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ouă Jiuri frec prin 
depresiunea Petro
șanilor : Jiul de apă 
și Jiul de cărbune, 
unul alergînd ne
contenit spre Dună

re, iar celălalt, rămînînd înfipt în 
adîncuri cu uriașe rădăcini strati
ficate. Noi îi vedem și îi simțim 
valurile minerale în cocs și în o- 
Jel, în energie electrică, în ben- 
zenuri și toluenuri, în mase plas
tice, în întreaga viață industrială 
a fării.

Cei ce-1 scot din adîncuri sînt 
minerii.

Minerii sînt oameni care-și mă
soară forja cu forța de piatră a 
munților. Ei pătrund în fiecare zi 
la picioarele lor și cu ajutorul 
mașinilor și a uneltelor moderne, 
scot mii și mii de tone de căr
bune întoreîndu-se întotdeauna la 
suprafață cu fața luminată de 
gloria muncii socialiste. Haidu lu- 
liu, Feer Vasile, Dionisie Bartha, 
Diana Chițu, Tucaciuc Mihai, Mi
hai Ștefan — iată doar cîteva nu
me cu care se mîndrește la „ora 
asta" — cum spun ortacii lor — 
întreaga Vale a Jiului. Doar cî
teva nume fiindcă acești fruntași 
ai muncii de construcție socialis
tă nu sînt figuri singulare. Ei sînt 
înconjurați de nenumărați alți mi
neri, celebri în abatajul sau la 
locul lor de producție, responsa
bil' de brigăzi sau membri în bri
găzi, inovatori cunoscuți sau ano
nimi, alcătuind laolaltă puternice 
colective de muncă. Colectivele 
sînt ele însele cunoscute ca frun
tașe : Petrila, Aninoasa, Vulcan, 
Uricani, Lonea — și este o tră
sătură esențială a minerului, mîn- 
dria de a aduce faimă, curată și 
înaltă, colectivului în care mun
cește. La această faimă contribuie 
toți, de la minerul distins cu ma
rele titlu de Erou al Muncii So
cialiste sau decorat cu „Ordinul

Muncii" și pînă la ucenicul încă 
proaspăt intrat în mină.

Unui fecior de moț din Apu
seni venit mai acum cîfiva ani în 
Valea Jiului și neștiut, la început, 
de nimeni, îi răsare deodată nu
mele pe panoul fruntașilor de la 
gura sectorului III : Sabin Ghioan- 
că; apoi în plin centrul Lupeni- 
lor, apoi în parcul fruntașilor, pe 
toată Valea Jiului, din Petroșani. 
Tînărul miner, însușindu-și bine 
profesiunea, ceruse organizației 
U.T.M. să i se încredințeze con
ducerea unei brigăzi rămase în 
urmă. După aceea totul a fost le
gat de lupta acestui fînăr și a to
varășilor săi pentru introducerea

ZIUA
MDNIE^yiLOD

metodelor noi de muncă în aba
taj, pentru ridicarea productivită
ții muncii. Brigada lui a fost pri
ma care: a introdus armarea me
talică în sector, realizînd de a- 
tunci încoace sute și sute de mii 
de lei economii.

Brigada condusă 
Huda Mihai de la 
de (adică cea care 
liber brigăzilor ce 
are în plan să taie 50 de metri 
lunar. Ea taie 70.

— Sîntem la înaintări rapide 
și trebuie să înaintăm rapid — 
spunea rîzînd tovarășul Huda.

In o sută de ani de istorie a 
capitalismului în Valea Jiului nu
mele de miner n-a însemnat de- 
cit robul subteranului măcinat de 
silicoză, purtînd înfr-o mînă tîr- 
năcopul iar în alta „certificatul de 
cerșetor" cea mai odioasă bat
jocură a burgheziei la adresa o-

de comunistul 
înaintări rapi- 

deschide drum 
scot cărbune)

mului muncitor. Cu vreo 35 de 
ani în urmă minerul Ion Gaiovschi 
din Lupeni a fost prins de jan
darmi și legat de un sfîlp de 
susținere într-o galerie invadată 
de apă. Motivul: solidarizare cu 
greviștii, refuz de a intra în mi
nă. în anii noștri Ion Gaiovschi a 
fost decorat cu „Ordinul Muncii" 
clasa I. Pensionat și sfătuit să stea 
pe lîngă casă, să îngrijească de 
florile grădinii (pensia lui e 
cit se poate de substanțială) bă- 
trînul miner nu poate să nu intre 
în mină. Intervine la comitetul de 
partid. Este reprimit, la cei peste 
60 de ani ai săi, și i se dau sub 
supraveghere unele lucrări spe
ciale și creșterea de cadre.

— Acu', o să mă simt iar în 
puteri — se declară el mulțumit.

La Aninoasa tînărul șef de bri
gadă Vasile Ungureanu a cerut 
conducerii sectorului să creeze o 
brigadă din tineri elevi ai șco
lii de calificare. I s-a aprobat, iar 
brigada s-a numit brigada-școală. 
în prima lună brigada-școală nu 
și-a îndeplinit planul. După nu
mai trei luni însă ea a devenit 
fruntașă pe sector, apoi pe întrea
ga Vale a Jiului.

Pretutindeni, în vremea regi
mului burghezo-moșieresc, exploa
tarea a fost crîncenă ; dar aici 
în valea închisă între imense gra
tii de piatră, mizeria muncitorilor 
era mai neagră decît cărbunele. 
Știți cum se numea o colonie a 
minerilor din Lupeni ? „Săru' mî- 
na I" Pe dealul Kokosvarului sute 
de mineri trăiau în niște barăci 
de seînduri, pe jumătate putre
zite, 
milii 
s-au

cîte zece-cincisprezece fa- 
într-o încăpere, pînă cînd 
dărîmat singure, prin 1931,

VASILE BARAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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Brigada de producție a tineretului de 8 investiții al can a obținut Zilei minerului succese. Iată, în fotografie, membrii brigăzii discutînd înainte de începerea lucrului.
la sectorul minei Vul- în cinstea importante

Foto : V. RANGA
—

Decorarea 
unor muncitori, 

tehnicieni și ingineri 
din industria minieră

Printr-un Decret al Consi
liului de Stat, cu prilejul „Zi
lei minerului", au fost confe
rite pentru merite deosebite 
în muncă ordine și medalii 
ale R.P. Romîne unui număr 
de 892 muncitori, tehnicieni și 
ingineri care lucrează în in
dustria minieră.

(Agerpres)
•-----

Mineri distinși 
cu Diploma de Onoare 
a Comitetului Central 

al U.T.M.
Cu ocazia „Zilei minerului" 

Secretariatul C.C. al U.T.M. 
a decernat Diploma de O- 
noare a Comitetului Central 
al U.T.M. unui număr de 16 
tineri mineri, pentru merite 
deosebite obținute în munca 
de organizație și în activitatea 
profesională.

cu privire la consfătuirea 
primilor secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste 

și muncitorești din țările 
participante 

la Tratatul de Ia VarșoviaIntre 3 și 5 august a avut Ioc la Moscova consfătuirea primilor secretari ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din țările participante Ia Tratatul de la Varșovia în problemele legate de pregătirea încheierii Tratatului de pace cu Germania.La lucrările consfătuirii au luat parte reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești din țările participante la Tratatul de Ia Varșovia. La consfătuire au asistat de asemenea reprezentanți ai partidelor frățești din țările socialiste ale Asiei.Participanții Ia consfătuire au avut un larg schimb de păreri în problemele de politică externă și economice, legate de pregătirea încheierii Tratatului de pace cu Germania.Toți participanții la consfătuire au exprimat părerea unanimă că problema încheierii Tratatului de pace cu Germania și a normalizării pe această bază a situației din Berlinul occidental s-a copt de mult și că rezolvarea ei nu suferă amînare. S-a subliniat că a tărăgăna la infinit încheierea Tratatului de pace cu Germania înseamnă a contribui conștient Ia agravarea primejdiei unui nou război în Europa, și nu numai în Europa.. Participanții la consfătuire s-au declarat gata să contribuie prin toate măsurile la reglementarea pașnică cu cele două state germane, de comun acord cu puterile occidentale. Tratatul de pace cu Germania este menit să consfințească situația care s-a statornicit de fapt în Europa după război, să dea o formă juridică intangibiîității actualelor frontiere germane, să normalizeze situația din Berlinul occidental, să creeze premisele cele mai bune pentru apropierea și colaborarea dintre cele două state germane, să asigure condițiile pentru dezvoltarea pașnică atît a Germaniei însăși, cit și a tuturor statelor Europei. Participanții la consfătuire pornesc de la ideea că o asemenea reglementare pașnică nu va aduce prejudicii nici uneia din țări și corespunde intereselor tuturor celor ce năzuiesc cu adevărat la menținerea și consolidarea păcii generale.Participanții Ia consfătuire au confirmat în unanimitate că, în cazul încheierii Tratatului de pace cu eele două state germane, Berlinul occidental, ca oraș liber, demilitarizat, va putea întreține nestingherit legăturile sale cu lumea exterioară. Nici una dintre țările socialiste nu urmărește modificarea orîn- duirii sociale existente în Berlinul occidental. Pentru asigurarea unui strict neamestec în treburile Berlinului occidental și a accesului în acest oraș, prin Tratatul de pace se vor oferi garanții sigure și eficace.Consfătuirea a exprimat hotărirea neclintită a tuturor parti- cipanților de a obține încă anul acesta reglementarea pașnică cu Germania. Totodată s-a hotărit in unanimitate că, dacă puterile occidentale vor continua să se eschiveze de la încheierea Tratatului de pace cu Germania, statele interesate vor fi nevoite să încheie Tratatul de pace cu Republica Democrată Germană, tratat care va închide capitolul războiului trecut și va asigura condițiile pentru stabilizarea situației în această parte a Europei. De asemenea Tratatul de pace va apăra în mod hotărit drepturile suverane ale Republicii Democrate Germane, inclusiv drepturile ei asupra teritoriului, apelor și spațiului aerian.Pe baza acestui tratat de pace va fi reglementată și situația din Berlinul occidental. Ca oraș liber, acesta trebuie să aibă o existență de sine stătătoare, independentă și, în conformitate cu acordurile care vor fi încheiate cu R. D. Germană, să se bucure de dreptul de a comunica nestingherit cu lumea exterioarăConsfătuirea a însărcinat organele competente corespunzătoare să pregătească toate măsurile de politică externă și economice necesare, care să asigure încheierea Tratatului de pace cu Germania și respectarea prevederilor acestuia, inclusiv a prevederilor referitoare la Berlinul occidental ca oraș liber.Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă de deplină unitate și a demonstrat hotărirea nestrămutată a țărilor socialiste de a lichida rămășițele celui de-al doilea război mondial.

In timpul vizitei la Uzina de mlmenți nr. 1 din Moscova
La marele Muzeu

alDelegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Romîne, 
condu'să de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, și-a con
tinuat vizita în capitala Uniu
nii Sovietice. în cursul dimi
neții zilei de sîmbătă, mem
brii delegației au vizitat Mu
zeul Revoluției, cel mai mare 
muzeu din Uniunea Sovietică, 
consacrat istoriei eroice a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și construcției so
cialiste în U.R.S.S.

Muzeul Revoluției se află 
pe strada Gorki, într-o fru
moasă și masivă clădire ridi
cată în secolul al XVIlI-lea. 
Exponatele de aci înfățișează 
în mod grăitor drumul de peste 
patru decenii parcurs de po
poarele Uniunii Sovietice, 
sub conducerea P.C.U.S. și 
transformările revoluționare 
din măreața patrie a socia
lismului.

