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august, au absolvit

In gara Băneasa, la plecarea delegației
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Vineri 1 septembrie 1961 Succesele 
laminoriștilor 

reșițeni
Laminoriștii de la Combina

tul metalurgic Reșița obțin 
noi succese în producție. La 
linia de tablă, unde lucrează 
echipele conduse de maiștrii 
Matei Borceanu și Teodor 
Popoi, planul de producție pe 
luna august a fost îndeplinit 
cu 3 zile înainte de termen. 
Colectivul secției laminoare a 
dat pînă la 30 august cu 14.775 
tone mai multe laminate fini
to decât prevedea planul pe 
cele 8 luni care au trecut din 
acest an- Preocupați de îm
bunătățirea calității produse
lor, siderurgiștii au extins 
metoda de control pe fiecare 
operațiune de laminare, ceea 
ce a dus la îmbunătățirea pro
duselor.

In practica 
de produejie

State Romeo, student la Institutul politehnic din Iași, care 
a făcu/t practică la Intre prinderea Metalurgică de Stat 

din Roman a fost ajutat îndeaproape de tînărul strungar 
Vasile Ioniță să învețe cît mai multe lucruri practice.

Foto : N. STELORIAN

gălățene 
își așteaptă elevii

La Șantierele navale gălățene 
au terminat în acest an școala 
medie serală peste 30 de mun
citori. Cei mai mulți dintre ei se 
pregătesc acum să se prezinte la 
examenul de admitere în facul
tăți. Frezorul Dumitru Stan va da 
examen la Facultatea de meca
nică, fochistul Grigore Radu, care 
a luat maturitatea cu media 10, 
se prezintă la Facultatea de elec
trotehnică, tapiferul Petre Brăilașu 
la construcții navale etc.

Și în celelalte întreprinderi în» 
dustriale din regiunea Galați, 
cum sînt Uzinele siderurgice „Ni
colae Cristea", Uzinele metalur
gice din Brăila etc, își comple
tează studiile medii un mare nu
măr de muncitori. In întreaga re
giune au urmat anul acesta 
cursurile școlilor medii de cultură 
generală aproape 2.900 de mun
citori.

Acum în orașele și satele de 
pe cuprinsul regiunii Galați sa 
apropie de sfîrșit pregătirile pen
tru deschiderea anului de învă- 
fămînt. Pretutindeni elevii de ia 
cursurile medii serale, precum șl 
cei de la cursurile de zi, ale șco
lilor medii și elementare, al că
ror număr sporește cu pesta 
.17.000 față de anul trecut, vor, 
afla surprize plăcute. In multe 
calități se deschid școli noi, 
în altele se adaugă noi săli 
clasă la clădirile existente. In 
tal, pînă la finele anului 1961 
regiune se vor da în folosință 
319 săli de clasă. Penfru multei 
din unitățile școlare a fost procu
rat mobilier nou. Suma alocată 
în acest scop este cu aproape 2 
milioane lei mai mare decît cea 
de anul trecut.

Io- 
iaf 
de 
to- 
fri

(Agerpres)

ri colectiv

Joi seara a plecat spre Bu
dapesta delegația Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Român și a guvernului 
Republicii Populare Române, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar și a Gu
vernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, va face 
o vizită de prietenie în R. P. 
Ungară.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P-M.R., președintele Consiliu
lui de Stat, conducătorul dele-

gațiel, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R-, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnăraș și Alexandru Mo- 
ghioroș, membri ai Biroului 
Politic al C.C. aâ P-M-R-, vice
președinți al Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîriădea- 
nu, membru al C C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe. 
Din delegație face parte, de a- 
semenea, tov. Mihail Roșianu. 
membru al CC. al P.M R-,

ambasadorul R. P. Române ia 
Budapesta.

împreună cu delegația a ple
cat, de asemenea, Bela Neme- 
ty, ambasadorul R. P. Ungare 
la București.

La plecare, în gara Băneasa, 
membrii delegației au fost sa
lutați de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, A- 
lexandru Drăghici, Leont#

Răutu, Ștefan Voitec, Mihal 
.Dai ea, membri ai C.C. al 
P-M-R-, ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, activiști de 
partid și de stat, conducători 
ai organizațiilor obștești.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, membri ai Ambasa
dei R. P- Ungare și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

In luna 
școala de calificare, ce a 
funcționat în cadrul Combi
natului de caucicuc
Onești, aproape 450 de opera
tori chimiști și laboranți. Ei 
au și fost deja repartizați 
pentru practica de speciali
zare la rafinăriile din Plo
iești, Cîmpina, Dărmănești, 
la Combinatul chimic Bor- 
zești și la alte întreprinderi 
ale industriei noastre chimice.

