 
plastic și convingător 
imaginile surprinse 
din viața noastră nouă.

Printre acești proas-

peți absolvenți ai șco
lii populare de artă 
se numără și tînărul 
Constantin Guluță, 
tehnician poligraf. Pa
siunea sa pentru pic
tură și desen este îm
pletită cu o continuă 
muncă de însușire a 
măiestriei artistice, și 
acum, după 
virea școlii, 
a participat 
meroase 
plastice ale 
amatori. Acum se află 
la prima sa expoziție 
personală. De cîteva 
zile Casa de cultură 
a tineretului din ra
ionul I. V. Stalin găz
duiește expoziția sa 
de grafică și pictură. 
Sursa de inspirație a 
artistului este 
și viața nouă 
tria noastră, 
lucrările care 
cel mai mult 
se numără 
grafică.

absol- 
Ca elev 
la nu- 
expoziții 
artiștilor

munca 
în pa- 
Printre 

rețin 
atenția

cele de 
„Brigada de

muncă patriotică", 
„Rafinăria nr. 4 Cîm- 
pina", „Peisaj hune- 
dorean" — iată numai 
Cîteva din lucrările în 
care artistul amator 
dovedește nu numai 
bogate cunoștințe 
plastice dar și sensi
bilitate.

Prima confruntare, 
printr-o expoziție per
sonală, cu publicul iu
bitor de artă este tre
cută cu succes. O do
vedește atît afluența 
vizitatorilor, cit și nu
meroasele lor apre
cieri notate în cartea 
de impresii. Socotim 
că ar fi fost deosebit 
de util pentru mem
brii cercului de artă 
plastică al Casei de 
cultură, dacă colecti
vul de conducere ar 
fi organizat o discu
ție pe marginea a- 
cestei expoziții.

F. P.

Pe scenă : Brigada artisti
că de agitație a Uzinelor 
„Tudor Vladimirescu" din 

Capitală.

Foto : S. NICULESCU

Elevi ai școlilor medii din 
Caracal și Corabia, aflați 
într-o tabără turistică, au 
fost surprinși de fotorepor
ter în telefericul de la Po
iana Brașov în momentul 
cînd se pregăteau de ple
care spre vîrful Cristianul 

Mare.

Foto : AGERPRES

LUMINILE

V-

în clipele de răgaz, tinerii colectiviști de la G.A.C. „9 
Mai“-Brănești au posibilitatea să-și aleagă chiar la arie, 

de la standul special amenajat, cartea preferată.
Foto : GR. PREPELIȚA

utobuzul merge 
prin întuneric și, 
deodată, de după 
o coamă de deal, 
izbucnesc lumini
le. Luminile ora

șului, luminile orașului Vic
toria. Dar de fapt luminile a- 
cestui oraș sînt mult mai mul
te decît se zăresc la prima 
vedere. Reporterul este, în 
general, tentat ori unde mer
ge, să facă comparația cu tre
cutul, Aici, la Victoria, o a- 
semenea comparație nu-și are 
rost. Căci în trecut aici nu 
era nimic. Ba da, era un cîmp. 
„Un cîmp — povestește bi
bliotecara Doina Marian, pe 
care culegeam, împreună cu 
alți copii, ciuperci și măcieși". 
Azi, pe locul fostului cîmp, 
este un oraș din beton, cără
midă și... lumini. „Cimpul alb, 
oile negre...". Foștii cîndva a- 
nalfabeți și fiii lor sînt cititori 
fruntași, care nu dau o clipă 
de răgaz bibliotecarei, setoși 
de luminile culturii. Căci, în 
afară de becuri și neon, aici 
unde altă dată era un cîmp, 
strălucesc cu mii de filamente 
luminile culturii.

★
Și bibliotecara povestește 

mai departe despre cititori si 
cărți.

— Avem cititori fruntași și 
familii de cititori fruntași. Tî
nărul muncitor Ilie Curmătu- 
reanu se pare că e în întrece
re la citit cu taică-su. Amîn- 
doi au citit în ultimul timp 
peste 100 cărți de literatură. 
Amîndoi au pe fișă : Sadovea- 
nu, Fadeev, Polevoi, Stancu, 
Titus Popouici, Constantin 
Chiriță.

Păcat că nu ați participat la

seara literară „Să dansăm cu 
eroii cărților preferate". A 
fost o seară literară care a 
pornit de la ideea prieteniei 
dintre eroii și eroinele cărți
lor citite. Cel care era Pavel 
Korceaghin trebuia să danse
ze. bineînțeles dacă citise car
tea și dacă știa cine îi e 
partenera, cu Taia, Oleg Ko- 
șevoi cu Uliana Gromova, Mi- 
trea Cocor cu Nastasia, Bol- 
konski cu Natașa Rostova etc. 
Dar n-a fost numai dansul. 
Au urmat pînă seara tîrziu 
dezbateri pasionante despre 
cărți, eroi și destine, despre 
învățămintele ce le tragem 
din aceste cărți.

★
— Liniște, se repetă.
Se face într-adevăr liniște 

și spectatorii, căci tinerii dor
nici de cultură vin și la repe
tiții, asistă cu mult interes la 
desfășurarea formațiunilor 
culturale reunite care pregă
tesc programul pentru serba
rea în cinstea lui 23 August. 
Program complet, cu cor, re
citări, dansuri, scenete, pro
gram cîntînd viața nouă a 
patriei, realizările oamenilor 
muncii de pe șantiere, uzine 
școli și facultăți, de pe ogoa
re. Acesta este doar unul din 
programele întocmite aici. De 
obicei aceste programe cu
prind și scenete satirice adre
sate unor purtători de năra
vuri învechite. Programele a- 
cestea, ale brigăzii centrale de 
agitație și ale brigăzilor pe 
secții, sînt mult apreciate de 
publicul spectator.

Aici, la Victoria, poți întîlni 
la practică studenți, elevi din 
diferite colțuri ale țării, vii
tori muncitori de la viitoare 
fabrici chimice, li poți întîlni 
pe cei care vor lucra la Roz
nov, așa numiți „roznoviști". 
Au venit „roznoviștii" și au 
cerut să fie ajutați. Să fie 
criticați în programul brigăzii 
centrale și unii tovarăși de ai 
lor, mai delăsători.

— Putem face asta, li s-a 
spus, dar mai bine ar fi să o 
faceți voi înșivă.

Și „roznoviștii" ajutați de

mine, dar ați făcut-o cu price
pere și pe bună dreptate. 
N-am ce să zic. Adică am. N-o 
să mai dorm în schimbul de 
noapte.

Și s-a ținut de cuvînt.
Acum brigada artistică a ce

lor de la Roznov se bucură 
de renume. Dar între brigăzi
le locale și cele ale oaspeților 
nu există concurență ci întra
jutorare reciprocă.

— O vezi pe fata aceea ne
gricioasă, drăguță — îmi spu
ne cineva din banca de lîngă 
mine. O cheamă Toderic Lu-

Preocupări culturale 
ale tinerilor din orașul Victoria

„victorieni" au făcut o brigadă a lor. Unul din „eroii tex
telor" brigăzii — Enache Con
stantin. Băiat bun, deși avea 
obiceiul să piardă ziua cu 
fleacuri și noaptea, cînd era 
de serviciu, să ațipească. I 
s-a alcătuit un text „piperat" 
de tot. El, nebănuind nimic, a 
venit la spectacolul brigăzii 
să se distreze, Și s-a „distrat". 
La început făcea fețe-fețe, 
pînă la urmă a rîs și el. Iar 
la urmă și la urmă, cînd bri
gada și-a sfîrșit programul, a 
năvălit pe scenă. Artiștii a- 
matori s-au speriat, credeau 
că vrea să-i ia la bătaie. Da’ 
de unde!

— Fraților, a spus de pe 
scenă Enache — ați rîs de

creția și e de la Roznov. Ciu
tă bine și de aceea am luat-o 
și în programul nostru pentru 
23 August.

★
E atît de mare setea de 

cultură a celor de la Victoria, 
încît nu le-a ajuns un curs al 
școlii populare de artă de la 
Sibiu, s-a mai înființat și un 
curs al școlii din Brașov. U- 
nul din absolvenții cursului 
de artă plastică al școlii, 
Ditter Anton, și-a închinat o bună parte din activitate spri
jinirii echipei de teatru. A 
făcut costume, decoruri, afișe. 
Iată aici un panou de al lui 
care trece în revistă reperto
riul bogat al echipei de tea
tru : „Gaițele", „Oameni care

tac", „Intrigă și iubire", „O 
chestiune personală", „D-ale 
carnavalului". în tot orașul 
sînt cunoscuți „veteranii" sce
nei de aici care a împlinit 
zece ani de teatru : Victoria 
Man, Emil Mazilu, Tănase Sil
vestru, Maria Both. Acum 
cîțiva ani, fiecare repetiție 
era urmată de dans pentru a 
se asigura participarea artiș
tilor amatori la pregătirea 
spectacolelor. Acum vin artiș
tii amatori singuri, de dragul 
scenei. Uneori chiar mai mulți 
decît trebuie. Poate ar fi bine 
să se înființeze și alte echipe 
de teatru nu numai una, să se facă mai multe turnee prin 
satele din apropiere. Necesar 
ar fi în tot cazul ca tovarășii 
din comitetul U.T.M. al Com
binatului chimic din oraș să 
se preocupe mai mult de ac
tivitatea echipei de teatru. în 
primul rînd de repertoriu. Să 
se joace mai mult piese de 
actualitate, de mai mare in
teres educativ.

★Iată unul din numeroși ti
neri îndrăgostiți de cultură, 
cu care am stat de vorbă — 
Cîrligeru Nicolae.

— Ce faci în timpul liber, 
tovarășe Cîrligeru ?

— Dar nu prea am timp 
liber.

— Cum așa ?
— Simplu. Am producție, 

am activitate în cadrul orga
nizației U.T.M., pe urmă am 
echipa de dansuri, teatru, cor.