Membrii delegației, par- 
curgînd zecile de săli ale 
Muzeului, au urmărit dezvol
tarea impetuoasă a mișcării 
muncitorești din Rusia, apari
ția și întărirea marelui partid 
al lui Lenin. Numeroase ta
blouri, facsimile, fotografii, 
înfățișează momente din

Succese ale oțelaralor
brașoveniPe seama unei mai bune folosiri a capacității agregatelor și prin scurtarea termenului de elaborare a șarjelor oțelarii de la Uzinele constructoare de mașini din orașul Brașov au dat în primele 7 luni ale acestui an peste plan o cantitate de oțel din care se pot executa piesele

Ziua Marinei
Republicii Populare Romine

a 6 august pe toate na- i se arborează marele pavoaz, litoral, în porturile noas- maritime și fluviale se și con-La 6 august pe vele romînești rează marelePe tre desfășoară serbări cursuri nautice. Este Ziua Marinei R. P. Romîne.Anul acesta. Ziua Marinei Republicii Populare Romîne este sărbătorită în condițiile luptei pline de avînt a poporului nostru pentru traducerea în viață a Directivelor celui de al III-lea Congres al P.M.R. Munca neobosită a poporului nostru, desfășurată pe frontul desăvîrșirii construirii socialismului în Republica Populară Romînă a dus la obținerea unor succese de seamă și în domeniul dezvoltării Marinei R.P.R. Ca rezultat al creșterii puterii economice a patriei, datorită succeselor obținute în industrializarea socialistă, cu sprijinul frățesc al Uniunii Sovietice, marina noastră a fost înzestrată cu vase moderne, mărindu-se în același timp parcul de nave existent.O largă dezvoltare a cunoscut marina comercială — maritimă și fluvială. Țara noastră este legată astăzi pe calea apei cu numeroase țări

contraamiral
Grigore Marteșdin Europa, Asia și Africa. Sub pavilionul Republicii Populare Romîne navele noastre maritime brăzdează apele mărilor și oceanelor lumii poposind în porturi ca Odesa, Rostok, Alexandria, Anvers, Calcutta și altele.Prind viață sarcinile stabilite de Congresul al III-lea al P.M.R. privind dezvoltarea transportului maritim, sarcini care prevăd ca pînă la sfîrși- tul anului 1965 traficul flotei noastre să crească de 7,5 ori față de 1959, prin dotarea ei cu un număr de 12 vase a 4.500 tone, 8 vase de 10.000— 12.000 tone.Muncind cu elan, muncitorii și tehnicienii de pe șantierele navale de Ia Constanța, Turnu Severin, Oltenița, Galați construiesc într-un ritm susținut vase moderne de diferite tipuri, motonave, remorchere, petroliere fluviale, cargouri de 2.000 și de 4.500 tone etc.în rîndurile constructorilor de nave sint bine cunoscute

numele fruntașilor în producție ca Butu Mihai, Teacă Gheorghe, Micu Toma, Stan- ciu Oprea și mulți alții.Mobilizați de organizațiile de partid, marinarii din flota maritimă și fluvială luptă pentru îndeplinirea calitativă și depășirea planului de trans- port-marfă pe anul în curs, obținînd în această direcție succese de seamă. Astfel, în primele 6 luni ale acestui an flota noastră maritimă a transportat cu 63 la sută tone- marfă mai mult față de a- ceeași perioadă a anului trecut.Datorită grijii permanente a partidului și guvernului s-au îmbunătățit simțitor condițiile de muncă și de viață ale muncitorilor din porturile noastre. înzestrarea porturilor și șantierelor navale cu mașini- unelte modeme de înaltă productivitate : macarale, auto- stivuitoare, tractoare, autoîn- cărcătoare, electrocare, benzi transportoare etc. a lichidat pentru totdeauna munca istovitoare pe care o depuneau muncitorii din porturi sub regimul burghezo-moșieresc.
(Continuare tn pag. a 3-a)

nu- :. înnecesare fabricării unui măr de 3.580 de tractoare, fruntea întrecerii pentru mai mult metal se situează colectivul de oțelari de la Uzinele „Ernst Thălmann“. în același timp în aceste uzine a fost redus prețul de cest al unej tone de metal cu 112 lei față de anul trecut. (Agerpres)

Revoluției
a lui 
condu-o-

activitatea neobosită 
Lenin de pregătire și 
cere a Revoluției.

Membrii delegației se 
prese îndelung asupra mo
mentelor desfășurării revo
luției. la imensa dioramă 
„Atacul Palatului de 
nă“, care înfățișează 
gestiv căderea ultimului 
zim al reacțiunii ruse.

Prin telefon 
de la trimisul 
nostru special

Iar- 
su-

rea- 
Iată

și macheta crucișătorului „Au
rora" ale cărui salve au ves
tit întregii lumi nașterea unei 
ere noi în istoria omenirii. 
Iată tabloul consacrat celui 
de al doilea Congres al So
vietelor, iată primele decrete 
ale puterii sovietice printre 
care și istoricul Decret al 
Păcii.

Nenumărate și emoționante 
sint exponatele care vorbesc 
despre solidaritatea proleta
riatului internațional cu revo
luționarii ruși. într-o vitrină

specială se află și un mani
fest adresat de grupele revo
luționare din România „către 
cetățeni și muncitori", mani
fest, care salutînd victoria 
clasei muncitoare din Rusia, 
începe cu cuvintele „Strigați și cîntați de bucurie".

Trei săli ale muzeului o- 
glindesc începutul și desfășu
rarea construcției socialiste. 
Membrii delegației se opresc 
în fața imaginilor care înfăți
șează Hidrocentrala 
ghes, primul tractor 
de muncitorii Uzinei 
toare din Stalingrad, 
care ilustrează trecerea țără
nimii pe drumul agriculturii 
socialiste etc.

Ne oprim în sălile care e- 
vocă istoria zguduitoare a 
Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei și zdrobirea mași
nii de război fasciste. Statuia 
soldatului sovietic eliberator, 
la picioarele căruia se află 
drapelele fasciștilor învinși, 
avertizează asupra sfîrșitului ce-i așteaptă pe aventurierii

Dnepro- 
realizat 

de trac- 
aspecte

SILVIU PODINAMoscova, 5 august 1961.
(Continuare in pag. a 4-a)

Plecarea din Moscova
într-o călătorie prin

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
La 5 august, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Sfat al R. P. 
Romîne, care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic, 
întreprinde în Uniunea Sovietică 
o vizită oficială de prietenie, a 
plecat
U.R.S.S. Ea va vizita orașele Le
ningrad, Tbilisi și Kiev.

împreună cu delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Romîne 
au plecat la Leningrad, F. R. 
Kozlov, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. 
al P.C.U.S., A. L. Orlov, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., I. K. Jegalin, ambasado
rul Uniunii Sovietice în Republi
ca Populară Romînă, S. T. Astavin,

înfr-o călătorie prin

șeful Secției a V-a pentru Europa 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., S. G. Zavoljski, șef 
de sector al C.C. al P.C.U.S.

In gara Leningrad din Moscova, 
împodobită cu drapelele de stat 
ale Republicii Populare Romîne 
și Uniunii Sovietice, delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Romîne și persoanele care o în
soțesc au fost conduși de V. N. 
Novikov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., N.S. 
Pafolicev, ministrul Comerțului 
Exterior al U.R.S.S., S. A. Skaci-

U. R. S. S.
kov, președintele Comitetului de 
Stat pentru relațiile economice 
externe al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. N. Șelepin, pre
ședintele Comitetului Securității 
de Staf de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., V. V. Kuzne- 
țov, locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., P. N. De- 
micev, prim-secretar al Comitetu
lui Regional Moscova al P.C.U.S., 
N. I. Bobrovnikov, 
Comitetului Executiv 
Orășenesc Moscova 
ai oamenilor muncii

președintele 
al Sovietului 
de deputați 

și alții.

Celei de-a Vll-a 
Conferințe Mondiale 

pentru interzicerea armei 
atomice și cu hidrogen

In numele poporului romîn, salut călduros pe eminenții reprezentanți ai popoarelor, reuniți în cea de-a Vil-a Conferință Mondială pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen, cu convingerea că ea va aduce o contribuție importantă la lupta popoarelor pentru preîntîmpinarea unui război nuclear, pentru înfăptuirea dezarmării generale și complete.Considerăm Conferința dumneavoastră drept o expresie a nobilei năzuinți a omenirii de a se inaugura în dezvoltarea societății umane o eră nouă, în care războaiele să rămînă definitiv de domeniul trecutului. în epoca noastră, epocă de mari descoperiri ale geniului uman, capabile să deschidă drumul spre cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației, popoarele nu pot îngădui ca uriașe resurse materiale și energii umane să fie irosite pentru pregătirea unui război care ar aduce omenirii mari jertfe, distrugerea de valori de neînlocuit ale tezaurului gîndirii și culturii mondiale. Alături de toate popoarele, dorim ca marile descoperiri ale științei, cuceririle îndrăznețe ale tehnicii să fie puse în slujba vieții, să fie folosite pentru crea, rea unei lumi în care să fie

Tokiototdeauna foametea, care înlichidate pentru înapoierea, sărăcia,Poporul romîn, timpul unei generații a cunoscut de două ori grozăviile războiului, este profund interesat în apărarea păcii, pentru înfăptuirea operei sale de construcție pașnică, de făurire a unui viitor luminos și fericit. în Republica Populară Romînă apărarea păcii a devenit o politică de stat, vernul ----- -Romîne se pronunță cu tărîre pentru înfăptuirea dezarmării generale, complete și controlate, pentru interzicerea armelor nucleare, lichidarea tuturor alianțelor militare și bazelor militare de pe teritoriile străine și respectarea drepturilor popoarelor de a dispune de propria lor soartă.Țelurile pe care și le propune Conferința dv. întrunesc adeziunea profundă a poporului și guvernului romîn, care militează cu consecvență pentru promovarea principiilor coexistenței pașnice și dezvoltării colaborării internaționale, pentru însănătoșirea climatului internațional.Permiteți-mi să urez din toată inima deplin succes Conferinței dv. consacrată nobilei cauze a păcii și viitorului luminos ai omenirii.

Gu-Republicii Populare ho-

Gheorghe Gheorghiu-DejPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine



Însemnări din drumeție
In fața

sînt prea 
exact fru- 
cu atita

La arat
<

dimineață.
școlii nr. 73 din Bu
curești e zarvă mare. 
Peste o sută de 
elevi fruntași la în
vățătura din școlile 

elementare și medii ale raionului 
T. Vladimirescu din Capitală, vor 
pleca prin jară într-o excursie or
ganizată de secția de învăfămint 
și cultură a statului popular raio
nal dornici să cunoască marile 
transformări petrecute în anii pu
terii populare, să viziteze mari 
șantiere ale socialismului, să se 
bucure de frumusețile patriei 
noastre.

...Ora 6,15. Mașinile pornesc 
încet, în cîntecul de voie bună 
ai excursioniștilor.

In faja noastră, șoseaua se în
tinde asemeni unei panglici uri
așe, sclipind în bătaia soarelui. 
Orașe și sate cu nesfîrșite con
strucții ce au cuprins întreaga țară 
se perindă prin fața noastră. în
cet, încet ne apropiem de Com
binatul chimic de la Borzești, mîn- 
drie a industriei noastre chimice. 
Vizitatorii rămîn uimiți de gigan
ticele construcții care se profilea
ză în faja ochilor : Termocentrala 
Borzeșfi, Combinatul chimic—aco
perind Lunca Trotușului pe o dis
tanță de mai bine de 5 km. 
Elevii ascultă cu mare atenție ex
plicația ghidului. Cu ani în urmă, 
aici erau lanuri de porumb și grîu. 
într-o zi au sosit aici numeroși 
constructori, mașini, materiale... 
S-a muncit zi și noapte. Și iată 
că, prin munca lor neobosită 
oamenii muncii au ridicat, sub 
conducerea partidului, gigantice 
obiective industriale care vor con
tribui la înflorirea pe mai departe 
a economiei naționale.

...Mașina ne poartă pe străzile 
noului oraș Onești — unul din
tre cele mai tinere orașe ale pa
triei. Ne apare în față orașul în 
toată frumusețea lui — zeci de 
blocuri, străzi drepte, luminate

i cu neon. Istoria noului oraș este 
strîns legată de cea a marelui 
complex petrochimic. Ea este 
o părticică din măreața operă de 
construcție socialistă înfăptuită de 
partid în țara noastră pentru a 
crea condiții cît mai bune de trai 
celor ce muncesc.

...Și iarăși la drum. Odată cu 
înserarea, în sătucurile de mun
te se aprind lăm
pile lui llici. Un 
drum luminat ne 
conduce prin 
cetatea raionului 
și rolanului — 
Săvinești. Impu
nătoare, cu lite
re de 
înalță 
noastră 
fibrelor
în apropierea uzinei de raion se 
înalță cîteva clădiri zvelte : sînt 
corpurile fabricii de rolan, înzes
trată cu utilaj ultra modern .

Cînd întunericul pune stăpînire 
pe împrejurimi, cînd mii de fă
clii pîlpîie pe bolta întunecată, 
poposim în Piatra Neamț. După 
un drum lung, somnul își cere 
dreptul, liniștea cuprinzînd întrea
ga fire.

în fața noastră culmile munți
lor Carpafi se înalță parcă atin- 

' gînd zările. în goana mașinii 
zărim un indicator. Bicaz ! Mă
reață, în peisajul de munte, ca o 
pată albă se înalță Hidrocentrala 
— cea mai grandioasă realizare 
a planului nostru de electrificare. 
Pătrundem în interior, impresio
nați de curățenia și liniștea 
ce domnește aici. La început ti
mide, apoi mai îndrăznețe, între
bările fîșnesc curioase ca dinfr-o 
tolbă cu săgeți. Elevii s-au in
teresat ca niște cercetători ade- 
vărați, veniți în schimb de expe
riență, de fabricația utilajului cu 
care este înzestrată hidrocentrala, 
de noile turbine care se montau,

de procesul tehnologic, de capa
citatea lacului de acumulare, de...

Barajul. Cuvintele 
puține, pentru a reda 
musejea unică oferită 
dărnicie privirilor.

Intrăm în cheile Bicazului, apoi 
șoseaua ne conduce spre Lacul 
Roșu.

Mașina ne poartă pe minunata

mausnmmnnji

Corespondenți

VICTOR1A DAVIDOVICI absolventă a Școlii Medii „Di. Petru Groza“-Bucuxești.

foc, se 
tn fața 

ceiafea 
sintetice.