Tinerii absolvenți, care au 
fost repartizați la Combinatul 
chimic Borzești, învață ală
turi de muncitorii cei 
buni ai combinatului, 
supravegherea instructorului 
lor de practică, inginerul Ho- 
bîncă Vasile. Aceștia le îm
părtășesc cu multă dragoste 
din -tainele meseriei. Merită 
să fie evidențiați cei mai sîr- 
guincioși în munca de pregă
tire a tinerelor cadre : Răi- 
leanu Gheorghe de la secția 
Oxigen, Geamgii Vasile, Arde- 
leanu loan, Chindea Aurel, 
Bălan Ștefan, Buruiană loan, 
de la secția H.C.H., Iovu Lo- 
ghin, de la secția Monoclor- 
benzen, Sive Ilie, Zorobici 
Gheorghe și Patrichi Ioan de 
la secția Evaporare-topire.

GORUN GHEORGHE 
mecanic

TOMA CONSTANTIN 
lăcătuș

sintetic

mai 
sub

prieteniaTrăiască

romi no- ungara
) a Partidului 

Muncitoresc Romîn și 
a guvernului R- P- Ro- 
a plecat ieri într-o vi
de prietenie în R. P-

O delegație 
Muncitoi

mine 
zită 
Ungară, ca răspuns la vizita 
pe care o delegație de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Populare Ungare a făcut-o 
în anul 1S58 în Republica 
Populară Romînă, Delegația 
duce cu ea sentimentele calde 
de prietenie ale poporului ro
mîn față de poporul frate un
gar, și va exprima dorința lui 
ca legăturile frățești ce unesc 
țările noastre în cadrul marii 
familii a țărilor socialiste să 
se dezvolte cît mai mult.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. 
Romîne condusă dc tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
R. P- Ungară va întări și mai 
mult prietenia popoarelor 
noastre, unitatea de granit a 
lagărului socialist, spre binele 
tuturor popoarelor și al cauzei 
păcii.

Prietenia dintre poporul ro
mîn și poporul ungar este o 
prietenie trainică, de nădejde, 
pentru că se bazează pe comu
nitatea intereselor și a țeluri
lor, pe fidelitatea față de în
vățătura marxist-leninistă- 
Prietenia care leagă astăzi cele 
două popoare iși are izvorul 
forței sale în principiile leni
niste ale internaționalismului 
socialist; această prietenie se 
bazează pe deplina egalitate în 
drepturi, pe relațiile de cola
borare și întrajutorare frățeas
că statornicite între țările so
cialiste.

Vizita făcută în țara noastră 
de delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Populare Ungare în anul 1958 
a constituit o puternică mani
festare a prieteniei popoarelor 
romîn și ungar, pe veci înfră
țite în cadrul marii familii a 
popoarelor din țările lagărului 
socialist. Această vizită a 
contribuit la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor frățești din
tre popoarele și țările noas
tre.

Legăturile tot mai strinse 
dintre popoarele romîn și un
gar sînt o expresie concretă și 
evidentă a relațiilor de tip 
nou. statornicite între țările 
lagărului socialist. Colaborarea

și întrajutorarea tovărășească 
ajută țările socialiste să-și dez
volte economia în ritm rapid, 
să rezolve mai repede proble
mele complexe ale construcției 
socialiste. Succesele obținute 
de R. P. Română și R. P. Un
gară în dezvoltarea lor multi
laterală au fost înlesnite în 
mod nemijlocit de aceste rela
ții, de ajutorul puternic primii 
din partea Uniunii Sovietice 
care a constituit un factor de 
cea mai mare însemnătate in 
lichidarea înapoierii economi
ce, în opera de industrializare, 
în înflorirea economiei și cul
turii celor două țări ale noas
tre ca și a celorlalte țări so
cialiste.

R. P. Romînă și R. P- Un
gară, în strânsă unire cu toate 
țările socialisto frățești promo
vează cu consecvență princi
piile coexistenței 
luptînd cu fermitate pentru 
destinderea încordării interna
ționale. Cele două țări spriji
nă cu hotărîre propunerile is
torice ale Uniunii Sovietice 
îndreptate spre realizarea de
zarmării generale și totale, se 
pronunță ferm pentru încheie
rea Tratatului de pace cu cele 
două state germane și trans
formarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber, demilitari
zat, pentru demascarea și 
zădărnicirea provocărilor răz
boinice ale cercurilor agresive 
imperialiste.

Poporul nostru este încredin
țat că vizita delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne în R. P- Ungară 
va avea o mare însemnătate 
pentru continua întărire a 
prieteniei frățești dintre po
porul romîn și cel ungar, a 
colaborării rodnice și multila
terale dintre țările noastre, a 
unității și coeziunii lagărului 
socialist.