Un concurs- 
spectacol

Cîteva ore în șir pe scena 
de la noul cinematograf din 
Săvinesti, brigăzile artistica 
de aaitație de la Combinatul 
de îngrășăminte azotoase 
Roznov au prezentat în fața 
unui numeros public progra
me deosebit de interesanta — 
rodul muncii și străduinței loz 
din ultima vreme depuse cu 
dragoste și interes pentru ca 
în cadrul concursului cultu- 
ral-sportiv al tineretului să se 
prezinte cît mai bine.

In sală erau adunați pesta 
700 de spectatori: construc
tori, mentori, instalatori și- 
țărani muncitori din satul Să- 
vinești. Directorul clubului. 
Postelnicu Nicolae, îi anunță 
pe cei prezenți că vor parti
cipa la concurs brigăzile ar
tistice de aaitație din secțiile 
C.E.T.. Amoniac și Azotat da 
amoniu.

Concursul a început. Briga
da artistică de agitație din 
secția Centrala electrică de 
termoficare. compusă din ti
neri laboranți. mecanici tur- 
biniști, fochiști ca : Brigite Co- 
Jocaru, Cîmpeanu Vasile 
Lupu Dan, Ghiță Aurica si 
alții și-a început programul.

Brigada artistică de agita
ție de la secția Azotat de a- 
moniu și-a anunțat programul 
sub titlul semnificativ „Ediția 
specială". între altele, tinerii 
artiști amatori, prin cupletele 
interpretate, au scos în evi
dență succesele tineretului din 
această secție în cadrul uno» 
activități de muncă patrioti
că. Astfel ei au strîns și pre
dat I.C.M.-ului 7.000 kg fier 
vechi, au participat la amo- 
najarea și înfrumusețarea 
spațiilor din fața secțiilor, e- 
vidențiindu-se în mod deose
bit tinerii Onu Gheorghe, Ba
lade Ion, Moscu Gheorghe. 
Hrițcu Alexandru și alții.

Concursul brigăzilor artisti
ce de agitație a constituit o 
manifestare a dragostei de 
muncă a tinerilor de la acest 
mare combinat. ■

IORDACHE MIHAI
Și

ONEA ION 
corespondenți

brigada de agitație la care 
particip. Mai merg pe la ce
naclul literar și nu lipsesc de 
la nici un film. Ieri am văzut 
un film cehoslovac „Pentru 
viața lui Kașpar". L-ai văzut ? 
Să te duci să-l vezi. Eu eram 
cu o fată. Ei nu i-a plăcut. 
Mie mi-a plăcut. Subiectul 
nu e cine știe ce senzațional 
dar arată cită grijă se depu
ne într-un stat socialist, pen
tru sănătatea muncitorilor. 
Cînd am văzut cum l-au trans
portat cu helicopterul pe 
furtună la spital pe Kașpar și cînd am auzit că operația a reușit mi-a venit să plîng de 
bucurie.

L-am ascultat cu atenție pe 
Cîrligeru. E un băiat inteli
gent, face observații intere
sante. Gluma lui cu timpul 
liber spune însă multe. Cîrligeru participă la aproape toa
te activitățile culturale, dar 
mai sînt tineri care nu parti
cipă la nici una. Puțini, dar 
sînt. Iată un nou subiect de 
discuție și nu numai de discu
ție pentru comitetul U.T.M. 
Am putea oferi și un titlu ; 
„Cum să facem ca toți, dar 
absolut toți tinerii să partici
pe la activitatea culturală 
Soluții sînt destule.

★
Luminile de la Victoria 

capătă spații tot mai întinse, 
în curînd va apare aici un 
club nou, se vor putea urmări 
emisiunile televiziunii. Deci 
noi și noi lumini. Și Victoria 
nu e decît unul din zecile, su
tele și miile de așezări socia
liste ale patriei în care stră
lucesc din plin luminile cul
turii.

B. DUMITRESCU
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Și în Maramureș 
se construiește 
tot mai mult

Ghiță R. Teodor — comuna Suseni — regiunea București.Pentru a veni în ajutorul candidaților care dau examene de admitere în facultăți s-au organizat cursuri de pregătire. La aceste cursuri pot participa toți tinerii care doresc să dea examen. Pentru candidații din provincie, institutele respective asigură, în limita posibilităților cazare și masă contra cost.

de naștere (copie legalizată de școala la care vă înscrieți), certificat de studii (original), certificat de sănătate și declarație tip. Examenul de admitere se ține în general, între 1—10 septembrie. El constă din probe scrise și orale la limba romînă și matematică din materia prevăzută în programele școlare ale Claselor V—VII elementare.Vă dorim succes!
Mircea Petrescu — Oradea.

Cotorobai Viorica — 
na Fundata — raionul 
zăa.

cornu- 
Slobo-adimi- profe- școlileîndrumătorul pentru terea în învățământul sional prevede că în profesionale de ucenici se primesc absolvenți ai școlilor de 7 ani în vîrstă de 14—16 ani împliniți la 15 septembrie 1961. Recrutarea și admiterea elevilor se face pe cît este posibil din cadrul regiunilor respective, ținîndu-se seama de cerințele de cadre.

Mariana Mihăiescu, Ileana 
Stanciu — București.Ideea de a vă petrece concediul de odihnă la cabane în munți este minunată. Dorința voastră nu este greu de realizat. Oficiul Național de Turism „Carpați" primește înscrieri individuale pentru petrecerea concediului de odihnă la cabane în munți. înscrierile se primesc la sediul agenției din B-dul Republicii nr. 4.

Conform regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru o- cuparea posturilor de maiștri și maiștri principali, precum și a examenului pentru atribuirea titlului de maiștri clasa I-a, aprobat prfn H.C.M. nr. 875 din 1 iulie 1960, posturile vacante de maiștri și maiștri principali se vor ocupa pe bază de concurs. Se pot prezenta la concurs absolvenți] școlilor, tehnice de maiștri și cei care la data de 1 iulie 1956 au avut în funcția de maistru o vechime de cel puțin 12 ani împliniți, cu o înaltă calificare profesională și buni organizatori ai producției.La concurs se pot prezenta și absolvenții școlilor echivalate de Ministerul învățămîn- tului și Culturii cu școlile teh. nice de maiștri și care au practică de maistru.

Anul acesta în orașele și 
centrele muncitorești din re
giunea Maramureș se con
struiesc de două ori mai mul
te apartamente decît în anul 
1958, numeroase obiective in
dustriale și soctal-culturale.

Pentru accelerarea ritmului 
lucrărilor, constructorii de pe 
mai multe șantiere au orga
nizat munca în câte două 
schimburi. Acest fapt a făcut 
ca îndeosebi la construcții 
noilor apartamente, stadiul 
lucrărilor să avanseze consi
derabil față de grafic. Astfel, 
din cele 452 apartamente date 
în folosință în ultimul timp, 
aproape 300 au fost executate 
înainte de termen. In locali
tățile regiunii au fost termi
nate și alte lucrări de interes 
obștesc. Potrivit aprecierii co
misiilor de recepție la cele 
mai multe apartamente date 
în folosință, instalațiile și lu
crările de finisare, interioare 
și exterioare, sînt mult supe
rioare celor executate în ul
timii ani, locuințele avînd a- 
sigurate tot confortul.

In același timp muncitorii, 
inginerii și tehnicienii Trustu
lui de construcții Maramureș 
au realizat, printr-o mai bună 
organizare a muncii pe șan
tiere, prin mecanizarea unor 
lucrări și folosirea chibzuită 
a materialelor de construcții, 
economii peste plan în va
loare de aproape 750.000 lei.

(Agerpres)

Construcțiile noi, au dat orașului Baia Mare o înfățișare nouă, modernă.

Ciclism afara premiilor oferite de
Lcto-Pronosport,

Venera Popescu — Suceava.
Marius ConstantinescuBacăuîn institutele de învățământ superior din Uniunea Sovietică învață în prezent de patru ori mai mulțj studenți decît în Anglia, Franța, R. F. Germană și Italia luate la un loc.în Uniunea Sovietică numărul persoanelor cu studii superioare și medii de specialitate crește an de cin. în prezent numărul lor se ridică Ia 13.400.000 persoane, adică de 46 de ori mai mare decît în 1913

Consultă lucrarea „Mar- xism-leninismul despre religie" de P- F. Kolorițki, publicată în Editura militară și lucrarea lui M. P. Baskin „Materialismul și religia".
Cornaciu Grigore — Oradea

Brigadă colectiv

Țîru Doina — Lugoj, Bula- 
gea Constantin — Crevedia — raionul Răcari și Ana Gh. 
Ghețu — comuna Mînăstirea Cașin — raionul Tg. Ocna.înscrierile la examenul de admitere în școlile profesionale se fac între 15—30 august la sediul fiecărei școli pe baza unei cereri însoțită de următoarele acte : certificat

în școlile profesionale care pregătesc muncitori calificați pentru meseriile de pădurar și pădurar de vînătoare se primesc candidați cu stagiul litar satisfăcut. Limita vîrstă pentru aceste școli de 25 de ani. Școlile de pădurari de vînătoare sînt în urT mătoarele localități : Timișoara (Pădurea Verde) — Școala profesională de ucenici — telefon 2947 și in Gurghiu (raionul Reghin) Școala profesională de ucenici — telefon 4.

mi- de este

Teodor Cazam — Reșița.

Informații
Vineri seara a sosit în Ca

pitală cunoscutul poet italian 
Salvatore Quasimodo, laureat 
al Premiului Nobel care, la 
invitația Uniunii scriitorilor 
din R. P. Romînă, va face o 
vizită în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, oas
petele a fost întâmpinat de re
prezentanți ai conducerii U- 
niunii scriitorilor și ai Insti
tutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, de 
alți scriitori.

Salvatore Quasimodo a pre
fațat de curind o antologie a 
poeziei românești apărută în limba italiană. Tot de curând 
au fost tălmăcite în limba ro
mînă o serie de poezii repre
zentative din creația sa. Zile
le acestea va ieși de sub tipar 
un volum de versuri alese ale 
poetului italian, în colecția 
„Cele mai frumoase poezii”.