„ nunm
șosea străjuită de vestiți! Car- 
pați răsăriteni ce se oferă pri
virilor în toată măreția lor. Pentru 
a ajunge la ruinele Cetății Neam
țului ce se profilează în zare, 
trebuie să treci Ozana. Nu poți 
trece nepăsător prin Humuleștii 
marelui Creangă. Micuță, albă în 
pajiștea verde, de o curățenie 
rară, ne apare casa în care s-a 
născut și a trăit marele scriitor. 
Plini de respect pătrundem în 
încăpere, dornici de a vedea locul 
în care s-a născut și a trăit Ion 
Creangă, scriitorul atît de îndră
git de copii prin operele sale.

Rămîi cu bine, căsuță dragă, ce 
vei stărui multă vreme în amin
tirea noastră ca și operele mare
lui scriitor.

Pe drumuri albite de soare, ma
șina ne duce spre alte sate și 
orașe. Dornici de a vedea urmele 
trecutului istoric vizităm cetatea 
Sucevei. Apoi, trecem prin Vatra 
Dornei, prin nenumărate sate și 
orașe și ajungem în Transilvania. 
Primul popas : comuna Deda. E 
duminică. Tineri și bătrîni în cos
tume pitorești, străbat ulițele. Cu
rioși ne înconjoară mașinile. Re-

pede ne-am împrietenit și ca la un 
semnal ne-am prins cu toții în 
horă cîntînd și bucurîndu-ne de 
viața nouă pe care o trăim.

Mergem pe valea Mureșului. 
De-a lungul șoselei se întind ves- 
tiții munți ai Călimanului. Acolo 
unde roca este dezvelită are o 
culoare negru-cenușie — trădînd 
originea lor vulcanică.

în partea opu- 
t să se întind mun

ții Gurghiului. 
Șerpuind prin a- 

• ’ cești munți șo
seaua ne poartă 
spre Borsec. Aici 
în fiecare an, 
mii de oameni ai 
muncii își petrec 
plăcut concediul 
de odihnă. în fața 

noastră se înalță Puciosul, pe al 
cărui platou, se află renumitul lac 
Sf. Ana. Trecem apoi prin băile 
Tușnad, minunată stațiune de băi 
și ape curative. Coborîm pe Valea 
Oltului. Aici, aproape de izvor, 
are o lățime doar de cîțiva centi
metri. Plăpînd, își face loc prin
tre pietre ca apoi să-l înfîlnim 
într-o vale largă de toată frumu
sețea.

1961

Ne continuăm drumul și ajun
gem în orașul Brașov care prin 
multiplele lui clădiri. construite 
de-a lungul vremii și înconjurate 
ca un brîu alb de noile construc
ții moderne, l-am putea numi oraș 
muzeu. Vizităm renumita uzină de 
tractoare înzestrată cu utilaj de 
înaltă tehnicitate. Tractoarele pro
duse aici brăzdează în lung și-n 
lat ogoarele patriei.

Drumul prin munți ne poartă 
către casă. în față, cu fruntea în
văluită în nori apare Piatra Cra
iului. Ajungem la Bran. Minunatul 
castel apare în zarea albastră scli
pind cu micuțele turnuri în soare.

Șoseaua nesfîrșifă se întinde în 
fața noastră. Trecem prin sate și 
orașe îngrijite, parcă zîmbitoare 
în lumina soarelui. Vopsiți proas
păt .pomii străjuiesc șoseaua ce 
ne conduce către București, la- 
tă-ne ajunși I Cîte nu am văzui și 
cunoscut în acest timp ? Frumuse
ți nebănuile, sate și orașe care 
se înnoiesc, uriașe șantiere, uzi
ne și fabrici noi I Minunată ex
cursie I De ea ne vom aminti 
multă vreme.

SÎRBU VASILICA
operator chimist

ÎNVĂTÎND,
MUNCESC MAI BINECînd a luat ființă brigada condusă de Pădureanu Niculae je la secția vagoane a Uzinelor „23 August" din Capitală, tinerii nu prea știau să citească desenul tehnic. Din această pricină se descurcau foarte greu. Stoica Constantin și Saran- cea stelian știau să lucreze doar anumite operațiuni, iar cînd brigada primea lucrări ceva mai complicate întîmpi- na greutăți. Așa se întimpla cu aproape fiecaie tînăr. Doar Victor Bălănică și Petre Con- stantinescu se descurcau singuri.Pentru a-i ajuta pe tineri să-și ridice calificarea profesională, în brigadă au fost organizate cursuri de învățarea desenului tehnic. Dar numai acest lucru nu era suficient. Responsabilul și tehni-

cianul brigăzii au hotărît ori de cîte ori au de executat noi repere să citească in colectiv desenele. Totodată s-a dezvoltat, în cadrul brigăzii, spiritul întrajutorării. V. Bălănică, de pildă, îl ajuta pe Gh. Baloș, iar N. Pă- dureanu pe Sovancea Ste- lian.Rezultatele muncii depuse în scopul ridicării calificării tinerilor n.au întîrziat să se arate. Toți băieții sînt acum buni meseriași, capabili să execute orice lucrare. în plus, au învățat să fie și buni gospodari. Folosind cu chibzuință materia primă și materialele fiecare a realizat de la î ceputul anului economii valoare de peste 1.000 lei.
SANDU DUMITRU 

tehnician

B

LAZĂR DEMETERLupeni.

riga da
Se construiește o nouă nava.

••

ilnic Vișan Vasile, 
șeful brigăzii a 
5-a de tractoare, 
de la S.M.T. Bu- 
dești care lucrea
ză pe pămînturile

celor 3 gospodării agricole co
lective din comuna Șoldanu, 
raionul Oltenița, parcurge cu 
motocicleta zeci de kilometri 
de drum de hotar. Omul aces
ta nu stă locului o clipă. După 
ce vede cum treieră cele două 
combine, dă o raită pe la ba
toze, la ariile din Negoești 
unde discută cu președintele 
Mihală despre organizarea 
mai bună a transportului griu
lui pentru ca batoza lui Sa- 
raidan să meargă continuu ; 
apoi își încalecă „I. J."-ul și-i 
dă bătaie spre tarlaua „Zes
trea", acolo unde ară tractoa
rele. Aici poposește mai mult. 
La arături, e și acum centrul 
de greutate al activității bri
găzii. Și sediul ei. Cu treiera
tul sînt pe sfîrșite. Asta în
seamnă că griul celor trei gos
podării colective, recolta de 
pe aproape o mie de ha, e in 
cea mai mare parte la adăpost. 
Și-au făcut pe deplin datoria : 
recolta a fost strînsă la timp și fără pierderi. Așa cum și-au propus. Cu toate aces
tea tractoriștii lui Vișan, luptă, 
cum s-ar spune, în continuare 
tot pe mai multe fronturi: o 
parte sînt încă la treierat cu 
combinele, alții la batoze și 
cei mai mulți la arat și în
sămânțat. Deși sînt multe sar
cini, băieții lui Vișan știu să 
le facă față.

Un fapt: UTOS-ul lui Ma- 
rinciu Ion s-a defectat în braz
dă. Din cauza trepidației se 
spărsese bazinul de la radia
tor. Era în puterea nopții. 
Timp prielnic de lucru. Ma- 
rinciu a dat o fugă la vagonul 
dormitor la băieții care se o- 
dihneau. Repede s-a ținut un 
mic „consiliu" de brigadă. So
luția a fost găsită: să fie de
montat tractorul pe loc, să se 
ia numai bazinul de la radia
tor și să fie trimis în stațiune, 
la Budești. Unui singur om îi 
trebuie mult timp să demon
teze un tractor. Numai că 
Marinciu a primit 
serioase : 
pontatorul Păunică Nicolae, 
Saraidan 
nu A. Gheorghe.

— Stați așa că vin într-o 
juma’ de ceas, le-a spus Vișan, după ce piesa cu prici
na se afla în mâinile lui. S-a 
urcat pe motocicletă și a ple
cat în goană la stațiune, s-o 
sudeze.

In loc de-o zi, tractorul a 
stat poate mai puțin de-o oră. 
Și dacă brigada lor a reușit 
să se situeze în campania de 
primăvară printre brigăzile 
fruntașe, iar acum în ultima 
decadă a campaniei de vară 
să ocupe primul loc, se dato- 
rește în mare măsură și spi
ritului de într-ajutorare tovă
rășească care domnește în 
brigadă.

Colectivul brigăzii, format 
din băieți numai unul și unul, 
harnici, pricepuți, pasionați de 
meseria lor, grea dar nespus 
de frumoasă, este un colectiv 
unit, bine sudat. Fiecare răs
punde de munca celuilalt, ca 
de munca sa proprie. Schim
bul de noapte e format nu
mai din tractoriști de bază. În
cepătorii ară ziua. Dar se în
tîmplă, uneori, ca aceia care 
trebuie să urce 
vină de

vacanțâj la

Numai 
ajutoare 

l-au ajutat Vișan,Stan și Răduca-

fie obosiți. Atunci se iau pe 
loc măsuri. Așa s-a întîmplat 
că într-o noapte pontatorul 
Păunică și cu responsabilul 
brigăzii, Vișan, au urcat 
tractoarele lui Răducanu 
Gheorghe și Bulugeanu 
care veniseră de la combine. 
„Voi să vă odihniți, lucrăm 
noi în locul vostru. Tractoare
le nu vor sta...**.

Brigada are de realizat pen
tru campania de vară 2.105 
hantri. Pînă în prezent a 
Uzat sarcina planificată 
proporție de 62 la sută.

Îndată ce s-a eliberat 
renul de grîu și de paie, 
început arăturile de vară 
însămînțările. Pînă în prezent 
au executat arături pe o su
prafață de 253 de ha, au însă
mânțat porumb furajer pe o 
suprafață de 138 de ha. In ce 
constă secretul succeselor ob
ținute de această brigadă ? 
Buna organizare, spiritul de 
într-ajutorare tovărășească, 
îngrijirea mașinilor, fapt care 
determină funcționarea lor 
continuă, judicioasa alcătuire 
a planului pe decadă, repar
tizarea oamenilor la locurile 
potrivite, avînd fiecare sar
cini cît mai concrete. Insă toa
te acestea mai depind de ceva, 
aș spune, de un motor, de un 
creier colectiv. Acest motor 
este grupa de partid. In ca
drul grupei de partid tinerii 
tractoriști discută și rezolvă 
principalele problemele ce se 
ivesc în viața și munca brigăzii. Ultima oară, în cadrul 
grupei de partid, tinerii me
canizatori au dezbătut docu
mentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 30 iunie-1 iulie 
a.c. Ei au înțeles cu acest 
prilej și mai mult rolul im
portant pe care îl au mecani
zatorii în opera de construi
re a socialismului la sate, tn 
lumina 
și-au 
muncă 
bilități 
văzute 
vară să le încheie nu la 1 sep
tembrie ci la 20 august. Și în 
mod sigur vor izbuti, pentru 
că în inima lor simt îndemnul 
partidului de a-și aduce din 
plin contribuția la dezvoltarea și înflorirea gospodăriilor a- 
gricole colective, lși dau toa
tă silința. Sînt doar fii de 
colectiviști, lucrează de mulți ani, alături de părinții, frații și soțiile lor, iar mulți dintre 
ei. aici pe pământurile gospo
dăriilor din Șoldanu, și-au 
început frumoasa profesiune 
de

Corespondenți voluntari fruntași

ION B. MARGESCU tehnician miner, întreprinde- rea minieră Cîmpulung-Aigeș.

la alte

sat

pe tractor să 
munci și să

documente 
planul de 
găsit posi- 

pre- 
de

acestor 
analizat 

și au 
ca lucrările 

pentru campania

tractorist.

PÂNDELE NICOLAE
corespondent

CICERONE STANESCU elev — Școala Medie Dragă- șani.

GHEORGHE LUPU sondor— Schela Gura Ocniței, raionul Tîrgoviște.
Scrisori de la odihnă

dulgheri lor

electrician — Filatura

CORNEL LUCACI oțelar — Combinatul Siderurgic Hunedoara.