Cu prilejul vizitei delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne în R. P. Ungară, 
tineretul, alături de întregul 
nostru popor, trimite un cald 
salut poporului frate 
și-i urează din inimă 
mari succese în lupta 
pace și socialism.

pașnice,

de muncă fruntașJ

La cursul de specializaie pentru secția „aparate de măsură și control" de la Combina
tul de îngrășăminte azotoase de la Roznov participă mulți utemiștl și tineri. Iată în foto
grafie pe câțiva dintre ei dis cutând într-o pauză despre au tomatizarea procesului tehno

logic.
Foto : S. NICULESCU

e curînd, la Fabri
ca de postav din 
Buhuși a avut loc 
o consfătuire a 
brigăzilor de pro
ducție ale tinere

tului. La consfătuire, unde au 
participat, de asemenea, nu
meroase cadre din conduceri
le tehnice ale secțiilor s-a dis
cutat despre întrecerea socia
listă între brigăzi pentru obți
nerea titlului de colectiv 
de muncă fruntaș.

— întrecerea între brigăzi 
pentru câștigarea titlului de 
colectiv de muncă fruntaș, a 
spus printre altele inginerul 
Radu Petcu, membru al comi
tetului U.T-M., se desfășoară 
în cadrul general al întrecerii 
socialiste organizate în fabri
ca noastră de către sindicat- 
Ea nu este o întrecere aparte, 
diferită, ci se desfășoară pe 
fondul acesteia. Deosebirea 
constă însă în faptul că, în 
cadrul întrecerii socialiste or
ganizate de sindicat, brigăzile 
de producție ale tineretului 
care-șî propun să cucerească 
titlul de colectiv de muncă 
fruntaș luptă pentru îndepli
nirea unor obiective specifice 
muncii și activității tinerilor.

Care sînt aceste obiective ? 
Ele au fost stabilite de plena
ra din martie a C.C. al U.T.M. 
în felul următor : îmbunătăți
rea calității produselor, res
pectarea întocmai a indicilor 
de calitate; reducerea coefi
cientului de rebut sau a pier
derilor sub limita admisă ; în
deplinirea șj depășirea ritmică 
și pe sortimente a planului de 
producție ; realizarea de eco
nomii ; aplicarea inițiativei 
tinerilor de la Uzinele „Tudor 
Vladimirescu"-București „Pen
tru buna organizare a locului 
de muncă, pentru curățenie și 
atitudine civilizată în produc
ție" ; participarea fiecărui 
membru al brigăzii la cursuri
le de ridicare a calificării sau 
la învățământul de stat.

Obiectivele stabilite de ple
nara C.C- al U-T-M. sînt, fi
rește, valabile pentru toate 
brigăzile de producție ale ti
neretului din diverse domenii 
de activitate. întrecerea socia
listă are însă un caracter con
cret. De aceea, obieotivele sta
bilite trebuiau concretizate 
potrivit specificului muncii 
fiecărei brigăzi.

Iată de ce comitetul U.T.M-, 
sub conducerea comitetului de 
partid, a indicat ca în toate 
secțiile și atelierele să fie cre
ate comisii formate dintr-un 
reprezentant al biroului orga
nizației U-T-M-, un reprezen
tant din partea conducerii teh-

mice și unul din partea comi
tetului sindicatului. Aceste 
comisii, discutând cu respon
sabilii de brigăzi din secțiile 
respective, studiind experiența 
fruntașilor, finind seama de 
posibilitățile existente și de
sigur de nevoile producției, 
au stabilit pentru fiecare o- 
bieetiv în parte arătat de ple
nara C.C. al U.T.M., angaja
mente precise pe baza cărora 
brigăzile să lupte pentru câș
tigarea titlului de colectiv de 
muncă fruntaș.

Iată un exemplu- La secția 
filatură scurtă, la obiectivul

Pe marginea 
consfătuirii brigăzilor 

de producte 
ale tineretului de la 

Fabrica de postav Buhuși

privind îmbunătățirea calității, 
pentru toate cele 4 brigăzi de 
filatori, care lucrează la ace
leași mașini și cu același ma
terial, comisia a stabilit de
pășirea indicelui realizat al 
calității cu 3 la sută- Aceasta 
nu se referea la indicele de 
plan căci el este depășit cu 
regularitate, ci se referea la 
ultimele realizări- întreeîn- 
du-se în muncă, brigăzile au 
astfel datoria de a realiza toa
te cel puțin cu 3 kg- fire de 
calitatea I-a — mai mult la 
fiecare 100 de kg. La atelierul 
de preparație nord comisia 
respectivă a ținut seama că 
aici s-a îmbunătățit mult pro
cesul tehnologic și a crescut 
calificarea 
nerilor și 
brigăzi la . 
calitatea : , 
din partea 
calitatea".