★
de două săptămâni 
artistic al Armatei

CinematografeCARMELA (cinemascop) Sala Palatului R.P.R., Republica, Elena Pavel, Gh. Doja, Al. Sahia, Volga, Stadionul Giulești, Stadionul Republicii, V. Roaită, Stadionul Dinamo ; OAMENI PE POD: V. Alec- sandri; ACȚIUNEA COBRA: București Grădina 13 Septembrie; CAVALERII TEUTONI (seriile I și II — cinemascop): Patria. Drumul Serii; PESCUITORII DE BUREȚI: Lumina, 23 August, Olga Ban- cic. Grădina Elena _ ESCROCII: Grădina sul, Magheru, Flacăra, I. Frimu; REVISTA LOR: Maxim Gorki, Popular; VIKINGII : Central; FII BUN PÎNĂ LA MOARTE: Victoria; MIZERABILII (seriile I și II): B. Delavrancea; DRUMUL PARTIZANILOR : Al. Popov; CORABIA ÎNARIPATĂ — PESCUIND TONI, SPRE E- CUATOR - PĂSĂRI SĂLBATICE — OAC, BROSCOIUL LĂUDĂROS - LA HORĂ— ȘTIINȚA ȘI TEHNICĂ nr. 7/1961: Timpuri Noi; BARBARA: 13 Septembrie; CERUL BALTICEI: Tineretului; CIRCUL: Cultural. 8 Mai; O- MUL NU SE PREDĂ: înfrățirea între popoare; LIBELULA: Arta. G. Bacovia, C-tin David, ROMEO, JULIETA ȘI ÎNTUNERICUL: 8Miorița, Libertății.
j

Pavel;Progre-C.VISURI-

Martie,
espre entuziasmul 
nemuritor, erois
mul avîntat, spi
ritul de abnegație 
pentru o cauză 
mare, care însu- 

cei ce și-au închi-flețesc pe
nat viața construirii minuna- ' 
tului edificiu al comunismu
lui. vorbește volumul apărut 
recent în Editura tineretului, 
intitulat „Focul care nu se stinge". Reunind o seamă de 
povestiri și nuvele ale unor 
scriitori sovietici (printre care 
sînt nume bine cunoscute cum 
ar fi Șolohov, Tvardovski, Si
monov, Ketlinskaia), volumul 
se adresează în special tinere
tului. Eroii lui sînt tinerii, linii comsomoliști, alții „veșnic 
comsomoliști”, cum este co
munistul Meșcereakov. eroul 
principal al povestirii lui Pa
vel Nilin care a dat și nume
le culegerii. Faptele lor, rezul
tat al educației pe care au 
primit-o de la partidul comu
nist, însuflețesc, te 
să le semeni, îți 
frumusețile țelului 
tru care au luptat 
unii dintre ei 
viața.

Focul care nu se stinge 
niciodată a izbucnit în su
fletele tinerilor în anii grei ai 
revoluției, ai războiului civil, 
în cei ai luptei cu greu
tățile începutului, se tran
smite din generație în ge
nerație ; flacăra veșnic vie a 
dragostei pentru partid, pen
tru patrie, pentru comunism 
s-a întețit în anii tind cizma 
fascistă a îndrăznit să pîngă- 
rească pământul sovietic. De 
această flacără era cuprin-

îndeamnă 
luminează 
înalt pen- 
și luptă, 

jertfindu-și

De curind în regiunea Banat a fost instalată o librărie pe un autobuz special amenajat care dispune de rafturi cu o capacitate de peste 20.000 de volume. Ea va circula de la un capăt la altul al regiunii, dînd posibilitatea țăranilor muncitori, chiar-și din cele mai îndepărtate cătune, să-și procure cele mai noi cărți apărute.

Mai bine 
Ansamblul 
populare ungare a întreprins un 
turneu în țara noastră. In acest 
timp el a dat numeroase specta
cole în orașele Arad, Deva, Sibiu, 
Brașov, Constanța, în celelalte 
stațiuni de pe litoral, la Brăila, 
Galați și București. Cîntecele și 
dansurile prezentate de artiștii 
militari din țara vecină și priete
nă s-au bucurat de aprecierile 
spectatorilor romîni.

Vineri după-amiază artiștii An
samblului artistic al Armatei 
populare ungare au părăsit Capi
tala, înapaindu-se în patrie. (Agerpres)

Luni 7 august de la ora 13 
va avea Ioc în Piața Univer
sității din Capitală festivita
tea oficială de deschidere a 
tradiționalei competiții ci
cliste „Cursa Scînteii". Cea 
de-a XlV-a ediție a marei 
competiții rutiere reunește la 
start 60 de cicliști reprezen
tând cluburile Dinamo, C.C.A., 
Voința, Flacăra Roșie, alergă
tori din Cluj, Brașov, Ploiești, 
Brăila. Anul acesta caravana 
ciclistă va străbate un traseu 
nou în lungime de 800 km 
împărțit în 6 etape cu o sin
gură zi de odihnă. Prima eta
pă a competiției va avea loc 
pe distanța București—Tîrgo- 
viște—Pitești (170 km). Marți 
8 august se va desfăștira 
etapa a Il-a Pitești—Craiova 
(120 km.). Startul oficial 
primei etape se va da la 
14 din fața Combinatului 
ligrafic „Casa Scînteii".

în orașele care vor fi 
pete de etape se fac în pre
zent intense pregătiri pentru 
ca cicliștii participant la 
„Cursa Scînteii" să se bucure 
de o primire festivă. S-a sta
bilit ca în orașele Craiova, 
Tg. Jiu și București sosirile 
să se facă pe stadioane. Ci
cliștii la rîndul lor se pre
gătesc intens pentru a reali, 
za medii orare superioare 
față de edițiile trecute. Din 
cei 60 de rutieri invitați se 
remarcă prezența unor cu- 
noscuți sportivi ca Ion Cos- 
xna, Gabriel Moiceanu, Ludo
vic Zanoni, Simion Ariton, 
Gheorghe Calcișcă, Petre 
Gane, Ion Anghelescu, pre
cum și o serie de tineri aler
gători P. Ghiță, S. Mihălțeanu 
și alții dornici să se remarce 
cu acest prilej.

Numeroase premii vor re
compensa pe învingători ca 
și pe cicliștii tineri merituoși.

în
organizatori, 
ziarele centrale și cele regio
nale vor decerna cupe și 
diferite premii.

(Urmarecalității s-a brigăzile de

al 
ora 
Po-

ca-

Brașov. Meci de volei în tabăra de elevi ai școlilor profesionale.
Foto : AUREL GEORGESCU

de muncă fruntașdin pag. l-a) cu maxi- celor 480
Turul ciclist al Iugoslaviei a 

continuat vineri cu disputarea 
etapei a 9-a, Slavonski Brod— 
Osijek (93 km) câștigată la 
sprint de alergătorul bulgar 
Dmiter Koțev în 2h 17’ 30”. 
El a fost urmat în ordine de 
Zirovnik (Iugoslavia), Vilczew- 
ski (R. P. Polonă) și W. Zie
gler (R. P. Romînă) cronome
trați cu același timp.

Grosul plutonului a sosit 
după T 40”. Ciclistul romîn 
Gh. Șerban Rădulescu s-a cla
sat pe locul 7.

Liderul clasamentului conti
nuă să fie Levacic (Iugosla
via).

Atletismîn cadrul concursului internațional de atletism, desfășurat joi pe stadionul Ullevi din Goteborg, recordmana mondială la săritura în înălțime Iolanda Balaș (R. P. Romînă) a cîștigat cu ușurință victoria realizând 1,80 m. Pe locul doi s-a clasat Berit Larsson (Suedia) 1,59 m. în proba de 100 m plat Frank Budd (S.U.A.) a realizat 10’’ 2/10 fiind urmat de canadianul Henry Jerome cu 10”3/10. Alte rezultate: 110 m garduri Foreander (Suedia) 14’’ 3/10 ; lungime Boston (S.U.A.) 7,95 m ; 400 m Young (S.U.A.) 47’’ 3/10 ;gensson 3000 suliță Le- (Suedia) 74,38 m; m obstacole Tedenby (Suedia) 8’ 50” 8/10 ; 1500 mBeaty (S.U.A.) 3’ 44” 7/10. Dan Waem (Suedia) s-a clasat pe locul doi cu 3’ 45” 5/10 ; ciocan Asplund (Suedia) 66,08 m.(Agerpres)

formulat pentru tîmplari astfel: „Nici o însemnare în caietul de defecte privind estetica lucrărilor".Iată, de exemplu, cum obiectivele stabilite s-au oglindit în programul de lucru al brigăzii de producție a tineretului condusă de tînărul Cristescu Constantin de la secția turnătorie de fontă.
1. îmbunătățirea calității 

produselor, respectarea întoc
mai a indicilor de calitate.- Brigada va produce numai piese cu un aspect îngrijit, corect, fără deformări și porozități.— Nici o piesă să nu fie respinsă la controlul calității.

2. Reducerea coeficientului 
de rebut sau a pierderilor sub 
limita admisă.— înlăturarea completă a rebuturilor provenite din cauze subiective : lipsa de calificare, lucru de mîntuială, neatenție etc.

3. îndeplinirea și depășirea 
ritmică și pe sortimente a pla
nului de producție.— Să îndeplinească termenele precise de predare pentru fiecare piesă în parte.— Să se creeze prin rotație două grupuri în cadrul brigăzii : unul care să se ocupe de formare, iar altul de turnare, aceasta dînd posibilitatea pe de o parte ca toți tinerii să-și însușească toate problemele muncii în turnătorie, iar pe de altă parte să existe un circuit continuu în procesul de formare-turnare și să se elimine timpii morți.

4. Realizarea de economii.— Economisirea a 3000 kg fontă și 400 kg metale neferoase (din această cantitate brigada s-a angajat să economisească în luna iulie 1100 kg fontă și 150 kg metale neferoase).
5. Aplicarea inițiativei tine

rilor de la Uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu".