TEODOR UNGUREANU învățător — comuna Havîrna, jaionul Dorohoi.

celuloză ce se înalță în Valea Sucevei s-a așternut liniștea serii. într-o cămăruță, 16 oameni, în majoritatea lor tineri, discută cu aprindere. Dacă ai să-i privește atent e imposibil să nu-i recunoști. I-ai întîlnit pe șantierele din București, Brazi s-au poate le-ai observat fotografiile la panoul de onoare al Combinatului de la Suceava. Aceasta este brigada de dulgheri a lui Pali Andrei. Un grup de oameni entuziaști care în urmă cu ani au hotărît să lucreze neobosiți pe oricare șantier al țării, acolo unde e nevoie de brațele lor. Dar ca să cunoaștem mai bine această brigadă trebuie să ne reîntoarcem cu 13 ani în urmă cînd Andrei Pali din comuna Plăieșii de Jos, raionul Ciuc a strîns un grup de 16 tineri și a pornit cu ei pe șantierele de construcții ale Capitalei. Citise prin ziare despre faptul că și la București se vor înălța noi fabrici și uzine, noi așezăminte de cultură și mai ales multe locuințe pentru oamenii muncii, că pe aceste șantiere e nevoie de constructori. Așa a luat ființă brigada de dulgheri a lui Andrei Pali. Cei 16 muncitori constructori au făcut le- gămînt să nu se despartă niciodată, să meargă oriunde patria va avea nevoie de ei. Și de atunci au trecut 13 ani. Flăcăiandrii de atunci, înarmați doar cu visuri multe, sînt azi bărbați în toată puterea cuvîntului, sînt dulgheri vestiți. Pînă aici însă a fost un drum greu dar în care prietenia cimentată în frumoasa muncâ de constructor a biruit greul. Ori de cîte ori aveau de rezolvat o situație mai complicată, cei 16 dulgheri se sfătuiau, se ajutau împreună.împreună au făcut lucrările de dulgheri» de la Sala Sporturilor Floreasca, Fabrica Bela Breiner și din strada rești.Brigada putut prea aici în Capitală dar Andrei Pali i-a anunțat într-o zi pe băieți că pe șantierul de la

Brazi e mai mare nevoie de ei. Au pornit cu toții într-a- colo. Și aici au devenit fruntași în muncă, ca și la București. „Stegulețul de fruntaș în producție" și insigna de inovator cucerite aici la Brazi, sînt șl acum în casa lui Andrei Pali. Șeful de brigadă îți va mărturisi că la inovațiile propuse de el a lucrat întreaga brigadă. Fiecare dulgher i-a dat o sugestie, un sfat bun. Și la Brazi ca și la București cei 16 deplin să fie rerea căci la marele combinat de celuloză era nevoie de dulgheri pricepuți. Aici, au executat nenumărate lucrări la silozul de tocătură, postamentele de la caustificare și altele, iar acum lucrează co- frajele de la fabrica de binale a combinatului.Despre realizările acestei brigăzi se pot scrie multe. In luna iunie au lucrat cofra- je numai din materiale recuperate, rezultate din lucrările din lunile anterioare. Au eco-

dulgheri și-au făcut pe datoria. Au cerut apoi trimiși la Suceava. Celor a fost satisfăcută

nomisit astfel 20 metri cubi de cherestea și 100 kg. cuie.Cînd i-am spus lui Andrei Pali să-mi dea numele a doi- trei truntași a refuzat să facă acest lucru.Toți îi erau la fel de apro- piați, cu toții dovediseră a- ceeași dragoste de muncă ?i împreună aduseseră faimă brigăzii.Am insistat totuși și a început intr-un tîrziu să-mi spună numele tinerilor fruntași; mi-a vorbit despre utemistul Anton Tamaș, tinerii Naghi Ludovic, Alexandru Andraș, Ferentz Pali, Gh. Simion și dacă nu l-aș fi întrerupt mi-ar fi înșiruit numele tuturor membrilor brigăzii.Ce poate fi mai frumos de- cît prietenia ce-i leagă pe acești oameni entuziaști, care de treisprezece ani urcă împreună pe schelele unor mari șantiere ale socialismului bucurîndu-se din plin de frumusețea muncii de constructor î

Elevii școlilor 
medii, aflați în va
canță în comuna 
Reteag, raionul Dej, 
au prezentat zilele 
trecute, în fața co
lectiviștilor din co
mună un frumos 
program artistic. Cu 
acest prilej, s-au 
scos în evidență 
frumoasele reali
zări obținute de tî- 
năra gospodărie a- 
gricolă colectivă 
din Reteag. care

este în primul an 
de activitate.

La reușita 
gramului au 
mult suflet
Schmidt Marta, So- 
nea Ștefan, 
Mariana ji 
Programul a 
pregătit sub

pro- 
depus 
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sfîrșitul spec-La 
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pent-u 
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tiv pe care l-au 
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La însilozaful porumbului

Blocul cu 8 Teilor din etaj» Bucu-de dulgheri ar fi bine să rămînă

S. SONNTAG
funcționar

Problema asigurării hranei animalelor în gospodăria a- gricolă colectivă „Al III-lea Congres al P.M.R." din comuna Gîrcov, raionul Corabia, regiunea Oltenia, constituie una din preocupările cele mai de seamă ale colectiviștilor, încă din primăvară au fost săpate 30 de gropi a cîte 5 vagoane fiecare în care să se depozitez^ porumbul siloz. Gropile au fost arse și văruite, însilozarea a și început. Zilnic, cu o singură tocătoare acționată mecanic, se însilo- zează 50.000 de kg de porumb Pînă în prezent s-a însilozat cantitatea de 250.000 de kg.

Printre colectiviștii fruntași în această acțiune se numără Viță Oprea, Barză Sanda, Tă- călău Virgil, Baciu Pascu, Brătășanu Pantilie, Minea Dumitru și alții.
DIMA FLOREAcorespondent

Zii» de vacantă In tabăra studențească de la Costinești.
' âw', %

Miiii

Aproape în fiecare zi, poștașul se oprește la poarta Schelei Băbeni, regiunea Argeș și scoate din tolbă scrisori. Atrag atenția ilustratele care înfățișează însoritul litoral al mării, Sinaia, Borsec, Herculane. Sînt vederi trimise de petroliștii, oare în aceste zile de vară își petrec concediul de odihnă în cele mai frumoase stațiuni balneoclimatericePortarul privește fiecare ilustrată și încearcă să-și a- mintească cine sînt expeditorii. își trece mina prin părul încărunțit și murmură doar pentru sine: „Acesta e mecanicul de la compresoare, iar acesta e muncitor petrolist" și identificarea continuă. La comitetul de partid, comitetul sindicatului, comitetul, U.T.M. ai să întîlnești multe asemenea vederi. Pe spatele acestora sînt sorise deobicei doar cîteva rînduri, în care cei plecați la odihnă își manifestă recunoștința lor față de partid ji guvern care creează oamenilor muncii condiții din cele mai bune de odihnă.Iată aici o scrisoare a brigadierului Monea Leonte: „Dacă ați ști cît de minunată e stațiunea Herculane I Am vizitat „Grota haiducilor", „Grota cu aburi" și alte frumuseți neasemuite ale acestor meleaguri. Medicii și personalul administrativ au o grijă deosebită față de noi, cei veniți Ia odihnă și tratament".De la Borsec scrie mecanicul Victor Bolovan, tot cîteva rînduri, atît cîte încap pe o ilustrată. „Nu-i prima oară

cînd îmi petrec concediul de odihnă într-o stațiune. Prin grija partidului no6tru împreună cu mii de oameni ai muncii am fost trimiși ca și în alți ani la Herculane, Eforie, Vasile Roaită...".„Nu pot descrie în cîteva rînduri frumusețile pe care le văd aici pe litoralul Mării Negre. Hrana și cazarea sînt excelente. — - ■schelă am rar tot ce moderne, i-am văzut și cu care am legat prietenii" — scrie Marin Trucmel.Petrolistul Iordache lae, care se află la Roaită ne scrie: „j concediu minunat petrecut la mare abia aștept să mă reîntorc la schelă. Voi munci din plin pentru a răsplăti statului nostru pentru muncesc".Și asemenea scrisori sînt multe. Iată aid o vedere trimisă de Răducanu Rafira, care se află la Sovata, una de la Șogor Sofia, din Predeal, altele de la sondorii Ilie Constantin, Alexandru Nicolae și alții.Numai în două luni au plecat la stațiunile balneo-clima- terice și casele de odihnă peste 40 de muncitori petroliști din schela vor pleca muncitori beni, de la cu siguranță alte zeci de scrisori.
FLOREA TISTULEASA 

secretarul comitetului 
U.T.M. de la Schela 

Băbeni

Cînd voi veni la să povestesc tutu- am văzut: vilele oamenii pe care
sudorulNico- Vasile ,După un

grija cei cemai

noastră. Curînd alte serii, alți ai Schelei Bă- care vom primi

Bibliotecara Gherghina Cornea, din satul Fol- tești, raionul Brăila, umbla nerăbdătoare prin sala căminului cultural. Aranja un scaun, întreba ceva și, mai ales, ieșea adesea în ușă și privea de-a lungul uliței. Mai era o oră pînă să sosească invitații la șezătoarea organizată de comitetul U.T.M. și bibliotecă, dar ea nu mai avea răbdare. In sfîrșit, în capul uliței au apărut primele grupuri de tineri. Nu a durat mult și sala era arhiplină. Tinerii cititori ai bibliotecii veniseră la șezătoare să discute despre ce au învățat ei din cărțile agrozootehnice. Erau totuși numai o parte din cei 750 de cititori ai bibliotecii care de la începutul anului și pînă acum au citit 7.500 de cărți.Șezătoarea a început. Mai întîi, bibliotecara a citit cîteva fragmente din broșura „Re
guli agrotehnice pentru prin
cipalele plante de cultură 
din acest sezon". Tinerii colectiviști și mecanizatori cunoșteau bine tema și mai ales nu era pentru prima cînd veneau la asemenea zători.Grigore Micu a ținut să

dată 
se-vor-

EZATOAREbească primul. în cuvinte simple, el a arătat ce a învățat din cărțile citite și cum l-au ajutat acestea să îngrijească mai bine porcii gospodăriei colective, să obțină sporuri însemnate în greutate.Au vorbit apoi Ion Dan și Ion Bogdan, mecanizatori la S.M.T. Chiraftei. Și ei au citit „Cartea tractoristului". Dar nu s-au oprit numai la atît. După cum spunea Ion Bogdan, un mecanizator trebuie să cunoască bine și probleme legate de creșterea și întreținerea culturilor, pentru a sti să muncească mai bine pămîntul și să obțină roade bogate.Gh. Rîpan, mulgător fruntaș la gospodăria colectivă împărtășește celor prezenți din experiența sa, arată cum l-au ajutat cărțile să îngrijească științific animalele :„înainte nu prea mă pricepeam. Eram învățat ca acasă. Pui un braț de fîn în iesle, dai o găleată cu apă vacii și cu asta — basta. Acum le hrănesc după carte-Două kilograme jumătate de uruială pe zi, patru kilograme lucernă, trifoi și alte furaje. Apoi în- grijitul. Grajdul trebuie să fie curat, vaca țesălată la vreme. Acum, de la fiecare vacă obțin

o cantitate mult mai mare de lapte. Iar în viitor voi reuși chiar mai mult. Și am mai învățat eu ceva din cărți. Să nu se schimbe îngrijitorii din- tr-un loc în altul. La noi se mai întîmplă așa ceva și poate tocmai de aceea uneori nu obținem rezultatele pe care le dorim".Niculina Lupu nu are de- cît vreo douăzeci de ani. Nu e prea voinică, dar cind e vorba de muncă, apoi n-o întrec nici flăcăii. Seara cînd se întoarce de la grădina de zarzavat trece și pe la bibliotecă, de unde împrumută cîte o carte. Din cărți a învățat multe lucruri noi despre cultivarea roșiilor, cum trebuie folosit azotatul de amoniu și cîte altele- Acum roșiile sînt mari și în fiecare zi lăzi întregi pleacă spre piețele orașelor.Șezătoarea nu căci flăcăii și prins în horă și seara tîrziu. viitoare — sau poate mai devreme — se vor strîn- ge iar la șezătoare, unde vor avea noi discuții interesante despre viața și munca lor.

s-a terminat, fetele s-au au jucat pînă Poate sîmbăta chiar
ATANASE ISTRATE

bibliotecar-șef



Ordinul ministrului Manifestări

Forțelor Armate ale cu prilejul
Zilei Marinei

Republicii Populare Romîne

6 august 1961

Hr. M 56

BucureștiTovarăși marinari,Astăzi întregul nostru popor, militarii forțelor armate sărbătoresc Ziua Marinei Republicii Populare Romîne. Această sărbătoare are loc în condițiile avîntului și entuziasmului cu care oamenii muncii de la orașe și sate muncesc pentru înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn. pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.însuflețiți de un fierbinte patriotism, de dragoste și devotament față de scumpul nostru partid, marinarii flotei comerciale și de transport, muncitorii, tehnicienii și inginerii din porturile și șantierele navale dau viață prevederilor planului de 6 ani în domeniul dezvoltării transporturilor maritime și fluviale și al construcțiilor de nave, aducîndu-și contribuția la creșterea puterii economice a țării.înconjurați de grija și dragostea Partidului Muncitoresc Romîn, a Guvernului Republicii Populare Romîne și a întregului nostru popor muncitor, marinarii militari, ca și întregul personal al armatei noastre, muncesc cu rîvnă pentru continua perfecționare a pregătirii lor militare-Cu prilejul Zilei Marinei R. P. Romîne, felicit pe marinarii din flota maritimă și fluvială, pe muncitorii, tehnicienii și inginerii din porturile și șantierele navale, întregul personal al marinei militare.Urez tuturor marinarilor noi realizări în îndeplinirea sarcinilor trasate de partid și guvern, iar soldaților, gradaților, subofițerilor și ofițerilor din marina militară noi succese în pregătirea de luptă și politică, în întărirea ordinei și disciplinei pentru ca, împreună cu ceilalți militari ai Forțelor Armate ale R. P. Romîne, să fie gata oricînd să-și îndeplinească cu cinste misiunea încredințată.Trăiască Marina Republicii Populare Romîne !Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și Guvernul Republicii Populare Romîne !Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă ! Ministrul Forțelor Armate ale R. P- Romîne general de armată
Leontin Sdlâjan