La obiectivul „îndeplinirea 
și depășirea ritmică și pe sor
timente a planului de produc
ție" la secția țesătorie I s-a 
stabilit pentru cele două bri
găzi care lucrează în condiții 
identice : depășirea pe decadă 
a planului de producție cu 5 
la sută. De obicei aici se lu
cra mai încet la începutul lunii 
din pricina slabei aprovizionări 
cu materiale și spre sfîrșitul 
lunii din secție plecau spre 
vopsitorie cantități foarte mari 
de țesături. Vopsitorii se ve
deau siliți astfel să facă în 
mare grabă unele operații. 
Depășirea de către țesători 
■fiecare decadă a planului 
producție 
pune capăt

în felul acesta ținând seama 
de posibilitățile și de nevoile 
fiecărei secții, au fost concre
tizate toate celelalte obiective.

O problemă despre care s-a 
discutat mult în consfătuire 
a fost aceea a metodelor ce 
vor fi folosite de către brigăzi 
pentru îndeplinirea obiecti
velor stabilite. Astfel o pro 
blemă ridicată de tineri în 
consfătuire s-a referit la a- 
plicarea inițiativei tinerilor 
de la Uzinele „Tudor Vladimi
rescu" despre care se știe că 
presupune o bună organizare 
a locului de muncă, curățenie 
și atitudine civilizată în pro
ducție. Mai mulți vorbitori 
au arătat că se poate controla 
ușor dacă locul de muncă este 
bine organizat și mașina cură
țată. Dar — au întrebat ei — 
cum stabilești dacă toți mem
brii brigăzii au o atitudine 
civilizată în producție ? Co
misia de întrecere din secția 
țesătorie a găsit și aici soluția 
concretă. Fiecare observație a 
maistrului sau a șefului de 
secție cu privire la atitudinea 
necivilizată a vreunui tânăr va 
fi trecută în caietul de eviden
ță al brigăzii. De aceea formu
larea acestui criteriu „nici o 
observație disciplinară în pro
ducție" — a fost socotită foarte 
bună.

Numeroși vorbitori au arătat 
apoi că întrajutorarea trebuie

V. CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Fata nouă a satului

profesională a ti- 
a stabilit pentru 
obiectivul privind 
„Nici o reclamație 

i țesător iei privind

Cu sprijinul 
cetățenilor

cu 5 la sută 
acestei situații.

pe 
de 
va

ungar 
noi și 
pentru

. Scînteia tineretului**

ocuit în trecut în 
cea mai mare par
te a lui de către 
cei care robeau, 
pînă la . istovirea 
totală a puterilor,

pe moșiile ciocoilor, chiaburi
lor și cîrciumarilor, satul ro
mânesc de odinioară avea o 
înfățișare ce nu se putea 
numi decât jalnică. Ciobanul 
și ciobănița de la țară, rumeni 
în obraji și discutând la gard 
cu cite un fir de romaniță în 
dinți, în fața unei locuințe a- 
rătoase în stil rural, a conti
nuat să rămînă. amar de ani 
doar un atribut al ilustratelor 
scoase de nu știu care editor 
în scopul falsificării vieții și 
umflării cu bani a propriei 
pungi. In realitate, sub crunta 
orînduire burghezo-moșiereas- 
că, satul românesc era ros de 
cea mai neagră mizerie și să
răcie. Oamenii lui — la fel. 
Opinca spartă se găsea întot
deauna în tovărășia cămășii 
rupte; acestea la rîndul lor 
se asociau cu o masă inconsis
tentă, formată doar din pro
verbiala ceapă cu mămăligă; 
iar toate la un loc erau It • 
gate de o locuință sărăcăcioa ■ 
să, insalubră, prin crăpăturii t 
căreia vîntul și ploile pătrun- . 
deau nestingherite înăuntn. 
O locuință' care semăna mai

mult cu vizuinile sobolilor de
cât cu ceea ce ne-am obișnuit 
să numim astăzi în mod cu
rent casă. Aceasta pentru că 
în asemenea locuință soarele 
intra cu sfiiciune și rar, prin 
ochiul de geam cît palma ți- 
nînd loc de fereastră. Pentru 
că aici umezeala și întuneri
cul, aducătoare de boli, erau 
întotdeauna prezente. De fapt, 
asemenea alcătuiri din pământ 
și scânduri putrede, în cea 
mai mare parte a țării nu se 
chemau case ci... bordee- Bor
dee în Muntenia, bordee în 
Moldova, bordee în Oltenia, 
bordee în Dobrogea. De aici și 
numele unor sate pe cît de 
..pitorești" în timpul burghe
ziei, pe atît de cutremură
toare prin semnificație : Bor- 
deieni, Bordei—Verde.... Și 
iată că la toată această înfă
țișare de jale și rușine, bur
ghezia găsise ad-hoc și o ex
plicație. Una singură, care s-o 
facă liniștită și să n-o atingă 
cu nimic; firea leneșă, chipu
rile, a țăranului muncitor care 
n-ar fi fost, în stare să-și facă 
viața mai frumoasă. Puterea 
muncitorilor și țăranilor, con
duși de partid, a dovedit că 
nu e așa. Socialismul, elibe
rator al forțelor creatoare ale 
omului, a demonstrat că pen- 

' tru starea îngrozitoare de mi

zerie în care se zbatea po
porul n-au fost de vină nici 
firea oamenilor, nici împreju
rările, ci de vină a fost nu
mai și numai orânduirea socia
lă de atunci, crunta orînduire 
capitalistă bazată pe jaf și ex
ploatare.