— Pentru folosirea mum de eficacitate a de minute de lucru brigada se va aproviziona cu materialele și uneltele necesare cu o zi înainte de începerea zilei de muncă.— 10 minute după terminarea schimbului toți membrii brigăzii curăță și stropesc locul unde se realizează formele, curăță și aranjează formele de turnare.— O dată încheiată o lucrare, modelele folosite sînt depuse la magazie și nu se mai află aruncate la întâmplare prin atelier.
6. Participarea fiecărui 

membru ai brigăzii la cursu
rile de ridicarea calificării sau 
la învățământul de stat.— Toți membrii brigăzii vor participa la cursurile de ridicare a calificării (în lunile: iulie, august, septembrie vor participa la aceste cursuri și muncitorii-elevi ai școlii serale).A explica tinerilor ce presupune cîștigarea titlului de brigadă colectiv de muncă fruntaș și a stabili obiectivele concrete și amănunțite ale întrecerii nu este încă suficient pentru ca întrecerea să se desfășoare cît mai bine. Experiența ne-a arătat că o întrecere, oricît de bine organizată ar fi ea, dacă nu este bine urmărit modul în care se desfășoară, dacă nu sînt constatate și comunicate pe parcurs participanților la întrecere rezultatele pe care ei le obțin, ea nu va da roadele cele mai bune. De aceea comitetul U.T.M., sub îndrumarea organizației de partid, de comun acord cu conducerea atelierelor și cu conducerea organizației sindicale au stabilit că, rin activitatea lor, comisiile create în secții nu trebuie să se limiteze la a face o simplă constatare contabilă a rezultatelor după cele trei luni de întrecere. Ele vor urinări în permanență modul cum își realizează brigăzile angaja-

mentele, le vor ajuta pe parcurs să rezolve greutățile întîmpinate. Din 10 în 10 zile la panoul brigăzilor vor afișate constatările făcute comisii.Totodată, noi am stabilit
fi deTotodată, noi am stabilit cu ce vâ fi stimulată fiecare brigadă care va câștiga titlul de colectiv de muncă fruntaș, ce stimulente vor fi. acordate fiecărui membru al aces- vorbavor membru brigăzi- Este de stimulente morale, și materiale.rînd, pentru , stimula- morală a tinerilor, noi

PREȘEDINTELE COLECTIVEI
(Urmare din pag. l-a)

oprim la grădina de zarzavaturi 
care se întinde jos, de-a lungul 
unui pîrîu pe mai mult de 30 de 
hectare.

— După sectorul zootehnic, 
grădina de zarzavat este o a doua 
ramură anexă, aducătoare de mari 
venituri, explică el și adaugă : 
lucrul ăsta e de mare importanță 
pentru gospodărie. Faceți o soco
teală, anul trecut de pe numai 
cinci hectare am obținut un venif 
de 20.000 de lei plus zarzavatu
rile împărțite la zi-muncă. Anul 
ăsta o să trecem cu mult peste 
suta de mii, fără să socotim pro
ducția serelor, la uitați-vă colea. 
(Și președintele îmi arafă trei 
sere de un fel neobișnuit, constru
ite din polietilenă, pentru legume 
și zarzavaturi de toamnă). In au
gust, ați auzit la ședință, le și 
punem în funcțiune — rîde el, 
apoi îmi explică mai deparfe.

Vreți să știți avantajele serei de 
polietilenă față de cea de sticlă ? 
tntîi că nu se sparge, al doilea 
se montează și se demontează 
repede, al treilea reține mai bine 
căldura și pe deasupra este mult 
mai eftină, lucru important pen
tru gospodărie.

Observ că tînărul președinte a- 
daugă mereu în explicațiile sale, 
aceste cuvinte : „lucru important 
pentru gospodărie". Nu e doar o 
obișnuință, ele au un sens pro
fund. La un moment dat sintetiza:

— De fapt ăsta e principalul : 
să știi ce este important și ce nu 
pentru gospodărie. Altfel nu faci 
decîf să încurci lucrurile. Anul 
frecut am încercaf să creăm un 
eleșteu pentru pește. Ne-am dat 
însă seama că n-o să fie rentabil. 
Apa e miloasă, stătută iar iarna în
gheață pînă la tund ca betonul, 
ce mai la deal la 
banii în vînt. Am 
altă ramură de

vale, aruncam 
creaf însă o 
mare viitor

VEȘNIC TÎNĂRA (JARDĂ*)
să inima încă crudă a lui 
Vanka, puștiul de treispreze
ce ani care striga cu glas 
țiratec „jos!“ atunci 
vreun menșevic încerca 
înșele pe muncitori, și 
dorea cu ardoare să 
mai repede anul ce-l despăr
țea de vîrstă primirii în 
Comsomol. Vanka suferea că 
trebuie să rămînă deocamda
tă un simplu „vot consultativ" 
la ședințele tinerilor, era ne
răbdător să participe cu 
„drepturi egale” la munca lor 
entuziastă. Vîlvătăile acestei 
flăcări creau romantismul 
muncii pe șantierele din în
depărtata taiga, la construi
rea, pe locuri pustii. a unor 
orașe înfloritoare, îi anima, îi 
educa pe tinerii sovietici, în- 
tărindu-i în lupta cu greută
țile, îi înarma cu o tenacitate 
de neînfrînt. Eroismul își 
schimba semnificația, devenea 
ceva obișnuit, de toate zile
le. Tinerii înfruntau vîntul. 
gerul năpraznic, lipsurile de 
tot felul. „Socialismul se con
struiește pe orice vreme” — 
spunea comsomolistul Berdni
kov. El le-a arătat 
tilor străini de pe 
uzinei care avea să 
1930 „primul născut 
naiului”, tractorul sovietic, ce 
înseamnă să muncești în chip 
comunist.

Flăcările acestea nestinse 
au trezit ura adîncă, fierbin
te, împotriva dușmanilor și

sub- 
cînd 
să-i 

care 
treacă

specialiș- 
șantierul 
dea în 
al cinci-

pe comsomoliști în 
rînduri ale frontului

i-a dus 
primele 
în anii Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei. Ele au făcut 
ca tineri modești, obișnuiți, 
unii dintre ei extrem de ti
mizi, să intre în istorie prin 
faptele lor puse în slujba pa
triei sovietice. Încruntați, gal
beni de furie, își repezeau 
trupurile transformate î« surse de explozii cei cinci tineri 
marinari din flota Mării Ne
gre spre tancurile nemțești 
care se îndreptau spre Sevas
topol („Nemurire" de A. Ha- 
madan). Legendarul Alexandr 
Matrosov era un simplu sol
dat de gardă care se sfia în-

dă, gata să apere cu orice 
preț patria. Aceeași pildă a 
lăsat urmașilor și partizanul 
Tania, o foarte tînără comso- 
molistă care a murit strigînd 
cu curaj dușmanilor în față : 
„Sînt două sute de milioane, 
nu ne puteți omorî pe toți !... 
Victoria va fi a noastră 
„Arma comsomolistă", din po
vestirea cu acest nume de V. Tendreakov, devine un 
simbol al transmiterii pe mai 
departe a minunatelor însușiri 
ale tinerei generații sovietice 
— vitejia, dorința continuă de 
a învăța, de a te perfecționa 
pentru a sluji cît mai bine 
patria.

RECENZIE
totdeauna să ia cuvîntul pen
tru că era convins că nu va 
găsi cuvintele în stare să ex
prime simțămintele sale a- 
dînci. Și iată că fapta sa e- 
roică s-a înscris în istorie, 
numele lui e nemuritor. Chiar 
dacă el nu mai poate răspun
de astăzi „prezent !“ la apelul 
din unitatea militară din care 
a făcut 
Eroului 
trosov, 
fruntea 
răspund 
urmașii,

parte, numele lui, al 
Uniunii Sovietice Ma- 

răsună și astăzi în 
efectivului. Zi de zi 
pentru el „prezent !“ 
viteji ostași de gar-

Faptele acestor tineri con
stituie minunate exemple de 
frumusețe sufletească, de 
mărinimie, de spirit de sacri
ficiu pentru cauza nobilă pe 
care ei o slujesc cu simplita
te, firesc. Aviatorul Hlobîstov 
(K. Simonov :„Inimă de rus”), 
plecat în misiune, se dăruie 
total datoriei pe care o are de 
îndeplinit. Afară de grija pă
rintească pentru aviatorii mai 
tineri pe care-i conduce în 
luptă, nu-l stăpânesc alte gîn- 
duri decît cum să doboare cît 
mai multe avioane dușmane,

indiferent de prețul pe care-l 
va plăti el personal.

Soldații din nuvela „Unde-i 
casa puștiului ?“ de Boris Zu- 
bavin își dispută în mod 
foarte firesc dreptul de a-l a- 
dăposti pentru totdeauna pe 
un orfan din războiul antifas
cist. Casa părintească a copi
lului este peste tot acolo unde 
bate o inimă de om sovietic.

Cît de convingătoare este 
replica dată egoiștilor, filisti
nilor, spiritelor „cimitiriste” 
— cum le spune, furioasă, tî- 
năra activistă de Comsomol 
Natașa din povestirea lui A- 
natoli Agranovski, „Natașa” ! 
Prin aceștia ea înțelege pe 
cei în conștiința cărora s-au 
mai păstrat rămășițe ale mo
ralei burgheze și care nu vor 
să se gîndească la viitor, să 
muncească pentru generațiile 
viitoare, chipurile, pentru că 
ei nu vor mai fi atunci, ure
chile lor nu vor mai auzi 
mulțumirile urmașilor, vor 
zace în cimitire... Nu ! — spune Natașa. Ea a crescut într-o 
țară unde a privi spre ziua 
de mîine este o însușire tipică. 
De aceea a plecat acolo unde 
e mai mult nevoie de ea, a 
părăsit capitala pentru un o- 
rășel mic, neînsemnat, s-a 
dus să-i învețe pe copii, să 
cunoască cu adevărat viața 
„pe dinăuntru, nu numai pe 
dinafară". Natașa le insuflă 
elevilor dragoste pentru como
rile spirituale ale omenirii.