Ziua Marinei
Republicii Populare

Romîne
(Urmare din pag. l-a)S-a ridicat nivelul de viață al celor ce muncesc în porturile și șantierele navale ale patriei.înfăptuind măreața sarcină de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră, de făurire a unei vieți noi și îmbelșugate, poporul romîn își aduce contribuția sa activă la cauza apărării păcii. Tara noastră ca și celelalte țări ale lagărului socialist, promovează consecvent o politică de pace, luptă permanent pentru rezolvarea pe cale pașnică a problemelor litigioase, pentru lărgirea și consolidarea legăturilor de prietenie cu toate statele iubitoare de pace.Ținînd seama de faptul că țările imperialiste continuă să intensifice cursa înarmărilor, creează focare de război în diferite colțuri ale lumii, resping propunerile constructive ale Uniunii Sovietice în privința lichidării rămășițelor celui de-al doilea război mondial, țara noastră ca și toate celelalte țări socialiste ia măsurile cuvenite pentru întărirea capacității ei de apărare, pentru perfecționarea forțelor sale armate, strajă de nădejde a suveranității și independenței patriei.Marina militară — parte integrantă a armatei noastre populare a fost înzestrată cu nave și tehnică de luptă corespunzătoare condițiilor de ducere a războiului modern.Urmînd exemplul comuniștilor, îndrumați îndeaproape de comandanți și locțiitori politici, militarii de pe navele noastre depun eforturi sporite pentru a urca noi trepte ale măiestriei ostășești, pentru a-și îmbogăți cunoștințele de specialitate și a se perfecționa în mînuirea tehnicii de luptă.Soldații, sergenții, subofițerii și ofițerii de pe nave și din unitățile de marină au ' realizat în acest an de instrucție noi succese la toate categoriile de pregătire. A crescut numărul militarilor

care au obținut titlul de „militar de frunte" ca și numărul posturilor de luptă și unităților de frunte.Antrenați în lupta patriotică pentru cucerirea „Steagului Roșu al C.C. al U.T.M." un număr tot mai mare de militari și-au însușit cea de a doua și a treia specialitate.Pentru succesele obținute în munca de pregătire de luptă și politică, ofițeri oa locotenentul Gașpar — locotenentul tea Valeriu, termen cum sînt caporalul Barbu Eugen, timonier, caporalul Robe Constantin, comandant de post de luptă, caporalul Roșea Icn, specialist radiotelegrafist clasa a Il-a și mulți alții asemenea lor și-au cîștigat pe bună dreptate stima și dragostea echipajelor din care fac parte. Ei s-au călit la înalta școală a curajului și măiestriei marinărești în radă sau în aplicațiile tactice pe mare, la cheu sau în sălile de specialitate, în munca sîr- guincioasă, disciplinată, plină de elan, pentru îndeplinirea sarcinilor și misiunilor încredințate.Mîndri de nobila lor misiune de a străjui hotarele maritime ale patriei noastre, marinarii ostași răspund prin succesele lor, grijii permanente pe care le-o poartă partidul și guvernul, încrederii pe care le-o acordă poporul muncitor și sînt gata in orice moment, ca împreună cu ceilalți ostași ai Armatei R. P. R. să apere cuceririle socialiste ale oamenilor muncii, integritatea patriei noastre dragi — Republica Populară Romînă.De Ziua Marinei R. P. Romîne, marinarii flotei comerciale maritime și fluviale, muncitorii și tehnicienii posturi și de pe șantierele vale, soldații, subofițerii ofițerii marinei militare își afirmă încă o dată hotărîrea lor fermă de a munci neobosit pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, pentru a-și aduce contribuția lor Ia înflorirea și întărirea patriei noastre scumpe-

Dumitru, inginer Cris- militari în

din nași

R. P. Romîne
în după-amiaza zilei de sîmbă- 

fă, în porturile maritime și flu
viale au avuf loc manifestări con
sacrate tradiționalei sărbători — 
Ziua marinei R. P. Romîne.

La Casa de cultură din orașul 
Mangalia a avut loc o adunare la 
care au participat, ostași, sergenți, 
ofițeri și amirali din flota mari
timă a R. P. Romîne, precum și 
reprezentanfi ai organelor locale 
de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești.

O asemenea adunare a avut 
loc și în portul Consfanfa, unde 
erau prezenți numeroși muncitori 
portuari și naviganfi ai flotei co
merciale.

Participanfii la adunări au as
cultat cu interes conferinfe con
sacrate Zilei marinei R. P. Romî
ne, după care formafia artistică 
ostășească „Albatrosul" — la 
Mangalia și formafiile de ama
tori ale Direcfiei regionale a na
vigației civile — 
au prezentat reușite 
cîntece și dansuri.

★
Sărbătorirea Zilei 

tras în portul Galați
meni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile orașului.

După conferinfa consacrată a- 
cestei sărbători, a urmat o serba
re al cărei program a cuprins 
jocuri tradiționale marinărești — 
„Nunta cu pirați'*, „Vînătoarea de 
rafe" și altele, precum și întreceri 
sportive.

Manifestări consacrate sărbăto
ririi Zilei marinei au avut loc, de 
asemenea, în porturile Brăila și 
Giurgiu.

ia Consfanfa 
programe de

marinei a a- 
numeroși oa-

(Agerpres)

---------•---------

Numirea
noului ambasador 

al Republicii Populare 
Romîne în Republica

Populara ChinezăPrintr-un decret al liului de Stat al Populare Romîne, tru Gheorghiu a în calitate de
Consi-Republicii tov. Dumi- fost numit ambasadorextraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Republica Populară Chineză.

Un grup de tineri, din cei 1500 de elevi excursioniști, din regiunea Hunedoara, cu orice preț să se fotografieze într-un colț de natură... bucureșteană.
A

întâlnire

Președintele Republicii Ghana 
va face o vizită oficială

P,în R Romindde Mi-La invitația Consiliului Stat și a Consiliului de niștrî al Republicii Populare Romîne, președintele Republicii Ghana, dr. Kwame Nkru- mah. va face o vizită oficială în Republica Populară Romî-
nă în ziua de 9 august 1961’. Președintele Nkrumah va fi însoțit de membri ai Cabinetului de Miniștri și de înalte oficialități ale Republicii Ghana.

Adunări cu prilejul
„Zilei minerului**

Ieri dimineață, Gara da Nord a fost iarăși inundată de o mare de voioșie : au venit turiștii. Aproape 1500 de elevi din regiunile Mureș-Autonomă Maghiară, Hunedoara și Iași au sosit ieri dimineață în Capitală, ca oaspeți pentru cinci zile. La orele 7 și 8 minute au sosit elevii din Tg. Mureș. Ei au fost întîmpinați de ghizi al căror responsabil e tînărul și entuziastul pror. Ion Mitra- che. Dar nici nu s-a terminat bine trimiterea elevilor din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară cu autobuzele speciale spre punctele de cazare și... glasuri de tulnic anunțau intrarea în gară a acceleratului de Simeria : veneau hunedorenii. Intr-adevăr, elevii din regiunea Hunedoara au ținut să-și facă intrarea în orașul București într-un mod original și sărbătoresc. Ei au venit îmbrăcați în minunatele costume naționale specifice portului din regiune. Ceea ce impresiona pe călătorul care aștepta trenul a fost tocmai varietatea și strălucirea acestor costume. Alături de portul pădurenesc specific satelor de pe malul stîng al Mure-

șului, se întîlnea vestitul port din Săliște, reprezentat de elevii din Sebeș și Alba, precum și portul moților care și-au adus cu ei și tulnicele- Dar hunedorenii se mîndresc tot atît de mult cu uniforma de miner, de oțelar, de laminator. Iată de ce elevii de la școlile profesionale din regiune au venit îmbrăcați în

Sîmbătă, în minele din Valea Jiului și în celelalte exploatări miniere din regiunile Maramureș, Banat, Oltenia, Crișana, Ploiești etc., s-a sărbătorit, într-un cadru festiv împlinirea a 32 de ani de la eroicele lupte ale minerilor de la Lupeni, și „Ziua minerului".La adunările ce au avut loc cu acest prilej, au luat cuvîn- tul activiști de partid și de stat, mineri fruntași, conducători de exploatări miniere care au evocat evenimentele din august 1929, evenimente înscrise ca o pagină glorioasă în istoria mișcării muncitorești condusă de partid și au scos totodată în evidență noile condiții de muncă și viață asigurate minerilor în anii puterii populare- Pretutindeni, vorbitorii au arătat că harnicii mineri, însuflețiți de un fierbinte patriotism au întâmpinat sărbătoarea lor cu reali-

zări deosebite în muncă. De ziua lor. minerii și-au reafirmat hotărîrea de a imprima un nou avînt întrecerii socialiste, pentru sporirea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității cărbunelui și minereurilor, contribuind astfel, alături de întregul popor, la sprijinirea și consolidarea măsurilor luate de partid și guvern pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. în cadrul festivităților au fost conferite ordinele și medaliile cu care au fost distinși numeroși muncitori, ieigineri și tehnicienii cu ocazia „Zilei minerului1-, pentru merite deosebite în muncă-La București „Ziua minerului" a fost marcată de adunarea organizată în sala „Excelsior" la care au participat sa- lariați din cadrul Ministerului Minelor și Energiei Electrice și de adunarea lucrătorilor de la Comitetul geologic.

Aițî 1500 de elevi 
turiști din țară 

vizitează Capitala

costume reprezentînd aceste meserii.Hunedorenii au coborit din tren purtîndu-și cu fală uniformele de miner, de oțelar, strălucitoarele costume naționale, tulnicele și alte obiecte de artă create de geniul poporului. Ei nu au venit să facă o simplă excursie printr-un oraș oarecare ; ei au venit la o mult așteptată și scumpă întîlnire cu Bucureștiul, cu Capitala patriei. Ei nu au venit numai să vadă,

ci să și arate Capitalei frumusețile din regiunea lor.Cîteva zeci de tîrziu au sosit și regiunea Iași.Așadar, 1500 de vor petrece zile de neuitat în Capitala patriei noastre. Lor li s-a pregătit de către comisia organizatorică, înființată în acest scop și al cărei șei e tovarășul prof. Dumitru Bă- dulescu, numeroase surprize si momente plăcute. în orice caz, programul excursiei e foarte bogat : se va face turul orașului București, trecîn- du-se și pe la locurile care amintesc de lupta din ilegalitate a comuniștilor, se vor vizita Casa Scînteii, Muzeul de istorie a partidului. Sala Palatului R.P.R., marile bulevarde în plină construcție și înflorire, Stadionul „23 August", Palatul pionierilor, parcurile, noile cartiere ale orașului etc. Dar despre toate acestea, ne-ar putea povesti, în zilele care urmează, înșiși elevii. Noi le dorim excursie plăcută și cît mai multe și frumoase amintiri din această întîlnire cu Bucureștiul iubit.

minute mai turiștii dinturiști, care Generațiile V aii Jiului
(Urmare din pag. l-a)

Tinerii Salomie Maria și Ra- țiu Gheorghe de la Fabrica de încălțăminte „8 Mai" din Mediaș sînt cititori fruntași ai bibliotecii din întreprindere și purtători ai insignei „Prietenii cărții".Foto : N. STELORIAN

Calitatea produselor constituie preocuparea permanentă a tinerilor de la întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală. în fotografie poate fi văzut maistrul Valeriu Năprădeanu din secția montaj în timp ce explică tinerelor Elisabeta Bădescu și Constanța Cristea cum se execută mai bine mon tajul unui aparat.Foto : N. STELORIAN

AUREL GEORGESCU

CinematografeCARMELA (cinemascop) i 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 Pavel ; ESCROCII: Grădina Progresul, Magheru, Flacăra, I. C. 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— ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 7/1961: Timpuri Noi; BARBARA: 13 Septembrie; CERUL BALTICEI: Tineretului; CIRCUL c Cultural, 8 Mai.

VISURI-

oamenii rămînînd în felul acesta 
cu totul ți pentru multă vreme 
sub cerul liber. In ziarul „Mine
rul" din 1926 găsim următoarea 
notă foarte obișnuită pentru acele 
vremuri, dar uimitoare, plină de 
mirare și revoltă și uneori de ne
crezut, pentru noi, cei ce ne-am 
născut și trăim sub zodia socia
lismului : „Minerii cer ca bocan
cii ce li se dau să fie în stare 
bună și lemne pentru încălzit. în 
caz de moarte, văduva să pri
mească pensie. Muncitorii bolnavi 
să nu fie concediaji". Intre anii 
1929—1935 în Valea Jiului se a- 
flau mai mulji mineri șomeri de- 
cit cei care lucrau. în 1932, la 
Vulcan, numit atunci „orașul șo
merilor" nici unul din cei 3000 de 
mineri nu aveau de lucru. Colin
dau istoviți de griji de ia o ad
ministrație Ia alta, aștepfafi în 
poartă de femei cu copii în bra
țe.