Mă gîndeam la toate aces
tea cu cîtva timp în urmă, 
străbătând de la un capăt la 
celălalt unul din satele patriei 
noastre noi. Un sat dobrogean: 
Comana.

Și satul acesta, ca de altfel 
toate satele din țara noastră, 
a suferit transformări capitale 
în ultimii ani. Și ceea ce-l im
presionează mai mult pe călă
torul intrat pentru prima dată 
într-un asemenea sat este linia 
nouă a caselor, aspectul lor 
modern, care-ți sugerează din- 
tr-odată o bogăție de spațiu și 
lumină cum n-au mai fost ni
ciodată.

Mi s-a spus că înainte, în 
Comana, cea mai mare locuin
ță avea două camere și o po- 
latră, adică un fel de încăpere 
întunecoasă în spatele casei, 
cu acoperișul teșit, unde se ți
neau caii. Am văzut acum și 
la tînărul Relu Badea, și la 
Cristea Popescu, și la Ilie Des. 
pina și încă la mulți alți co
lectiviști, case care n-aveau 
nici una mai puțin de trei ca

mere mari și luminoase. Case 
construite din beton și cără
midă, folosind cu ingeniozitate 
coloanele și arcadele. Mi s-a 
spus că înainte vreme nu se 
pomenea o dușumea mai ca 
lumea în sat, locul acesteia 
ținîndu-l pămîntul spoit cu 
argilă. Astăzi toți care și-au 
construit case noi și își con
struiesc încă, pun în locul pă
mântului dușumeaua sănătoa
să din seîndură.

Văzînd noile locuințe ale 
colectiviștilor din Comana 
este firesc să te întrebi: care 
este cauza care a dus la ase
menea transformări, care este 
faptul ce-i face să-și ridice 
case așa de multe și așa de 
frumoase ? Cred că în această 
privință două sînt răspunsu
rile cele mai nimerite.

Mai întîi oamenii constru
iesc fiindcă au cu ce. Au cu 
ce să-și procure materialul, 
pentru că venitul pe care-l ri- ' 
dică de la gospodăria colecti
vă le permite din plin lucrul 
acesta ; și au de unde procura 
materialul de construcție, pen
tru că industria noastră socia
listă în continuă dezvoltare, 
li-l pune la dispoziție pe zi ce 
trece în cantități tot mai mari 
și de calitate tot mai bună.

Apoi, oamenii construiesc 
fiindcă odată scăpați de tira-

nia muncii 
cutului, simt 
multă lumină, 
confort, de un trai omenesc. 
Construiesc fiindcă aspirațiile 
lor nu se mai reduc astăzi 
doar la procurarea unei bani
țe de mălai pentru a potoli 
foamea copiilor ca în trecut, 
ci orizontul s-a mărit. Oame
nii simt nevoia unei locuințe 
în care să-și poată instala și 
lumina electrică, și aparatul 
de radio, și televizorul, și a- 
ragazul.

Că într-adevăr cei din Co
mana au cu ce construi ne-o 
pot demonstra și aceste cîteva 
cifre. Gospodăria lor colectivă 
constituie astăzi o mare uni
tate de producție socialistă și 
a ajuns la aproape 4.000.000 
lei fond de bază; dezvoltînd 
tot mai mult și mai armonios 
toate sectoarele de producție 
ale gospodăriei colective, co- 
mănenii au ridicat anul tre
cut de aici venituri în valoare 
de 4.800.000 lei dintre care 
2.280.000 lei numai bani. Este 
de ajuns să mergi la sfatul 
popular al comunei, să iei de- 
acolo dosarul în care se înre
gistrează pe fiecare an casele

înrobitoare a tre- 
nevoia de mai 
de mai mult

PETRE GHELMEZ

(Continuare in pag. a IV-a)

Cetățenii din regiunea Bra
șov participă cu entuziasm la 
acțiunile inițiate de sfaturile 
populare pentru înfrumuseța
rea și gospodărirea orașelor 
și satelor. Lucrînd voluntar 
pe șantierele de construcții, 
ei au ajutat pe muncitori să 
termine înainte de timpul sta
bilit construcția Casei de cul
tură din Rupea, cinematogra
ful din Tg. Secuiesc, spitalele 
din Săliște și Baraolt, să ame
najeze parcul și grădina zoo
logică din Noua și alte lucrări. 
A fost de asemenea terminată 
o linie de troleibuze, construc
ția unor drumuri, electrifica
rea a 10 localități etc.