Despre unele edificii de cul
tură, care încă nu există în 
orășelul lor, trebuie să le po
vestească doar. Cum ar putea 
să-și părăsească elevii cînd 
intrînd în clasă e convinsă că 
reprezintă totul pentru ei, „și 
muzeu, și teatru, și pinacote
că” ?... Natașa e fericită. Pen
tru ea, fericirea constă în 
primul rînd în conștiința da
toriei împlinite.

Aceeași frumusețe morală o 
vădesc eroii cărții, tipuri re
prezentative pentru tînăra ge
nerație de constructori ai co
munismului și în dragoste, 
sentiment nobil și înălțător. Din sinceritatea, curățenia, 
gingășia sentimentelor lui Ev- 
gheni („Tușica Jenea"), Vo- 
ronțov („Sărbătoarea recol
tei”), Nosenko și Mașenka 
(„Despre credință") ințelegi 
cît de binefăcătoare este în
râurirea pe care o au nobile
le idei ale comunismului asu
pra oamenilor. Puterea sovie
tică a răsturnat orînduirea 
nedreaptă a societății, au fost 
create condițiile pentru ca 
oamenii să-și valorifice cali
tățile sufletești, să lupte li
beri pentru fericire.

Lectura volumului „Focul care nu se stinge" constituie pentru fiecare tînăr un bogat prilej de învățăminte; iată pentru ce o recomandăm călduros.

pentru gospodărie : pomiviti-
cultura. Pînă în 1965 o să 
avem acoperit cu pomi și viță 
de vie întreg versantul ăsta care 
înconjoară satul. Peste 100 de 
hectare. Am și sădit pomi și viță 
de vie pe 50 de hectare. Și ce 
era pe dealurile astea pînă mai 
acum trei ani ? Pămînt sterp, pie
tros, de nici iarba nu creștea pe 
el. Pomiviticultura asta — vorbi el 
mai departe — este, cum s-ar 
spune, ca un carnet de C.E.C. La 
început înmagazinezi 
zile-muncă, fără să ai, 
cîșfigul. Dar de îndată ce 
vor da struguri, iar pomii fructe, 
răsplata vine înzecită

Ne întoarcem iarăși la arie, 
toza mormăie ca o ursoaică și 
lectiviștii îi aruncă mereu 
gură snopi după snopi.

— Dați-i să mănînce pe sătu
rate, că avem de unde I glumi 
președintele, urcînd lingă ei pe 
stog.

...Se făcuse seară, soarele alu
neca tot mai adînc după dealuri, 
învăluind cîmpurile într-o lumină 
roșiatică.

— Vezi, îmi spune președin
tele, stau uneori și mă gîndesc 
așa, mergînd spre casă, cum va 
arăta gospodăria noastră peste 
ani. Sediul va fi tot aici. Dar mai 
frumos, mult mai frumos. Gospo
dăria va fi atît de puternică, în- 
cîf tot satul va arăta ca un oră
șel. începutul s-a făcut.

Da : întreg satul va arăta ca 
un orășel... îl ascultam și înțele
geam mai adînc spiritul de om 
îndrăzneț și gospodar al acestui 
tînăr, dragostea lui puternică pen
tru gospodăria colectivă.

A ști să vezi înainte, iată un lu
cru de mare pref.

bani și 
pe loc, 

viile

Ba- 
co- 

în

S. VOINESCU* Culegerea Focul care nu se stinge" apărută în Editura tineretului-

tor atît cît mul. rea . ,,tt ..ne-am gîndit la unele forme de a populariza în față întregului colectiv al întreprinderii pe acei tineri care fac parte din brigăzile colective de muncă fruntașe. Am hotărît, de aceea, ca acordarea acestui titlu să se facă în prima săptămînă după, cele trei, luni de întrecere, în cadrul unei reuniuni tovărășești special organizate, reuniuni la care să fie invitați muncitorii atelierelor noastre, dar și membrii familiilor celor sărbătoriți. Gu această ocazie se vor înmînă brigăzilor diplome de colectiv de muncă fruntaș, iar în incinta întreprinderii vor fi expuse panouri cu fotografiile membrilor brigăzilor care au cîștigat acest titlu. Totodată tului a brigăzilor mii în cărți, te la spectacole etc. în plus, conducerile administrative ale secțiilor s-au angajat să acorde pentru fiecare membru al brigăzii care devine colectiv de muncă fruntaș premii / în bani. ",O atenție deosebită ate -acordat, în perioada cind' ne-ăm --ocupat, de organizarea întrecerii , popularizării obiectivelor stabilite ca și a stimulentelor cu care vor fi recompensate brigăzile câștigătoare ale înaltului titlu de colectiv de muncă fruntaș. în fiecare secție s-au afișat panouri care popularizează obiectivele și stimulentele acordate- Totodată, obiectivele și stimulentele au fost popularizate și prin stația de radioamplificare, prin ziarul de uzină etc.La sfîrșitul celor trei luni de întrecere, comisiile vor analiza rezultatele obținute de brigăzi și vor stabili care dintre acestea merită să primească înaltul titlu de colectiv de muncă fruntaș. Astfel, la Atelierele „Gri- vița Roșie" întrecerea dintre brigăzile de producție ale tineretului pentru cîștigarea titlului de oolectiv de muncă fruntaș a pornit printr-o bună organizare și într-o puternică atmosferă de entuziasm tineresc.

în pri-

comitetul sindica- hotărît să acorde cîștigătoare pre- excursii, bile-
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întruchipare a celor mai 
îndrăznețe visuri ale omenirii

Opinia publică mondială continuă să comenteze cu însuflețire
proiectul de Program al P. c u. s.

„Socialismul 
și comunismul 
sîntstrîns legate 

de pace“

al organizației 
a P.S.U G., a altele: „Un

BERLINUL OCCIDENTAL 4 (Agerpres). — într-o convorbire cu corespondentul agenției TASS, Gherhard Danelius, prim-secretar vest-berlineze spus printre 
partid care-și propune ca sar
cină ca într-un termen scurt 
din punct de vedere istoric să 
obțină cel mai înalt nivel al 
producției, cel mai înalt nivel 
de trai, cea mai scurtă zi de 
lucru, repartiția bogățiilor du
pă principiul comunist „de la 
fiecare după capacități, fiecă
ruia după nevoi", dorește nu
mai pace, pace și încă o dată 
pace... Astăzi, oricine se poate 
convinge că socialismul și co
munismul sînt sirius legate de 
pace, în timp ce imperialismul 
și pericolul de război repre
zintă cele două fețe ale uneia 
și aceleiași medalii".

„Sub steagul sceiaîismutui și comunismuiui, 
procesul nu are limită"NICOSIA 4 (A- gerpres). - TASS transmite : Cu ajutorul științei; al cunoștințelor tehnice și entuziasmului în muncă, scrie ziarul „Haravghi", Uniunea Sovietică a și săvîrșit adevărate minuni în dezvoltarea ei. Dar sub steagul socialismu-

lui și comunismului, progresul nu are limită. O dovadă a acestui fapt este noul program anunțat de Partidul Comunist.Săptămînalul „Nei Keri“ arată că programul pe 20 ani cuprins în proiectul de Program al
Științei V •cat largi

de dezvoltare impetuoasă
cuvîni, din fie- 

al proiectului de 
al Partidului 

munisf al Uniunii Sovietice 
document ce generalizează și 
tetizează uriașa experiență 
luptă a gloriosului partid

Din fiecare 
care rînd 
Program Co-

sin- 
de 

creat 
de Vladimir llici Lenirt — răzbate 
dragostea față de om.

Am cutreiera) de multe ori o- 
rașele Uniunii Sovietice, am vizi
tat multe centre universitare, labo
ratoare și biblioteci. Am urmărit 
cu bucurie fiecare biruință a oa
menilor sovietici pe drumul con
strucției comunismului și am de
plina certitudine că poporul so
vietic va îndeplini punct cu punct, 
sarcinile puse în fața sa de partid.

Ca om de știință, aș vrea să 
subliniez în rîndurile ce urmează 
marea importanță pe care proiec
tul de Program al Partidului Co
munist ai Uniunii Sovietice o a- 
cordă dezvoltării științei.

Primul satelit artificial al pă- 
mînfului și prima navă cosmică 
la bordul căreia a zburat un om 
— maiorul de aviație I. A. Ga
garin — prima centrală atomo- 
elecfrică și primul spărgător de 
gheață atomic, iată doar cîteva 
biruinți din vasta gamă de reali
zări ale științei sovietice, care 
demonstrează fără pufință de tă
gadă uriașul avînt al științei din 
orînduirea socialistă, superiorita
tea pe plan mondial a științei so
vietice.

Șființei sovietice, în 
căreia activează sute și mii de 
specialiști de cea mai înaltă ca
lificare, îi revin sarcini de mare 
importanță, căci în condițiile sis
temului economic sovietic pro
gresul științei și tehnicii oferă

domeniul

pe 
la

viața ou

acestor 
proiectul

Qf i eu, împreună cu toți 
colectiviștii din Păulești, 
am primit cu deosebită 

satisfacție și bucurie proiectul 
de Program al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Cu greu găsesc cuvinte în 
care să exprim mîndria 
care o simți gîndindu-te 
faptul că pe uriașele melea
guri ale Uniunii Sovietice co
munismul devine realitate.

Ce minunată va fi 
menilor !

Reflectați asupra 
fraze cuprinse în 
Programului:

Veniturile reale pe cap de 
locuitor ale oamenilor sovie
tici vor crește în 20 de ani, 
de peste trei ori și jumătate.

In deceniul al doilea se va 
ajunge la un belșug de bu
nuri materiale și culturale 
pentru întreaga populație ; 
vor fi create premizele mate
riale pentru ca în perioada 
următoare să se încheie trece
rea la principiul comunist al 
repartiției după nevoi.

La sfîrșitul celui de-al doi
lea deceniu, fiecare familie, 
inclusiv familiile tinerilor 
căsătoriți va avea o locuință 
confortabilă, corespunzătoare 
cerințelor igienii și traiului 
civilizat. Casele țărănești de 
tip vechi vor fi înlocuite în 
linii generale prin case noi, 
modeme.