Nicăieri în fara noastră n-a e- 
xistat o depresiune atît de inac
cesibilă în creierul Carpaților fiind 
totodată un centru de mare aglo
merare umană, ca depresiunea 
Petroșani. Spargerea porfilor de 
piatră ale munjilor s-a făcut în 
anii noștri prin acel eroic și ti
neresc „hei rup I" dînd patriei 
una dintre cele mai frumoase căi 
ferate și deschizînd drum liber 
cărbunelui spre restul tării. Spar
gerea perefilor cetății capitalis
mului care înăbușea ca sub un 
greu și negru tavan de piatră via
ta minerilor Văii Jiului s-a făcut, 
ca și pentru întreaga tar®, Pr'n 
glorioasa și definitiva izbîndă a 
clasei noastre muncitoare condusă 
de eroicul ei partid, de la 23 
August 1944. După momentul de 
la Lupeni 1929 — protest solidar 
și eroic împotriva capitalismului 
— urma acum un alt moment e- 
roic: hotărîrea entuziastă a mine
rilor de a da „totul pentru front, 
fotul pentru victorie". Marea o- 
fensivă de cucerire a vieții noi 
începuse. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej avea să spună a- 
poi : „acești tovarăși au răspuns 
ca un singur om la Chemarea Co
mitetului Central".

Și de atunci, de 17 ani de li
bertate și lumină, minerii răspund 
tuturor chemărilor partidului ,,ca 
un singur om". Ca un singur om 
au răspuns și răspund minerii che
mării partidului fiindcă partidul 
i-a călăuzi} la transformarea „Văii

Mersul lucrărilor

agricole de vară
In ultima săptămînă, in ma

joritatea regiunilor țării s-a 
lucrat intens la treieratul ce
realelor păioase. Potrivit date
lor Ministerului Agriculturii, 
pînă la 4 august a fost treie
rată 75 la sută din recolta de 
grîu și secară. Această lucrare 
s-a terminat în regiunea Do- 
brogea și este aproape de 
sfârșit în regiunile București, 
Galați și Banat.

Un decalaj mai mare între 
recoltare și treieriș 
să se mențină în 
Mureș-Autonomă 
Suceava, Cluj, Iași 
Această 
în mare măsură faptului 
nu s-a organizat paralel 
secerișul, transportul cereale
lor păioase pe arii și treieri- 
șul, iar batozele nu au func
ționat cu întreaga lor capaci
tate de lucru.

Arăturile adinei au fost efec. 
tuate pînă în prezent pe a- 
proape 1.100.000 hectare, ceea 
ce reprezintă 43 la sută din 
suprafața prevăzută. în re
giunile Banat, București și 
Maramureș, unde sînt folo
site mai multe tractoare în 
schimbul II, arăturile au fost 
făcute în proporție 
la sută.

Paralel cu aceste 
început pregătirile 
sămînțările de toamnă : pune

continuă 
regiunile 

Maghiară, 
și Bacău, 

situație se datorește 
că
cu

rea în starea de funcționare a 
utilajului, condiționarea se
mințelor, transportul îngră
șămintelor etc.

Ministerul Agriculturii re
comandă sg se folosească în 
zilele următoare toate mijloa
cele la transportul recoltei pe 
arii și la treieriș pentru ca a- 
ceste lucrări să se termine în 
majoritatea regiunilor pînă la 
sfîrșitul săptămânii viitoare. 
Toată grija să se acorde con
diționării cerealelor, precum 
și bunei organizări a preluării 
produselor contractate cu sta
tul de către unitățile agricole 
socialiste.

E necesar de asemenea să 
se grăbească efectuarea ară
turilor adinei, organizîndu-se 
lucrul în schimbul II la cel 
puțin 30 la sută din tractoa
rele G.A.S. 
urmărească 
tea acestor 
tinuie mai
rea semințelor, verificarea lor 
în laboratoarele regionale de 
control precum și reviziuirea 
utilajelor ce vor fi folosite la 
însămînțările de toamnă. In 
regiunile în care lanurile de 
porumb pentru siloz au ajuns în faza de coacere lapte-ceară, 
să se înceapă de îndată însi- 
lozările.

A 41-a ediție a 
de atletism alPe stadionul Republicii început sîmbătă întrecerile cadrul celei de a 41-a ediții a campionatelor de atletism ale țării noastre. Un nou record republican a fost stabilit în proba de săritură în înălțime de studentul clujean Cornel Porumb cu 2,06. Recordul țării era deținut pînă acum de Ion Soeter care în anul 1956 la Istanbul sărise 2,055 m. O luptă spectaculoasă s-a dat în proba de 1500 m în care victoria a revenit surprinzător dinamovistului Andrei Ba- rabaș. Acesta a atacat puternic pe Ultimii 50 m învingîn- du-1 pe favoritul probei Zol- tan Vamoș. Rezultatul gistrat de Barabaș este 3’46’’3/10 cu două zecimi

de 57—60

lucrări au 
pentru in

au din

înre- de de

campionatelor 
R. P. Romînesecundă mai puțin decît colegul său de club Vamoș. Proba de 10.000 m plat s-a încheiat cu victoria lui C. Gre- cescu (Dinamo) cronometrat în 30’20”4/10. Iată celelalte rezultate înregistrate : masculin 400 m plat Viesenmayei’ 49’’l/10; 100 m plat Stamates- cu 10”8/10 ; 110 m garduriMeszaros 15”l/0; disc Mano- lescu 51’60m; triplu salt Sorin 15,61 m; suliță Bizim 68,86: feminin: 100 m Cristina Macsay 12”4/10; 800 m Florica Grecescu 2’10”; greutate Ana Roth 15’32 m ; lun- gine Ana Pândele 5,86 m.Astăzi de la ora 18 pe stadionul Republicii campionatele continuă.

plîngerii", într-o „Vale a bucu-- -a riei .
în Piafa Victoriei din Petroșani 

se află un panou care vorbește 
despre realizările regimului nos
tru sub conducerea partidului în 
Valea Jiului. Este concentrată aici, 
în cîteva rînduri și cifre, o în
treagă istorie plină de lumină a 
vieții noi care a irumpt în acești 
ani mai puternic decît soarele cel 
mai puternic cînd se ridică de-a- 
supra munților ce străjuiesc Valea 
Jiului :

— redeschiderea și deschiderea 
de noi mine : Uricani, Vulcan, 
Cimpa I, Cimpa II ; construirea 
la Paroșeni a unei puternice 
inimi energetice ; noi secții mi
niere la Petrila și Lupeni ; fabri
că modernă la Petroșani ; teatru, 
palate de cultură, școli, institut 
de învățămînt superior cu 1000 de 
locuri, cluburi, zeci de biblioteci, 
sanatorii de odihnă... Panoul a- 
cesta care n-a împlinit încă trei 
luni trebuie totuși schimbat! Pen
tru că în Valea Jiului nu sînt 
5730 de apartamente nou con
struite ci 6104 ; pentru că pe pa
nou nu sînt notate cele trei școli 
npi, acum, terminate, din Lonea 
și Petroșani, cu cîte 16 săli de 
clasă și cîte două laboratoare fie
care ; pentru că nu sînt înscrise 
pe panou nici căminul studențesc 
nou nouț, cu 350 de locuri și 
cantina de 600 de locuri și nici 
amfiteatrul; pentru că pe panou 
nu sînt trecute nici noul funicu
lar... Istoria transformărilor, a 
realizărilor noastre a devenit, 
așadar, atît de vie, atît de di
namică îneît unui asemenea 
panou-cronică i se cere neapă
rat ritmul de apariție al zia
relor cotidiene.

Ar fi interesantă o carte care 
să adune în paginile ei, ca într-o 
antologie vie,, cele mai tulbură
toare și mai pasionante, mai în
drăznețe vise și aspirații pe care 
le trăiesc tinerii mineri în inti
mitatea lor. Ajutorul de miner 
Constantin Ștefănescu, de la Ani- 
noasa, tînărul care are apasă „o 
cașă de cărți" și pe care îl gă
sești mai totdeauna, în timpul li
ber, acolo unde e și cartea, unul 
din marea mulfime de tineri mi
neri care au absolvit în ultimii 
ani școala medie, scrie versuri 
despre munca de miner și — 
după cum spun ortacii săi — vrea 
să se facă inginer. Schianu Mar
cel din Lupeni împreună cu alfi 
30 de tineri colindă în timpul li
ber munții și încearcă să cuprin
dă cu penelul pe pînză frumuse
țile lor. Sute și sute de tineri din 
Valea Jiului își împart timpul în
tre mină și casele de cultură, au 
devenit prieteni ai cărfii, ai dan
sului, ai muzicii.

Două Jiuri trec prin depresiu
nea Petroșani : unul care rămîne 
înfipt în piatră, dar care ca orice 
alt loc al patriei a devenit, în 
anii, noștri, un mare cîmp de bă
tălie pe care s-au înscris și se 
înscriu mereu glorioasele victorii 
ale socialismului, iar altul, care 
aleargă, uneori aproape zburînd, 
spre Dunăre, parcă să ducă me
reu peste întinderi vestea noilor 
succese obținute zi de zi de a- 
cești oameni 
ducerea

și S.M.T. și să se 
permanent calita- 

lucrări. Să se con- 
intens condiționa-

(Agerpres)

Concurs de orientare turistică
Asociația sportivă „Olim. 

pia*-Slănic Prahova a orga
nizat un concurs de orientare 
turistică în sectorul Slănic- 
Muntele Roșu, o zonă neexplo
rată pînă acum de turiști. 
Concursul a cuprins două eta
pe : una de zi și a doua 
noaptea și a fost dotat cu 
„Cupa Minerului*. La acest 
concurs au participat un nu
măr de 10 echipe din Ploiești. 
Mîneciu Ungureni etc. Elanul 
tineresc a determinat pe parti, 
cipanți să învingă cu succes

dificultățile traseului care le-a 
solicitat uneori mari eforturi, 
Pe locul I s-a clasat echi
pa Institutului de Proiectări 
Schele Ploiești căreia i s-a în- 
mînat „Cupa Minerului*. La 
încheierea concursului mem
brii echipelor participante au 
făcut o vizită la salina Slă- 
nic cu care ocazie au luat cu
noștință de minunatele con
diții pe care le au minerii as
tăzi și de frumoasele succese 
pe care aceștia le obțin în 
muncă.

minunați . sub con- 
eroicului nostru partid.

Iată ce frumoasă jucărie am*Foto; F. EUGEN/



Răspunderea tinerei generații V
a secolului nostru

-au încheiat lucrările Forumului Mondial al Tineretului de la Moscova. Această mare întâlnire a tineretului lumii, inițiată de tânăra generație a Uniunii Sovietice, se înscrie ca unul din cele mai importante evenimente din viața tineretului de pretutindeni. Forumul de la Moscova a constituit o dezbatere de o amploare fără precedent în istoria mișcării mondiale de tineret.Timp de zece zile — între 25 iulie și 3 august a.c. reprezentanții majorității organizațiilor de tineret de pe cele cinci continente ale planetei noastre au discutat probleme vitale ce frămîntă tânăra generație a zilelor noastre, tânăra generație de la mijlocul celui de-al XX-lea secol. Caracterul deosebit de larg și de reprezentativ al Formului este ilustrat de faptul că la lucrările lui au participat peste 800 de reprezentanți a 332 de organizații de tineret din 111 ări ale lumii. La Forum au fost prezenți tineri cu cele mai diferite concepții politice, religioase sau filozofice, tineri liberali, conservatori, democrat creștini, socialiști, comuniști etc. în afara organizațiilor naționale de diverse orientări și tendințe, au participat Ia Forum reprezentanții a numeroase organizații internaționale, printre care UN.ES.CO., F.M.T.D., UI.S.Este binecunoscut faptul că cei mai inrăiți dușmani ai laborării tineretului lumii făcut totul — atît înainte și în timpul Forumului pentru a ponegri mărețele manifestări, neîncredere de la Mos- unor orga-

co- au citțe-luri ale acestei pentru a semăna față de întâlnirea cova în rândurile nizații de tineret- Cit de lamentabil au eșuat însă toate aceste jalnice tentative ! Acele organizații de tineret din țările capitaliste care au refuzat să participe la Forum, s-au izolat singure, s-au demascat ca dușmane ale colaborării tineretului lumii și de aceea poziția lor a fost respinsă și condamnată de marea majoritate a organizațiilor de tineret din întreaga lume.în calea cooperării tineretului lumii în apărarea păcii și progresului, cercurile reacționare imperialiste ostile încearcă să ridice mereu noi obstacole. Dar ideea unității tinerei generații în lupta pentru apărarea celor mai vitale interese ale ei învinge, repurtează mereu noi victorii. Aceasta s-a vădit în chipul cel mai convingător în succesul deplin al Forumului de Ia Moscova-Forumul a demonstrat deasupra țelegerii, încă, din diferite întinse punți Forumul a fost încununat de succes tocmai pentru că el a corespuns năzuinței celor mai largi mase ale tineretului lumii spre unitate, pe platforma comună a luptei pentru pace. Forumul a demonstrat că există posibilități reale, largi, în vederea realizării unei tot mai strînse cooperări între tinerii de pretutindeni, că există posibilități evidente pentru 1 rirea unității tineretului lupta pentru pace, pentru viitor mai bun.Forumul a dovedit atașamentul maselor largi de tineri din lumea întreagă față de ideile coexistenței pașnice între state cu sisteme sociale diferite. Problemele coexistenței pașnice, ale luptei pentru asigurarea păcii au stat în centrul marii dezbateri de la Moscova. Firește, în aceste probleme s-au înfruntat diferite puncte de vedere, diferite