Muncind alături de deputați, 
oamenii muncii din această 
regiune au realizat economii 
în valoare de peste 6.000.000 
lei. In prezent ei sprijină ac
tivitatea constructorilor pen
tru terminarea celor 24 de 
școli noi și 54 săli de clasă 
ce se construiesc pe lingă șco
lile existente. Fruntași în a- 
ceste acțiuni sînt cetățenii din 
orașul Brașov care au efec
tuat peste 1.000.000 ore mun
că voluntară.

Ieri, la „Universiadă"

Noi succese 
ale studenților 
noștri sportivi

• La TENIS, Mina Ilina 
și Julie ta Namian au câș
tigat titlul mondial în pro
ba de dublu, iar Țiriac Ia 
simplu și Țiriac și Ilina la 
dublu mixt au obținut me
dalii de bronz. • La AT
LETISM, V. Manolescu — 
Ia disc șl Ana Both — la 
aruncarea greutății, au ob
ținut medaliile de bronz. 
• La VOLEI, ecbipa femi
nină și cea masculină au 
învins echipele R. S. Ceho
slovace • La BASCHET, 
echipa feminină a învins 
echipa R. P. Ungare.

(Citiți amănunte în pag. 
a 4-a)
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zootehniști

intensificarea

Îndeplinirea hotărfrilor partidului, pentru 
al economiei naționale.

industriali- 
trans-

cercetători
Din preocupările tinerilor

După cei de-al IlI-lea Congres al partidului, sectorul so
cialist al agriculturii noastre a continuat să crească și să se 
dezvolte. La 1 august a.c. agricultura socialistă cuprindea 
aproape 86 la sută din suprafața arabilă a țării și peste 85 
la sută din numărul total al familiilor țărănești.

In procesul terminării colectivizării agriculturii, cînd în 
această ramură deosebit de importantă a economiei naționale 
se pun sarcini mari și complexe, crește nemăsurat de mult 
rolul științelor agricole.

„Sarcinile mari și complexe care stau în fața noastră în 
domeniul sporirii producției vegetale și animale — sublinia 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în raportul asupra mer
sului îndeplinirii Directivelor Congresului al IlI-lea al parti
dului privind construirea socialismului la sate și dezvol
tarea agriculturii, prezentat la Plenara C C. «I P.M.R. din

30 iunie — 1 iulie 1061 — impun ridicarea la un nivel mai 
înalt al cercetării științifice"-

In zilele acestea eei peste 1200 cercetători științifici și 
1.100 de tehnicieni ce lucrează in institute și stațiuni -ex
perimentale, cele aproape 1.000 de cadre didactice ce lucrează 
în învățămîntul agronomie superior iși dăruiesc toate for
țele pentru a traduce in viață sarcinile de mare răspundere 
pe care recenta plenară a C-C- al P M.R le-a pus in fața 
lucrătorilor pe tărîmul științei.

Cele cîteva declarații pe care trei din tinerii cercetători 
ai Institutului de Cercetări Zootehnice le-au făcut unui re
dactor al ziarului nostru, ne oferă o imagine a avlutuiui 
cu care cercetătorii din domeniul științelor agricole au pornit 
la lupta pentru 
continuul avint

Ing. zootehnist 
Vasile Taftă

Cercetător principal în secția 
de ovine — Institutul 
de Cercetări Zootehnice

Realizarea sarcinilor puse 
de plenara C-C- al P-M.R. cu 
privire la creșterea oilor im
pune cercetătorilor noștri ela
borarea unui complex de mă
suri tehnioo-științifice cum 
sânt j organizarea fătărilor 
timpurii care determină o fe
cunditate și o prolificitate 
mărită, o energie mai mare de 
dezvoltare corporală a produ- 
șilor și un spor al producției 
de lapte la oile mame etc.; 
creșterea și selecția pe baza 
de linii și familii care se re
marcă prin însușiri valoroase 
ca și alte măsuri, alături de 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de hr&nire, îngrijire și 
întreținere a animalelor în 
raport cu rasa, individualita
tea și condițiile specifice 
locale.

Toți cecrcetătorli secției noa
stre desfășoară în aceste zile, 
atît pe teren cît și în labora
tor, o intensă activitate pen
tru rezolvarea acestor pro
bleme.

Personal lucrez împreună cu 
colegii mei ing. D. Georgescu 
și ing. D. Ionescu la selecția 
ovinelor de rasă țigae de la 
stațiunea I.C.Z. Rușețu la 
care s-a putut obține produc
ția record .pe țară la rasa ți- 
gae de ^.ă kg. lină semifină. 
Totodată lucrez în direcția 

! răspîndirii și îmbunătățirii 
ofiheldf cu însușiri productive 
superioare în unitățile în care 
am introdus reproducători 
proveniți din acest nucleu per
fecționat.