Un program al păcii
PARIS 4 (Agerpres). — Zia

rul „Le Monde“ recunoaște 
că perspectivele oferite de 
Program sînt grandioase și 
uimitoare. „Te cuprinde amețeala, scrie ziarul, cînd citești acest program. Locuințe, transporturi, medicamente gratuite, zi de lucru de șase ore — pe scurt, peste 20 de ani belșugul asigurat".

In numărul din 2 august al 
ziarului „L’Humanite" Max 
Leon, corespondentul din Mos
cova al ziarului, subliniază că 
noul Program al P.C.U.S. este în primul rînd un program al 
păcii. Corespondentul amin
tește de numeroasele inițiati
ve de pace ale Uniunii Sovie
tice și arată că dacă puterile 
occidentale nu vor dori nici 
de data aceasta să ia în con
siderare poziția Uniunii Sovie-

„Adepții războiului au primit 
o lovitură zdrobitoare"

BEIRUT 4 (Agerpres) TASS 
transmite: Qhassan Tueni, 
proprietar și redactor șef al 
marelui ziar burghez „An-Na-

P.C.U.S. este un plan măreț și îndrăzneț. Ziarul subliniază că în Uniunea Sovietică s-au obținut realizări de seamă pe tărîm social și că U.R.S.S. se transformă în- tr-o țară cu o civilizație cu adevărat superioară.

Acad. Vasiie
Președintele Filialei lași 

a Academiei R.P.R.

D. Mirza

posibilitatea de a folosi In modul 
cel mai eficace bogățiile și for
țele naturii în interesul poporu
lui, de a descoperi noi forme 
de. energie și de a crea mate
riale noi, de a elabora metode 
de influențare a condițiilor cli
materice, de a cuceri 
mic.

Cred că nu există 
ință cinstit pe întreg 
să nu rărriînă profund 
în fața măreției 
care proiectul de Program le tra
sează oamenilor de știință. Subli
niind că sarcina economică prin
cipală a P.C.U.S. și a poporului 
sovietic constă în crearea în de
curs de două decenii a bazei 
tehnico-materiale a comunismu
lui, proiectul de Program acordă 
științei și tehnicii o mare însem
nătate.

O deosebită atenție se acor
dă cercetării științifice în princi
palele ramuri ale științelor natu
rii. Cercetările teoretice vor că
păta cea mai largă dezvoltare, 
în primul rînd, în domeniile care 
determină progresul tehnic cum 
sînt electrificarea întregii țări, 
mecanizarea complexă și automa
tizarea producției, chimizarea 
celor mai importante ramuri ale 
economiei naționale, folosirea *n 
producție a energiei atomice, 
transporturile și telecomunica
țiile. Ca cercetător în domeniul 
biologiei, aș vrea să remarc în 
mod deosebif faptul că progrese 
importante se vor înregistra în

spațiul cos-

om de șfi- 
globul care 
entuziasmat 

sarcinilor pe

Totul pentru om
Maria Zidaru

Președintele G.A.C. „Steagul 
lui Lenin“ Comuna Păulești, 

regiunea Maramureș

In cursul deceniului al doi
lea folosirea locuințelor va 
deveni treptat gratuită pentru 
toți cetățenii, iar folosirea 
transportului comunal (tram
vaie, autobuze, metrou) va 
deveni gratuită; la sfîrșitul 
deceniului vor deveni gratuite 
și serviciile comunale : folo
sirea apei, a gazelor naturale 
și încălzitul.

Tot ca o minunată oglindire 
a grijii pentru om sînt și pre
vederile cu .privire al reduce
rea timpului de lucru și îm
bunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă, cu privire 
la grija pentru sănătatea oa
menilor pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale fami
liei și a situației femeii.

Care femeie de pe întreg 
globul pământesc nu va ră
mîne entuziasmată în fața 
prevederilor care subliniază 
faptul că în U.R.S.S. vor fi 
erate toate condițiile sociale 
și de trai care să permită îm
binarea maternității fericite 
cu participarea tot mai acti
vă și creatoare a femeii la 
munca socială și la activita
tea obștească, la munca în 
domeniul științei și artei. 
Femeilor li se vor da munci 

tice, dacă, 
fi înfrînte 
nomică, 
cursa înarmărilor, U.R.S.S. nu 
va fi luată prin surprindere.

Scoțînd în evidență uriașa 
însemnătate a proiectului nou
lui Program al P.C.U.S., 
Francois Billoux, membru al 
Biroului Politic al P. C. Fran
cez, scrie în săptămînalul 
., France Nouvelle“ că „el „întrece cele mai îndrăznețe visuri pe care omenirea le-a nutrit în cursul secolelor". 
Autorul articolului arată că, 
abstracție făcînd de anii de 
război, Uniunea Sovietică a 
avut nevoie de mai puțin de 30 
de ani pentru a se apropia 
foarte mult de construirea 
unei societăți care va asigura 
cetățenilor ei o prosperitate 
nemaiîntîlnită in istoria ome
nirii.

temîndu-se că vor 
în întrecerea eco- 

ele vor intensifica

har“, scrie în articolul de fond 
al acestui ziar : „Adepții războiului au primit o lovitură zdrobitoare. Dacă toți vor înțelege esența acestui program, pretutindeni vor fi arborate steaguri ale păcii**.

In articolul său de fond, in
titulat „Programul construirii unei societăți mai bune și al asigurării păcii în întreaga lume" ziarul „An-Nida“ subli
niază : „Acest document stârnește admirație în conștiința milioanelor de oameni simpli, partizani ai progresului și ai păcii, deoarece este un plan concret și clar de construire a celei mai drepte, celei mai bune și fericite societăți pe care a cunosout-o vreodată omenirea. — societatea comunistă".

dezvoltarea întregului complex al 
științelor biologice în legătură cu 
necesitatea de a se rezolva cu 
succes unele probleme ale medi- 
cinei și ale dezvoltării continue a 
agriculturii. Interesele omenirii — 
arată proiectul — pun în fața a- 
cestei științe ca sarcini principale 
explicarea esenței fenomenelor 
vieții, sfăpînirea și dirijarea pro
ceselor vitale, în special a meta
bolismului și a eredității organis
melor.

Indicînd principalele sarcini ce 
stau în fața oamenilor de știință 
sovietici, proiectul Programului 
P.C.U.S. constituie totodată un 
document atotcuprinzător ce tra
sează liniile viitoare de dezvol
tare a cunoașterii umane contu- 
rînd uriașul edificiu al științei co
munismului.

îndeplinirea acestui măreț pro
gram de activitate — și marile 
biruinți ale științei sovietice de 
pînă acum ne dau certitudinea a- 
cestei îndepliniri — va consolida 

de 
im-

pozițiile înaintate cucerite 
știința sovietică în cele mai 
portante ramuri ale șființei.

Noi, oamenii de știință din 
publica Populară Romînă, 
mîndri în fața imenselor perspec
tive pe care proiectul de Program 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice le trasează științei so
vietice.

Avîntul științei marelui stat so
cialist demonstrează încă o dată 
puternic. întregii omeniri, minuna
tele condiții de dezvoltare pe 
care le acordă cercetării științi
fice Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Re- 
sîniem

relativ mai ușoare. Se va mări 
durata concediilor de naștere. 
Vor fi asigurate condițiile ne
cesare pentru reducerea și 
ușurarea muncii femeii în 
gospodăria casnică, iar apoi 
vor fi create posibilități pen
tru înlocuirea acestei munci 
prin forme obștești de satis
facere a nevoilor materiale și 
de trai ale familiei. în decurs 
de 10-15 ani în U.R.S.S. ali
mentația publică va ocupa un 
loc precumpănitor față de 
alimentația în condițiile gos
podăriei casnice.

Am urmărit de asemenea 
cu emoție prevederile cu pri
vire la asigurarea unei copi
lării fericite pentru fiecare 
copil, ca una din cele mai im
portante și nobile sarcini ale 
construirii societății comu
niste.

Dezvoltarea largă și conti
nuă a rețelei de instituții pen
tru copii va permite ca un 
număr tot mai mare de fami
lii — iar în deceniul al doi
lea fiecare familie — să aibă 
posibilitatea, dacă vrea, să-și 
țină gratuit copiii și adolescen
ții în instituții pentru copii.

Alături de toți oamenii 
muncii din țara noastră, urez 
oamenilor sovietici deplin suc
ces în lupta pentru îndeplini
rea mărețului program de 
luptă cuprins în proiectul Pro
gramului Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.■ '»l ' ... -... ..... ■ ■ "" "" " ...... . " '' Jț. 'REDACȚIA st ADMINISTRAȚIA: București. Piața ..Scînteii** Tel. 17.60 10. Aparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*, 4 STAS 3452 52.

„Economia planificată 
transformă astăzi 

U. R. S. S.
cu iuțeala unei rachete**LONDRA 4 (Agerpres). — 
„Nu există temeiuri să ne 
îndoim că în anul 1981 econo
mia sovietică va fi în stare să 
livreze mărfurile și să organi
zeze serviciile menționate în 
noul program", scrie săptămînalul laburist „Tribune", comentând proiectul de Program al P.C-U-S. „Acest lucru este posibil, arată „Tribune", pentru că economia sovietică o economie planificată, poate da exact ceea ce i cere, fie că este vorba de sarea pe orbită a maiorului Gagarin, fie de cea mai scurtă și cea mai bine plătită zi de lucru din lume. în loc de a fi stăpîn, economia devine o slugă". „Tribune" subliniază că economia planificată „trans
formă astăzi Uniunea Sovieti
că cu iuțeala unei rachete."

este Ease lan

Ziarul ,,Pravda" de azi 
publică

Proiectul de Statut 
al P. C. 0. S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
— TASS transmite : Ziarul 
„Pravda", organul Comite
tului Central al P.C.U.S., 
publică Ia 5 august proiec
tul de Statut al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Proiectul de Statut, apro
bat de Plenara din iunie a 
C.C. al P.C.U.S., este pu
blicat pentru informarea 
generală și examinarea de 
către toți membrii și can
didați! P.C.U.S. Rezultatele 
discuției vor fi luate în 
considerare cu prilejul e- 
xaminării definitive a pro
iectului de Statut.