opinii, dar ceea ce a fost caracteristic a fost năzuința comună de a găsi ceea ce unește tineretul lumii. Printr-o discuție sinceră, participanții au ajuns la concluzia fermă, comună, că toți tinerii din lume, indiferent de concepții și convingeri trebuie să se unească în lupta — de importanță primordială — pentru asigurarea unei păci trainice pe pământ.Ca un fir roșu a trecut prin cuvîntul celor ce s-au perindat la tribuna Forumului ideea că întreg tineretul este vital interesat în triumful coexistenței pașnice, în apărarea păcii, deoarece un nou răzbci ar însemna pentru generația tânără ca și pentru toate popoarele suferințe fără seamăn. In amplele dezbateri purtate în comisia consacrată problemelor dezarmării a răsunat unanim cerința clară a maselor largi ale tineretului lumii de a se pune capăt cursei înarmărilor, de a se înfăptui dezarmarea generală, totală și controlată, de a fi lichidate toate bazele militare străine de pe teritoriile altor țări. Reprezentanți ai diferitelor organizații de tineret au luat poziție pentru încheierea Tratatului de pace cu Germania- Exprimînd necesitatea luptei unite și active a tineretului pentru reglementarea pașnică a problemei germane, un reprezentant al tineretului din Germania occidentală a spus : „Nu sînt comunist. Dacă vreți să mă credeți am căutat să mă țin departe de politică. învățam și făceam sport. Dar pe lumea aceasta există și alte lucruri în afară de carte și de terenul de handbal. Nu poți fi apolitic,. nu poți trăi cu capul în nori. Vreau să-mi întemeiez o familie, să am copii. Ce viitor mă așteaptă însă ? Politica Bonnului este o politică de curată sinucidere. Vă spun: nu sînt comunist, nu am odată în dar credlut necesar Tratatul de pace cu Germania, ca țara noastră ca și întreaga lume să fie ferite de calamitățile unui nou război".Lupta pentru pace, pentru dezarmare, pentru coexistență pașnică este strîns și indisolubil legată cu lupta de eliberare a popoarelor împotriva colonialismului și a tuturor formelor asupririi imperialiste. Un loc important în dezbaterile Forumului l-au ocupat problemele luptei tineretului împotriva colonialismului și imperialismului, pentru independență națională Și aci s-au exprimat puncte de vedere diferite, dar ceea ce a caracterizat dezbaterea acestor probleme a fost condamnarea viguroasă a colonialismului sub toate formele sale.Trebuie să odată pentrunialismului și tuturor celorlalte forme de oprimare a popoarelor — iată năzuința clar exprimată Ia Forum de reprezentanții majorității organizațiilor de tineret din lume-Cu putere a fost subliniată la Forum ideea răspunderii ce revine organizațiilor de tineret pe tărîmul educării tinerei generații în spiritul umanitarismului, în spiritul urii față de rasism și fascism, al devotamentului față de democrație și progres în spiritul păcii, prieteniei și respectului față de alte popoare.Exprimînd năzuințele tineretului romîn, delegația tinerei noastre generații la Forum a adus o contribuție însemnată la desfășurarea acestei mari întâlniri internaționale.Reprezentanții tineretului nostru au afirmat cu putere la Forum hotărârea tinerilor constructori ai socialismului din R. P- Romînă de a milita pe mai departe pentru întărirea cooperării tinerei genera-

fost încă nici-R. D. Germană, că este abso- să se încheie

că neîncrederii și neîn- care mai desparte păcate, tinerii din țări pot și trebuie ale prieteniei-
și manifestărilese pună capăt totdeauna colo-

fău-îni un

încheierea tratatului de pace 
cu Germania

nici un fel
nu mai suferă 
de amînare— In-cores-BERLIN 5 (Agerpres). tr-o convorbire cu un pondent TASS Kurt Helker siecretar al Uniunii germane a păcii, a salutat inițiativa U.R.S.S. pentru rezolvarea problemei germane. în notele Uniunii Sovietice adresate puterilor occidentale și memorandumul său adresat guvernului R.F.G., a spus el, se ține seama de faptul că, din

cauza actualei evoluții din Germania occidentală, încheierea tratatului de pace nu mai suferă nici un fel de amînare.Cererea insistentă a tuturor patrioților germani ca tratatul de pace să fie semnat încă anul acesta corespunde întru- totul aspirațiilor naționale ale poporului nostru și năzuinței popoarelor Europei de a obține o pace trainică.
Nota guvernului sovietic 

deschide larg porțile pentru tratativeNEW YORK 5 (Agerpres). 
— Ziarele din New York acor
dă o mare atenție notei guver. 
nului sovietic, adresată guver
nului S.U.A., cu privire la 
Tratatul de pace cu Germania. 
„New York Times" a publicat 
la loc de frunte textul inte
gral al notei.

„Nota sovietică este con- 
I rpută într-un ton moderat, 
cheamă la tratative și respin
ge amenințările" („New York 
World Telegram and Sun"), 
„Hrușciov este gata să ducă 
tratative cu privire la Berlin" 
(„New York Journal Ameri
can") - sub asemenea titluri 
au apărut materialele despre 
nota sovietică în edițiile zia
relor newyorkeze din 5 august. 
Ziarul „New York Herald Tri
bune" a publicat informația

despre nota guvernului sovie
tic sub titlul „Nota lui Hruș
ciov către Occident: sînt gata 
să duc tratative".

Corespondentul din Paris al 
ziarului „New York Times" 
subliniază la rîndul său că 
„observatorii occidentali" re
levă că în notă se exprimă 
dorința U.R.S.S. „de a duce 
tratative".

în articolul redacțional prin
cipal, intitulat „De la monolo
gări la un dialog cu privire la 
Berlin", ziarul „New York 
Herald Tribune", deși afirmă 
că „Occidentul nu poate fi de 
acord cu intenția Uniunii So
vietice de a încheia Tratatul 
cu Germania răsăriteană", re
cunoaște totuși că S.U.A. și a- 
liații lor nu pot „împiedica 
încheierea acestui tratat".

ții a lumii în lupta pentru triumful coexistenței pașnice. Delegația tineretului romîn a desfășurat la Forum o activitate fructuoasă, pusă în slujba cauzei păcii, a prieteniei. Reprezentanții tineretului din țara noastră au prezentat trei referate : în comisia consacrată problemelor educării tineretului, în comisia „Tineretul și dezarmarea", în comisia pentru problemele tineretului sătesc. De asemenea, membri ai delegației noastre, prin cuvîntul lor, au participat activ la desfășurarea lucrărilor comisiilor ce au activat in cadrul Forumului. In timpul lucrărilor, reprezentanții tineretului nostru, militând ferm pentru promovarea ideilor păcii și prieteniei între popoare, au contribuit la găsirea unui limbaj comun în diferitele probleme în apărarea intereselor vitale ale tineretului lumii.Tineretul țării noastre, care s-a pronunțat întotdeauna pentru colaborare internațională, consideră că rezultatele obținute în mari lumii roade păcii.în aceste zile, pe toate meridianele globului răsună cuvintele vibrante ale mesajului adresat tineretului lumii de către participanții la Forum- „Tineri! Alăturați-vă glasul glasurilor noastre !“ Mesajul este o chemare înflăcărată adresată tineretului de pretutindeni în vederea întăririi unității rândurilor sale în lupta pentru pace, pentru dezarmare, în lupta pentru lichidarea colonialismului și a tuturor formelor asupririi imperialiste. A- cest mesaj oglindește convingător faptul că tinerii europeni, americani, asiatici, africani, australieni, trecînd peste deosebirile de vederi, peste divergențe, își unesc eforturile de a găsi un limbaj comun, de a apăra împreună cel mai de preț bun al omenirii : pacea-Forumul Mondial al Tineretului de la Moscova și-a atins întru totul scopul- El a demonstrat întregii lumi că tânăra generație a secolului XX este conștientă de răspunderile ce-i revin, că ea este hotărîtă să-și aducă contribuția la soluționarea problemelor importante ale contemporaneității, că militează activ pentru triumful păcii pe pământ.Ideile Forumului, ideile colaborării tinerei generații de pretutindeni pe platforma luptei pentru pace vor dobîndi, fără îndoială, noi și noi victorii !
„Scînteia tineretului**

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Luni 7 august la ora 20 (ora 
Moscovei) N. S. Hrușciov, pre. 
ședințele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., va vorbi Ia 
posturile do radio șl televizi
une sovietice.La marele Muzeu al Revoluției

(Urmare din pag. l-a) 
provocatorii la război. In
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întilniri vor da bune
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cadrul acestei a tineretului fără îndoială pentru cauza
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Demonstrație în Anglia împo
triva prezenței trupelor Bun- 
ăeswehrului pe teritoriul An
gliei. Participanții poartă pan
carte pe care scrie „Nu vrem 
trupe germane pe teritoriul 

Angliei".Suvanna Fumma demască manevrele grupului rebel laoțianPNOM PENH 5 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, la Pnom Penh — capitala Cambodgiei au avut loc convorbiri între șeful guvernului legal al Laosului, prințul Suvanna Fumma, și căpetenia grupului laoțian rebel, Boun Oum.Presa occidentală nu a ascuns faptul că principalul țel urmărit de liderul rebel pro- occidental la aceste convorbiri a constat în a-1 determina pe Suvanna Fumma să treacă de partea sa și să înceteze colaborarea cu partidul patriotic Neo Lao Haksat.După cum anunță postul de radio cambodgian, primul ministru Suvanna Fumma a făcut la 3 august o declarație în care a demascat manevrele grupului Boun Oum—Fumi Nosavan și a subliniat că „actuala situație din Laos trebuie să fie rezolvată doar în modul acceptabil pentru toate cele trei părți laoțiene".

Cel mai măre| document
al epocii noastre

Opinia publica mondiala despre proiectul 
de Program al P. C. U. S.

Pur și simplu extraordinar
aceste săli sînt adunate măr
turii ale faptelor de eroism 
ale poporului sovietic pentru 
zdrobirea fasciștilor. Iată și 
bustul nemuritoarei eroine, 
comsomolista Zoia Kosmode
mianskaia.
. Ultimele săli ale muzeului 

sînt închinate desăvîrșirii con
strucției socialiste și trecerii 
la construirea desfășurată a 
comunismului. Sînt înfățișate 
aci, în imagini elocvente, gi
ganticele construcții ale pla
nului de electrificare, avîntul 
agriculturii, înfăptuirea mari
lor obiective ale septenalului, 
apariția zorilor comunismului.

în muzeu sînt expuse nenu
măratele dovezi de dragoste și 
prietenie ale tuturor popoare
lor lumii față de popoarele 
Uniunii Sovietice. Se află aici 
și daruri trimise de oamenii 
muncii din R. P. Romînă 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, muncitorilor și 
țăranilor sovietici.

Ne atrage atenția o fotogra
fie care-l înfățișează pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej împreună cu conducătorii 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste 
care au participat la Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S.La sfîrșitul vizitei, membrii 
delegației semnează în cartea 
de onoare a muzeului.

Viu interes
OTTAWA 5 (A- 

gerpres). — TASS 
transmite : In ciu
da campaniei anti- 
sovietice a presei 
burgheze reacționa
re, canadienii au 
început să cunoas
că cuprinsul și sen
sul proiectului nou
lui Program al 
P.C.U.S.. Aceasta 
i-a determinat să 
reflecteze, să facă 
comparații și 
tragă concluzii 
zonabile. Este 
racteristică în 
ceasta privință scri
soarea semnată de

S'

să re- ca-a-

Oglinda aspirațiilor prezentului si viitorului
t

în
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite : Noi, vechi bolșevici leniniști, aprobăm întratotul proiectul noului Program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în toate punctele Iui, scriu„Pravda" nouă vechi membri ai P.C.U.S. Printre ei sînt Feodor Petrov, membru de partid din 1896, și Veaceslav Karpinski, membru din 1898.Sub ochii noștri s-au scurs primele șase decenii ale secolului al XX-lea, se spune în scrisoare. Aruncând astăzi o privire retrospectivă asupra întregii desfășurări a evenimentelor, vedem cu proprii noștri ochi cum omenirea înaintează inevitabil spre comunism, cum timpul pe care istoria l-a rezervat capitalismu. lui este pe punctul să expire. Mii de fapte din viața do toate zilele dovedsc acest lucru ; el este fundamentat în modul cel mai grăitor intr-unui dintre cele mai mărețe documente ale epocii noastre, proiectul de Program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Astăzi declarăm cu deplin temei, subliniază vechii comuniști, că au fost îndeplinite cu succes primele două programe ale partidului, Ia a căror elaborare au luat parte unii dintre noi.In scrisoare se spune că elaborarea celui de-al treilea Program ilustrează marea for-

ță teoretică și politică a Partidului Comunist, fidelitatea lui față de principiile marxist- leninismului.Vechii membri ai P.C.U.S. subliniază in încheiere că Programul partidului oglindește gândurile și aspirațiile poporului, sensul vieții Iui, prezentul și viitorul lui.
În slujba păcii și a fericirii 

popoarelor

în Canada
din To-Hamilton 

rento, publicată în 
numărul din 4 au
gust al ziarului „Globs and Mail". „Am citit cu interes, scrie el, că Rusia va avea pâine gratuită, transporturi și locuințe gratuite. Nu aș putea decît să compar această perspectivă cu aceea pe care o pregătește președintele Kennedy mea Oare noastră pentru lu- occidentală. perspectiva trebuie să

fie singe, sudoare și lacrimi, și un nou război din pricina Germaniei ?D-l Kennedy este tînăr ca vîrstă, dar bătrîn în idei ca și predecesorii săi dacă el promite un nou război și milioane de morți pentru rezolvarea problemei germane. Mai bine să ne în- trecem cu rușii nu pentru Berlin, ci pentru a avea pâinea, transportul și locuința gratuite".
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A. Fanfani a plecat
spre
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NEW YORK 5 (Agerpres).— TASS transmite : „Planul de lucru al comunismului" — sub acest titlu ziarul „Worker" a publicat un articol redacțional consacrat proiectului de Program al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică. Acest Program, se spune în articol, va însufleți pe oamenii muncii din Uniunea Sovietică și din întreaga lume.în cursul următoarelor două decenii, se spune în articol, vor deveni realitate unele dintre cele mai nobile visuri pe care omenirea Ic-a nutrit de-a lungul multor secole.Oamenii muncii din țara noastră și din întreaga lume au fost uimiți șj au resimțit o adâncă satisfacție față de acest plan uluitor de asigurare a prosperității omului și

de ridicare a demnității umane în slujba cauzei păcii și a fericirii popoarelor din întreaga lume.în încheierea articolului „Worker" subliniază :în primul rînd, programul constituie o importantă confirmare științifică a puterii forțelor sociale care luptă pe plan mondial împotriva războiului, reacțiunii, asupririi naționale și imperialismului, el întărește năzuința tuturor popoarelor de a asigura omenirii un viitor promițător prin preîntâmpinarea războiului termonuclear, năzuința de a exclude războiul din viața o- menirii, de a asigura coexistența pașnică a țărilor socialiste șî capitaliste, ca necesitate obiectivă pentru dezvoltarea societății omenești.