De asemenea, pentru tradu
cerea în viață a hotărîriior 
plenarei privind creșterea oi
lor cu lînă fină și semifină 
îmi intensific preocupările 
pentru formarea și consolida
rea unui nou tip de oaie cu 
lînă fină în unele G-A.C- din 
regiunea Brașov în condițiile 
pedoclimatice specifice a- 
cestei regiuni. Rezultatele ob
ținute pînă în prezent ne în
dreptățesc să scontăm în rea
lizarea cît mai rapidă a tipu
lui dorit.

metoda însămînțării artificiale 
a vacilor și oilor. Rezultatele 
obținute de către centrele de 
însămînțare artificială utili
zând metodele elaborate de 
institutul nostru sânt pe de
plin edificatoare- Procesul de 
fecunditate, de pildă, obținut 
la multe centre de, însămîn
țare a depășit 85 la sută. La 
oi, s-a reușit organizarea unor 
centre mari de însămînțare 

.artificială ca cel de la. stațiu
nea experimentala , zootehnică 
Palas, care în anul trecut, co- 
laborind strîns cu tehnicienii 
Sfatului popular regional Do- 
brogea, a reușit să asigure 
însămînțarea artificială la un 
număr de 100.566.

Pentru a obține succese și

cercetare este 
folosirii reproducătorilor de 
valoare excepțională, proveni- 
ți din vaci recordist®, cerce
tări făcute în scopul ridicării 
eficienței acestei metode-

De asemenea, efectuez îm
preună cu colegii mei o serie 
de cercetări în domeniul com
baterii sterilității animalelor 
domesticei Din acest punct de 
vedere acord o atenție deose
bită studiului profilaxiei epi- 

, didimitei infecțioase a berbeci
lor, afecțiune ce poate produ
ce mari pagube fermelor cres
cătoare de oi-

Rezolvarea tematicii științi
fice a secției noastre poate 
aduce un aport deosebit la 
grăbirea ritmului de amelio-

oobalt a alimentației diferite
lor specii și rase de animale, 
s-a reușit practic să se obțină 
o mai bună creștere și dezvol
tare a greutății corporale 
tineretul animal (cu circa 
la sută la >puii de găină, 
circa 5,5 la sută la purcei, 
circa 15 la sută la puii 
curcă, cu peste 25 la sută la 
bobocii de rață etc-) iar 
animalele adulte o mărire

la
17 
cu 
cu 
de

mai mari în sprijinul practicii, 
cercetătorii institutului nostru, 
care lucrează în domeniul în- 
sămînțărilor artificiale și com
baterea sterilității, studiază în 
prezent o serie de probleme 
deosebit de utile din punct 
de vedere practic cum ar fi 
de exemplu : însămînțarea ar
tificială la porcine ; perfecțio
narea aparaturii și instrumen
tarului ; tratarea tulburărilor 
endocrine care produc sterili
tate etc.

Trebuie să subliem de ase- 
monea faptul căt paralel cu 
munca tie cercetare ne preo
cupă în mod deosebit" prob Ie
rna’Introducer ii în practică a 
metodelor elaborate — parti- 
cipînd în mod susținut la 
instruirea personalului tehnic 
ce lucrează în centrele și 
punctele de însămînțare ar
tificială-

Pentru a răspunde acestor 
sarcini, o preocupare de prim 
ordin în activitatea mea

rare a șeptelului și ca atare 
la ridicarea productivității 
animalelor domestice.

Dr. Vasile Nedelniuc
Cercetător principal în secția 
de fiziologie — Institutul de 

Cercetări Zootehnice

Trebuie să 
tr-un încețput 
pentru sporirea producției a- 
nimale cere din partea noas
tră un studiu aprofundat al 
proceselor fiziologice, aplica
rea în domeniul zootehnic a 
celor mai noi cuceriri ale a- 
cestei științe.

Un rol de seamă îl are de 
pildă, din acest punct de vede
re studiul microelementelor 
prin prizma modificărilor fi
ziologice pe care le produc a- 
supra organismului- Pe baza 
cercetărilor experimentale fă
cute în institutul nostru, prin 
suplimentare cu clorură

subliniez din- 
faptul că lupta

la 
a 

productivității, fecundității și 
rezistenței organice-

In cadrul colectivului nostru 
mă preocup de o serie de ches
tiuni legate de bazele fiziolo
gice ale îngrășării ovinelor 
prin folosirea stîmulenților 
creșterii și îngrășării și ale 
metabolismului energetic.

Ce rezultate s-au obținut 
pînă în prezent ?