Noul Statut al partidu
lui va fi prezentat spre 
examinare și aprobare Con
gresului al XXIl-lea al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice care va în
cepe la 17 octombrie a.c. 
la Moscova.

Vizita lui 
în U.

A. Fanfani 
R. S. S.

Nikita

Nikita că gu- că

MOSCOVA 4 (Agerpres). - 
TASS transmite : La dejunul 
oferit la 3 august la Ambasa
da Italiei de Amintore Fan
fani, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Ita
lia, au luat parte Nikita 
Hrușciov, Frol Kozlov, Anastas 
Mikoian, Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S 
și alte persoane oficiale.

La dejun au luat cuvîntul 
Amintore Fanfani și 
Hrușciov.în cuvântarea sa 
Hrușciov a subliniat vernul sovietic consideră tărăgănarea rezolvării problemei încheierii tratatului de pace german este dăunătoare, periculoasă pentru cauza păcii.El a subliniat că lipsa unui tratat de pace oferă un teren prielnic pentru tot soiul de revanșarzi și militariști care ridică capul în Germania occidentală și cer tot mai fățiș revizuirea frontierelor postbelice ale Germaniei, restituirea așa-ziselor „teritorii pierdute".a spus Nikita Hrușciov, nu pot de vor creată război

Popoarele din Europa.rămîne indiferente față activizarea forțelor care să schimbe situația după cel de-al doilea mondial.Italia, ca și Uniunea tică, a spus Nikita Hrușciov, trebuie să fie preocupată cel mai mult de întărirea păcii în Europa, de instaurarea liniștii și securității pe acest continent. Acest lucru nu poate fi obținut atît timp cît nu s-a încheiat capitolul celui de-al doilea război mondial, atît timp cît nu există un tratat de pace german.Amintind că Uniunea Sovietică a depus și continuă să depună eforturi pentru a convinge guvernele statelor interesate de a ajunge la soluționarea de comun acord a problemei tratatului de pace încă înainte de sfîrșitul anului

Sovie-

PRAGA. — După cum a- 
nunță agenția Ceteka, Ia în
cheierea vizitei în Cehoslova
cia a dr-ului Kwame Nkru- 
riiah, președintele Republicii 
Ghana, la Fraga a fost sem
nat un Comunicat comun 
cehoslovaco-ghanez.

HAVANA. — In orășelul 
sportivilor din Havana a avut 
Io© o adunare festivă consa
crată înmînării diplomelor ce
lor 800 de tinere țărănci care 
timp de șase luni au urmat

Cea mai bună soluție—încheierea 
Tratatului de pace cu Qermania

adresată guvernului S. U. A.— Nota guvernului U.R.S.S
MOSCOVA '4 (Agerpres). — TASS transmite: La 3 august 

Andrei Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a 
înmânat lui Llewellyn Thompson, ambasadorul S.U.A. în 
U.R.S.S., lui Frank Roberts, ambasadorul Marii Britanii, și lui 
Maurice Dejean, ambasadorul Franței, note adresate guver
nelor S.U.A., Marii Britanii și Franței cu privire la Tratatul 
de pace cu Germania și la normalizarea pe această bază a si
tuației din Berlinul occidental.

Aceste note constituie răspunsul la notele guvernelor celor 
trei puteri occidentale din 17 iulie 1961.în nota adresată guvernului S.U.A., guvernul sovietic declară din nou că este dispus să ducă tratative avînd ca scop încheierea Tratatului de pace german.„Din păcate, nota americană trezește îndoieli serioase în ceea ce privește dorința guvernului S.U.A. de a duce a- semenea tratative".Guvernul sovietic constată că în nota sa din 17 iulie guvernul S.U.A. „s-a limitat la expunerea ■ vechii poziții a S.U.A., care este foarte îndepărtată de preocuparea adevărată pentru pace, printre altele și în ce privește Europa**.Nota americană arată că, în mod vădit, guvernul S.U.A. preferă ca și înainte să amine pentru un viitor nedeterminat reglementarea pașnică cu Germania.După părerea guvernului 

U.R.S.S., în condițiile create 
cea mai bună soluție ar fi în
cheierea Tratatului de pace 
cu participarea tuturor state
lor care s-au aflat în stare de 
război cu Germania, pe de o 
parte, și a celor două state 
germane, de cealaltă parte.Guvernul sovietic amintește că el consideră posibilă și o rezolvare a. problemei, prevă- zînd încheierea a două tratate de pace — unul cu R. D. Germană, iar celălalt cu R. F. Germană, prevederile fundamentale ale celor două tratate, fiind identice.„Dacă, așa cum declară permanent, puterile occidentale și guvernul R. F. Germane vor refuza să semneze Tratatul de pace cu Germania, se spune în nota sovietică, va deveni necesară semnarea unui asemenea tratat fără ele. în acest caz. Tratatul de pace va fi încheiat între statele participante la războiul împotriva Germaniei hitleriste, care vor dori aceasta, și Republica Democrată Germană, care s-a declarat deja de acord cu a- ceasta".în nota guvernului U.R.S.S. se subliniază că poziția Uniunii Sovietice și a celorlalte state iubitoare de pace, care au adoptat hotărârea fermă de a pune capăt tergiversărilor inadmisibile în încheierea Tratatului de pace cu German nia, nu va putea fi influențată de 'afirmația cuprinsă în nota americană că Tratatul de .pace cu R. D. Germană „ar 

curent, Nikita Hrușciov a subliniat din nou că dacă guvernele puterilor occidentale nu vor face acest lucru* Uniunea Sovietică, împreună cu celelalte state interesate, va fi pusă în fața necesității de a semna tratatul de pace numai cU Republica Democrată Germană și pe baza acestui tratat de a reglementa situația din Berlinul occidental.Nikita Hrușciov și-a exprimat speranța că vizita lui Fanfani în Uniunea Sovietică va contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Italia spre binele popoarelor celor două țări.Luînd apoi cuvîntul, Amin- 
tore Fanfani a declarat convorbirile sovietici „1 că cu conducătorii ,ne-au dat posibilitatea să precizăm care sînt convingerile noastre politice și sociale. întemeiate pe idealuri diferite și înfăptuite cu ajutorul unor metode diferite".

In Grecia

Presa guvernamentală agită 
de războipsihozaATENA 4 (Agerpres). — TASS transmite : De cîteva luni presa și radioul apropiate guvernului grec desfășoară o campanie antisovietică și anticomunistă dușmănoasă și ațîță psihoza de război. Propaganda oficială varsă torente de calomnii murdare la a- dresa politicii externe și interne a U.R.S.S., Bulgariei și altor țări socialiste.După cum scria ziarul „Av- ghi“, Grecia îndeplinește cu multă sîrguință ordinul S.U.A., Germaniei occidentale și altor țări membre ale N.A.T.O. de ațîțare „a războiului rece" în Balcani. După cum informea- 

școala .de croitorie „Ana Be
tancourt" din Havana.

După festivitatea înmînării 
diplomelor a luat cuvîntul Fi
del Castro.

NEW YORK. — Agenția 
France Presse anunța că la 
baza aeriană a S.U.A. de la 
Vandenberg s-a încercat lan
sarea unui satelit artificial al 
pămîntului, de tip „Discove
rer". După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al forțelor 
aeriene militare ale S.U.A., 
lansarea a eșuat.

„nu

pro- ger-

fi nul și neavenit din punctul de vedere al dreptului internațional".în nota sovietică se constată că, refuzând să participe la rezolvarea de comun a- cord a problemei tratatului de pace german, S.U.A. obiectează totodată împotriva încheierii tratatului de pace între o serie de state care au făcut parte din coaliția antihit- ieristă, și R.D.G.Dar guvernul S.U.A.poate împiedica încheierea tratatului de pace cu R.D.G. Acest tratat va fi încheiat dacă S.U.A. și celelalte puteri occidentale vor continua să împiedice rezolvarea de comun acord a problemei tratatului de pace".Guvernul sovietic declară că „nu va recurge cu plăcere la încheierea tratatului de pace fără participarea puterilor occidentale". El ar saluta în mod sincer o schimbare a pozițiilor acestor state în direcția unor acțiuni constructive comune cu U.R.S.S. în blema tratatului de pace man.Subliniind nedumerirea provocată de faptul că în nota a- mericană se încearcă să se prezinte S.U.A. aproape ca adepte ale reglementării pașnice cu Germania iar Uniunea Sovietică drept o parte care ar crea piedici în acest domeniu, guvernul sovietic a- mintește că în decursul celor 15 ani de după război guvernul S.U.A. nu a propus nici o dată să se treacă la pregătirea Tratatului de pace cu Germania și chiar a evitat să-și expună părerea asupra clauzelor care după părerea lui ar trebui să fie cuprinse în tratatul de pace.întregul conținut al notei a- mericane, se spune în nota sovietică, vădește că guvernul S.U.A. este preocupat în primul rînd să-și justifice politica în fața opiniei publice mondiale și să scape pe cît posibil de răspundere pentru faptul că pînă în prezent nu
Memorandumul adresat de guvernul U.R.S.S.