OSLO 5 (Agerpres). —■ TASS 
transmite: într-o convorbire cu 
un corespondent al agenției TASS 
T. Knudsen, secretar al Acade
miei de Științe a Norvegiei, a de
clarat că noul program grandios 
de dezvoltare a sfatului sovietic, 
care va fi discutat la cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. este 
pur și simplu extraordinar. Nu mă 
îndoiesc, a continuat el că acest 
program va fi îndeplinit. Rusia 
dispune de asemnea bogății na
turale, de o industrie și o știin
ță atît de dezvoltate încît se poa
te spune cu toată încrederea că 
orice sarcini îi stau în putere.

Noile cifre ale planului de dez
voltare economică au o influență 
colosală. Un astfel de ritm nu a 
cunoscut istoria niciunui stat capi
talist. Și, cu toate acestea, nu ne 
îndoim că poporul sovietic își va 
atinge țelul, a declarat Knudsen, 
în această direcție are o mare im
portanță sistemul de învățămînt, 
elaborat excepțional de bine. 
Nici o țară din lume nu se poate 
compara în acest domeniu cu 
Uniunea Sovietică.

Pacea este punctul cel mai im
portant al programului sovietic, 
a continuat Knudsen. Pacea este 
necesară poporului sovietic pentru 
înfăptuirea acestor sarcini mărețe. 
Noul program este cea mai bună 
dovadă că Uniunea S ivieticâ do
rește pacea.

PEKIN 5 (Agerpres). — TASS transmite : La 5 august, ziarul „Jenminjibao" a publicat textul integral al proiectului de Program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
învățăm în tul sovietic pe drumul

unui nou și uriaș avînt
„Zeci de milioane de oameni 

vor face studii de specialitate"— 
iată cîteva din cuvintele înscrise 
în grandiosul proiect al Programu
lui Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, ce dovedesc qrija 
deosebită pe care o acordă pu
terea sovietică școlii, pregătirii 
milioanelor de specialiști nece
sari construcției comunismului — 

visul de aur al omenirii.
Am călătorit pe meleagurile 

Uniunii Sovietice și cunosc dra
gostea cu care învață oamenii so
vietici, rîvna cu care omul sovie
tic își ridică necontenit califica
rea, își însușește cele mai de sea
mă cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane.

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice a pus sarcini de mare im
portanță în fața școlii sovietice, 
organizată în așa fel încît învăță- 
mîntul șl educația tinerei gene
rații să fie strîns legate de viață, 
de munca în producție, astfel ca 
populația adultă să poată îmbina 
munca în sfera producției cu con
tinuarea învățămîntului profesio
nal șl a studiilor, potrivit aptitu
dinilor personale și nevoilor so
cietății.

Stabilind faptul că în decursul 
primului deceniu se va introduce

Acad. prof. 
Raluca Ripan

Filialei ClujPreședinfe al
a Academiei R.P.R

învăfămîntul mediu general 
politehnic obligatoriu de 11 
pentru toți copiii de vîrstă școla
ră, și învăfămîntul de 8 clase pen
tru tinerii ocupați în economia 
națională care nu au studii co
respunzătoare, iar în cursul urmă
torului deceniu, se va asigura tu
turor posibilitatea de a tace sfu
dii medii complete, proiectul de 
Program al P.C.U.S. asigură o ex
cepțională ridicare a nivelului de 
cultură al poporului sovietic.

Alături de prevederile despre 
introducerea învățămîntului me
diu general și obligatoriu, minu
nate sînt prevederile cu privire 
la crearea condițiilor menite să 
asigure un înalt nivel învățămîn
tului și educării tinerei generații 
— prin care partidul trasează 
sarcina îndeplinirii unui vast pro
gram de construcții de școli, insti
tuții cultural educative, care să 
corespundă pe deplin necesități
lor educației și învățămîntului.

ani

Pe măsura progresului științei 
și tehnicii, va lua o mare dezvol
tare învățămîntul superior și me
diu de specialitate, menit să 
pregătească specialiști cu o înaltă 
calificare, cu un larg orizont teo
retic și politic.

An de an va spori numărul ce
lor care învață în institutele 
învățămînt superior și 
specialitate.

Reducerea zilei de 
creșterea considerabilă 
lui de trai al întregii 
vor crea condiții pentru ca toți 
cei care doresc să învețe, să 
poată urma studii superioare sau 
medii de specialitate.

Zeci de mii de ingineri, me
dici, profesori, cercetători în cele 
mai diverse compartimente ale 
științei contemporane, se vor a- 
dăuga uriașului detașament de 
specialiști sovietici care își dă
ruiesc toate forțele măreței bătă
lii pentru comunism.

Alături de întregul nostru popor 
transmit oamenilor sovietici deplin 
succes în îndeplinirea mărețului 
program de luptă cuprins în pro
iectul Programului Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

de 
mediu de

muncă și 
a nivelu- 
populafii

0 agricultură înfloritoare, multilateral dezvoltată
și de o înaltă productivitate

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite : La 5 august au părăsit Moscova plecând cu avionul spire patrie după o vizită oficială de trei zile în U.R.S.S., Atmintore Fanfani, președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Antonio Segni, ministrul Afacerilor Externe al Italiei și ceilalți membri ai delegației italiene.Pe aeroportul Vnukovo, oaspeții au fost conduși de N. S. Hrușciov, Consiliului deU.R.S.S., A. I. Mikoian, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. A. Gromâko, ministrul Afacerilor Externe, și de alte persoane oficiale.Convorbirile noastre, a spus N. S. Hrușciov, luând. cuvîntul pe aeroport, au fost sincere și s-au desfășurat într-o atmosferă bună.Atît guvernul Uniunii Sovietice cît și guvernul Italiei, a spus N. S. Hrușciov, acordă o importanță primordială problemei asigurării unei păci trainice, rezolvării problemelor internaționale litigioase pe cale pașnică.N. S. Hrușciov a relevat că convorbirile cu Fanfani s-au caracterizat prin năzuința

spre lărgirea continuă a relațiilor sovieto-italiene.Apoi a luat cuvântul Amin- tore Fanfani. El a declarat că vizita sa la Moscova a fost oportună și folositoare pentru țelurile nobile ale păcii.

Alături de toți oamenii muncii 
din țara noastră, noi, colectiviștii 
din Bărcănești am citit cu mult 
interes proiectul Programului Par
tidului Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Am studiat fiecare din capito
lele proiectului, oprindu-ne înde
lung asupra paragrafelor care tra
tează problemele dezvoltării agri
culturii și a relațiilor sociale la 
sate.

Subliniind faptul că o condiție 
obligatorie a construirii comunis
mului este ca, paralel cu o puter
nică industrie, să fie creată o a- 
gricultură înfloritoare, multilateral 
dezvoltată, și de o înaltă produc
tivitate, proiectul de Program a- 
rată că P.C.U.S. organizează un 
puternic avînt al forțelor de pro
ducție ale agriculturii care va 
permite să se rezolve două sar
cini fundamentale strîns legate 
între ele : în primul rînd — să

Grigore Ivanov
Președintele G.A.C. „Viafa Nouă" 

Bărcănești, regiunea Ploiești

belșug de produse 
i bună calitate pen- 

și de materii pri- 
industrie ; iar în al

se obțină un 
alimentare de 
tru populație 
me pentru i 
doilea rînd să se asigure trece
rea treptată a satului sovietic la 
relații sociale comuniste și să se 
lichideze în linii mari 
dintre oraș și sat.

„Agricultura se va 
nivelul industriei în 
înzestrarea tehnică și 
producției ; munca în agricultură 
se va transforma într-o varietate 
a muncii în industrie ; dependen
ța agriculturii de forțele oarbe 
ale naturii se va micșora conside
rabil, și apoi se 
nimum" — iată

deosebirile

apropia de 
ce privește 
organizarea

va reduce la mi- 
visul oricărui om

președinteleMiniștri al La 5 august președintele Miniștri alMOSCOVA. - Nikita Hrușciov, Consiliului de U-R-S.S-, a primit pe Saddok Mokaddem, ministrul Afacerilor Externe al Tunisiei.Saddok Mokaddem a expus poziția guvernului tunisian în legătură cu agresiunea colonialiștilor francezi la Bizerta și a adus Uniunii Sovietice, din partea poporului și guvernului Tunisiei, mulțumiri pentru sprijinul acordat în lupta ei împotriva nfi-Saddok Mokaddem nat lui Nikita Hrușciov un mesaj personal din partea lui Habib Burghiba, președintele Tunisiei prin care șeful gu-

vernului sovietic este invitat să viziteze Tunisia la o dată ce-i va conveni. N. S. Hrușciov a acceptat cu mulțumiri această invitație.
intelectuali șinești față de împotriva înăbușirii libertăților elementare în Grecia-

Tunisiei agresiu-
a înmî-

NEW YORK. — După cum anunță agenția UPI, la 5 august cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a sosit la Halifax (Canada). Răspunzînd invitației Iui Cyrus Eaton, cunoscut industriaș și reprezentant al vieții publice, I. A. Gagarin va rămîne două zile în Canada.
ATENA. — Uniunea artiștilor din Grecia a adresat guvernului o telegramă în care protestează cu hotărîre împotriva samavolniciilor poliție-

BUIENOS AIRES. - După cum relatează revista „Principles", Jorge del Rio, liderul Mișcării pentru apărarea petrolului argentinean a declarat că „în ultimii ani Argentina a fost obiectul celei mai sălbatice agresiuni economice a grupurilor monopoliste americane sub protecția diplomației S.U-A.“. Argentina a suferit o pierdere de peste 5 miliarde de dolari prin acapararea de către monopolurile americane și engleze a unor resurse evaluate Ia peste 500 de milioane metri cubi de petrol-

al muncii de pe ogoare și care 
înscris în proiectul de Program al 
P.C.U.S. va prinde rădăcini adinei 
pe meleagurile Uniunii Sovietice. 

Sporirea volumului total al pro
ducției agricole în 10 ani de 
circa două ori și jumătate, iar în 
20 de ani de trei ori și jumătate, 
creșterea productivității muncii 
în agricultură în decurs de 10 ani, 
de cel puțin două ori și jumătate 
iar în 20 de ani de cinci-șase ori 
— aceasta va fi contribufia oame
nilor muncii din agricultura so
vietică la lupta pentru transfor
marea agriculturii înfr-o ramură 
puternic dezvoltată a economiei 
societății comuniste.

Am urmărit cu multă bucurie 
paragrafele cu privire la mecani
zarea continuă a agriculturii, a- 
plicarea mecanizării complexe și 
folosirea mijloacelor de automa
tizare, introducerea unor sisteme 
de mașini cu indici tehnico-eco- 
nomici înalți corespunzătoare 
condițiilor fiecărei zone — și 
însfîrșit electrificarea rapidă a 
agriculturii, pe care P.C.U.S. o 
socoafe drept una dintre cele 
mai importante sarcini.

Colhozurile și sovhozurile se 
află în fafa unui nou și uriaș 
avînt.

Noi cei care urmărim 
victoriile colhoznicilor 
avem certitudinea că
nii muncii din agricultura so
vietică vor îndeplini mărețul pro
gram de luptă cuprins în proiec
tul de Program al P.C.U.S., dă- 
ruindu-și toate forjele pentru a 
ridica agricultura sovietică la un 
înalt nivel de dezvoltare, pentru 
a lichida deosebirile social-eco- 
nomice și deosebirile culturale 
și de trai dintre oraș și sat — 
unul din cele mai mărețe rezul
tate ale construirii comunis
mului.

zi de zi 
sovietici 

oame-
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