guvernului R. F. GermaneMOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS transmite : A. A. Gro- mfiko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a remis lui Gunther Scholl, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.F.G., memorandumul adresat guvernului R. F. Germane cu privire la Tratatul de pace cu Germania. El constituie un răspuns la memorandumul guvernului R.F.G. din 12 iulie 1961.Guvernul sovietic subliniază din nou că „preferă realizarea unei înțelegeri între toate părțile interesate în problema încheierii tratatului de pace german**.Guvernul U.R.S.S. declară că el va semna tratatul de pace numai cu R.D.G. doar în cazul în care nu se va realiza o asemenea înțelegere.In memorandum se subliniază că problema încheierii tratatului de pace german și a reglementării pe baza acestuia a situației din Berlinul occidental „trebuie să fie soluționată într-unul din aceste moduri în cursul acestui an“.Guvernul sovietic consideră răspunsul guvernului federal „drept încă un exemplu al politicii sale nerealiste și a in- 

păcii și priete- socialiste.propagandistică și psihoza de

ză presa, politica „rigidă" a Greciei în Balcani a primit aprobarea Bonnului.Presa democrată consideră că scopul ațîțării psihozei de război este de a pregăti o atmosferă corespunzătoare în țară pentru intensificarea persecutării democraților greci, a partizanilor niei cu țărileCampania antisovietică război sînt condamnate nu numai de opinia publică democratică, ci și-de cercurile burgheze care judecă în mod realist situația.Subliniind că „presa guvernamentală agită psihoza de război", revista „Prooptiki", organul Partidului progresist, partid burghez, întreabă: „Războiul este oare în interesul Greciei?". „Nu, răspunde revista. Grecia nu are nevoie de un nou război, ea are nevoie de o pace îndelungată".Revista critică cu vehemență guvernul pentru că acesta se bucură de fiecare criză internațională, de agravarea încordării internaționale, ațîță isteria anticomunistă, considerând „fiecare plîngere, fiecare adunare, fiecare manifestare pașnică a oamenilor și organizațiilor „o operă a comuniști-, lor".

s-a încheiat încă capitolul celui de-al doilea război mondial, că în centrul Europei nu există stabilitate și nu sînt respectate normele de drept internațional, și pentru faptul că în Germania occidentală militariștii și revanșarzii acumulează forțe.Guvernul sovietic arată că guvernul S.U.A. face un prost serviciu popoarelor atunci cînd încearcă în nota sa să prezinte lucrurile ca și cînd lipsa unui tratat de pace cu Germania nu ar implica o primejdie reală. „Pînă unde se poate merge cu falsificarea în această privință rezultă din afirmația cuprinsă în notă că nu lipsa unui tratat de pace ci propunerea Uniunii Sovietice cu privire la necesitatea încheierii acestuia ar reprezenta o primejdie pentru pace".în nota sovietică se subliniază că „în văzul tuturor Germania occidentală se transfor. mă într-un focar de primejdie de război în Europa". încă de pe acum, Germania occidentală dispune de cea mai numeroasă armată dintre toți membrii N.A.T.O. în cei 16 ani care au trecut de la capitulare, militariștii și revanșarzii germani au obținut în Germania occidentală, cu ajutorul S.U.A., Angliei și Franței, mai mult decît obținuseră predecesorii lor la 16 ani după încheierea primului război mondial. De fapt, guvernul R.F.G. se prezintă în Europa ca cel mai zelos inițiator al politicii „de pe poziții de forță" și susținător al „războiului rece".Ar fi periculos, se subliniază în nota guvernului sovietic, să se treacă cu vederea faptul că R.F.G. dispune pe acum de forțe armate armamente mai mult decît ficiente pentru a provoca conflict militar general. , se poate să nu se ajungă la concluzia că trebuie să cheie tratatul de pace man".Guvernul sovietic își mă convingerea că dacă toate statele interesate vor manifesta bunăvoință și dorința de colaborare, atunci nu vor mai exista dificultăți de neînvins pe calea spre încheierea tratatului de pace german.în nota sovietică se arată că „obligațiile" față de Berlinul occidental, pe care le in-

deȘi : su- i un „Nuse în- ger-expri-

tenției sale rigide de a se o- pune oricărei reglementări care ar putea duce la întărirea păcii în Europa. Atît din tonul cît și din conținutul memorandumului reiese că guvernul federal nu dorește să contribuie la o asemenea reglementare".Memorandumul sovietic subliniază că „nici din punct de vedere politic, nici faptic, nici juridic, nu rezistă criticii" a- firmațiile guvernului R. F. Germane că nu se poate trece la reglementarea pașnică decît după constituirea unui singur stat german și a unui singur guvern, care să reprezinte întreaga Germanie.încheierea tratatului de pace cu cele două state germane este singura ieșire rezonabilă din situația creată. „A nu ține seama de aceasta înseamnă a lua iluzia drept realitate și a întemeia politica pe înșelarea popoarelor, inclusiv a poporului german".Memorandumul sovietic subliniază falsitatea tezei guvernului R. F. Germane că încheierea Tratatului de pace ar adînci scindarea Germaniei.Refuzînd să participe la încheierea tratatului de pace, guvernul R. F. Germane subminează, poate, ultima posibilitate de a face un pas hotărîtor în direcția restabilirii unității Germaniei.Guvernul sovietic își reafirmă hotărârea de a acorda germanilor sprijin în opera de u- nificare a țării lor, dacă ei vor dori aceasta. Dar el nu va accepta niciodată să se încalce dreptul imprescriptibil al germanilor de a-și rezolva în mod independent problemele interne.Memorandumul sovietic a- trage din nou atenția guvernului federal asupra netemeiniciei încercărilor lui de a condiționa rezolvarea problemei tratatului de pace de realizarea unei înțelegeri asupra dezarmării generale controlate.Guvernul U.R.S.S. subliniază necesitatea de a se pune frîu celor care cultivă ideea revanșei și, prin urmare, împing R. F. Germană pe o cale nefastă, și arată că există un mijloc de a-i pune la respect și anume „încheierea imediată a tratatului de pace german și reglementarea pe ceasta bază a situației Berlinul occidental".Guvernul sovietic, se spune în memorandum, ar dori să creadă că în Republica federală se înțelege dar faptul că ea nu ar putea supraviețui nici măcar cîteva ore unui al treilea război mondial, dacă s-ar admite izbucnirea lui; că se înțelege clar faptul că interesele vitale supreme ale populației Germaniei occidentale cer înlăturarea unei astfel de posibilități tragice. 

a- din

vocă guvernul S.U.A., nu au rezultat din lupta comună a popoarelor U.R.S.S., S.U.A. și altor state împotriva Germaniei hitleriste. Ele constituie o urmare a „războiului rece" care a fost impus popoarelor.Guvernul sovietic nu poate recunoaște și nu va recunoaște niciodată drept legitimă poziția contradictorie a S.U.A. care ar dori să-și întemeieze drepturile de a-și menține trupele în Berlinul occidental pe acordurile semnate împreună cu Uniunea Sovietică, iar „obligațiile" față de acest oraș — pe acordurile încheiate fără U.R.S.S. și împotriva ei.Referindu-se la încercările guvernului S.U.A. de a interpreta încheierea Tratatului de pace cu R.D.G. drept o „acțiune unilaterală", drept o nesocotire de către U.R.S.S. a acordurilor dintre aliați cu privire la Germania, guvernul sovietic declară în nota sa următoarele : „Dar cine altcineva decît S.U.A. împreună cu partenerii lor din cadrul blocurilor militare, și-au bazat întreaga lor politică din Germania pe acțiuni unilaterale, separate și au lipsit U- niunea Sovietică de dreptul ei legal de a participa la reglementarea problemelor privind cea mai mare parte a actualului teritoriu al Germaniei".Dacă cineva crede că poate exercita presiuni asupra U- niunii Sovietice, se subliniază în nota sovietică, este timpul ca el să știe că limbajul amenințărilor este cel mai puțin potrivit în relațiile cu U.R.S.S. și că folosirea lui nu poate a- vea decît rezultate contrarii celor urmărite.în notă se subliniază că guvernul sovietic propune din nou încheierea tratatului de pace cu Germania. Dacă vreun stat sau vreun grup de state vor întreprinde acțiuni cu consecințe periculoase, — și U.R.S.S. nu va fi în nici-un caz unul dintre aceste state — întreaga răspundere o vor purta cei care vor întreprinde asemenea acțiuni împotriva păcii. Uniunea Sovietică și celelalte state iubitoare de pace vor ști însă să-și apere securitatea, să apere pacea.Guvernul U.R.S.S. a adresat guvernelor Marii Britanii și Franței note cu un conținut similar.

rînduielile de o- Berlinui occiden-

Mijlocul cel mai bun și cel mai sigur pentru a preîntâmpina aceasta, este încheierea tratatului de pace, reglementarea pașnică cu toate țările care au participat la războiul împotriva Germaniei hitleriste și lichidarea tumorii pe care o constituie cupație din tal.Guvernul afirmațiile guvernului federal că nea Sovietică nu ar recunoaște. dreptul poporului german la autodeterminare sau că ar împiedica exercitarea acestui drept.In condițiile actuale nu există o altă cale care să ducă Ia unificarea pașnică a Germaniei decît cea a apropierii și a reglementării colaborării dintre cele două state germane, decît calea tratativelor în condițiile respectării stricte a egalității în drepturi a părților și a respectării necondiționate a rânduielilor sociale care există în fiecare dintre statele germane.Din moment ce guvernul R.F.G. continuă să refuze tratativele cu guvernul R.D.G. și răspunde la toate propunerile de colaborare ale acestuia printr-o politică de dușmănie și ură, singura concluzie care se poate trage este că sub lozinca autodeterminării se ascunde intenția de a impune R.D.G. regimul care există în Germania occidentală.„Speranțele în subminarea sau înghițirea R.D.G. — se spune în memorandumul sovietic — sînt o iluzie, și încă o iluzie extrem de primejdioasă". Ar fi cazul ca guvernul federal să înțeleagă o dată pentru totdeauna că R.D.G. este prietena și aliata Uniunii Sovietice care este gata ori- cînd să-i vină în ajutor cu întreaga sa forță pentru a- părarea drepturilor ei suverane, a orînduirii ei sociale, împotriva atentatelor și uneltirilor din orice parte, împotriva oricărei agresiuni.Uniunea Sovietică declară din nou că ea și statele ce-i sînt prietene nu atentează de fel la libertatea Berlinului occidental și la rînduielile interne.U.R.S.S. propune ca, pe încheierii Tratatului de cu cele două state germane sau cu unul dintre ele, să se acorde Berlinului occidental statutul de oraș liber, demilitarizat, și să se stabilească cele mai sigure garanții internaționale care să excludă o- rice posibilitate de amestec din afară în întreburile sale interne. în legătură cu aceasta guvernul federal trebuie să țină seama de faptul evident că R.F.G. nu a avut și nu are nici un fel de drepturi asupra Berlinului occidental.

sovietic respinge memorandumuluiUniu-

luibaza pace