Din studiul comparativ al 
influenței stimulatorilor (cas
trarea chirurgicală, extractul 
tisular de splină, sîntofalin, 
insulină și methyl-thiouracil) 
asupra proceselor fiziologice 
de bază ale îngrășării, am 
constatat pînă în prezent:

Sporurile în gr eu ta te corpo
rală, față de lotul martor, au 
fost cu 15,39 la sută mai mari 
— la loturile tratate cu sitito- 
falin cu 12,20 la sută — la 
cele tratate cu insulină și foar
te semnificative la animalele 
tratate cu methyl-thiouracil.

Dintre stimulatorii folosiți, 
methyl-thiouracilul a îmbună
tățit cel mai mult calitatea 
cărnii și în special a grăsimii.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent ne dau posibiltatea să 
extindem folosirea acestui sti
mulator în practica îngrășării 
batalilor precum și a taurine
lor. Astfel ne vom strădui să 
experimentăm îngrășarea bata* 
Iilor în vîrstă de 2-3 ani folo
sind methyl-thyoracilul în 
scopul măririi producției de 
came și a Îmbunătățirii cali
tății acesteia.

în stațiunile aeralogice sovietice se fac sondaje pe baza 
cărora Observatorul aeralogic centred stabilește timpul pro
babil, produc» ploi artificiale acolo unde sînt concentrați 
noii cumulus și împrăștie ceața și norii din preajma aero
porturilor. în foto s Ing. V. Koz iov verifică radioaparatura 

unei rachete meteorologice.
Foto t TASS-MOSCOVA

Flora Romîniei

Liltul este cunoscut tuturor 
ca mijloc de a ridica oa
meni sau materiale In in

feriorul unei clădiri, de la parter 
și pînă la un etaj oarecare. Nu 
oricine știe însă că planșeele clă
dirilor și chiar etaje întregi, cu 
pereții și instalațiile gafa mon
tate, pot fi „liftafe" pentru a fo
losi termenul încetățenit în ulti
mii ani în tehnica construcțiilor. 
„Liftarea" se utilizează cu succes 
afft la construcția clădirilor de 
locuințe, cît și a celor industriale, 
asiguzînd o importantă creștere a

prins apoi pe stîlpi „gulerele" îs 
care aveau să lie fixate planșeele. 
In vîrful sfîlpilor, s-au montat niș
te cricuri hidraulice-ascensoare, 
legate prin furtunuri de un post 
central de comandă, capacitatea 
fiecărui cric fiind de 40 de tone.

Peste pardoseala parterului, la 
nivelul solului, s-au turnat supra
pus cele 3 planșee, între acestea 
așezîndu-se ca strat despărțitor 
plăci de tencuială prefabricată 
(uscată).

A început apoi etapa a treia, 
partea cea mai importantă a pro
cesului tehnologic: ridicarea et» j. 
jelor. 1

Primul planșeu care s-a ridicat 
a fost cel de acoperiș, viteza de 
ridicare fiind de aproximativ 2,5 
m pe oră, cu oprire la nivelul 
fiecărui etaj. O dată ajuns la înăl
țimea stabilită prin proiect, placa 
de planșeu a fost fixată și asigu
rată prin sudare.

După aceasta a început pregă
tirea pentru ridicarea planșeulul 
următor (al etajului II). In acest 
scop, s-au montat în el panourile 
mari de pereți exteriori și interiori 
(din materiale ușoare), instalațiile 
sanitare — adică toate elemente
le etajului II. Etajul a început 
apoi să alunece în sus de-a lun
gul sfîlpilor, ridicat de puternica 
baterie de cricuri-ascensoare, pînă 
la înălțimea fixată în proiect. în 
același fel au fost ridicate ulte
rior și celelalte etaje, după a- 
samblarea lor la sol.

La sfîrșit a intrat în funcțiune 
un helicopter, deservit de trei oa
meni. Acesta a asigurat, în numai 
o oră și 20 de minute, demon
tarea cricurilor hidraulice din vîr
ful sfîlpilor și a distribuitorului 
hidraulic montat pe acoperișul lu
minatorului.

Metoda se află încă în curs da 
perfecționare, dar construcția cu 
etaje liftafe și-a demonstrat fo
loasele șl reprezintă un procedeu 
de mari perspective în tehnica 
construcțiilor. Aplicarea sa asigu
ră realizarea unui grad înalt de 
industrializare a construcțiilor șl 
indici fehnico-economici foarte a- 
vanfajoși. între altele, sint de 
menționat: accelerarea lucrărilor 
prin mărirea elementelor care se 
asamblează; reducerea greutății 
clădirii; micșorarea consumului 
de beton armat, oțel și lemn; re
ducerea costului planțeelor; înlă
turarea necesității folosirii maca
ralelor turn; posibilitatea construi
rii de clădiri cu orice contur de 
plan etc.

esigwînd o importantă 
productivității muncii.

Noul procedeu este caracteris
tic pentru procesul de 
zare a construcțiilor, care 
formă treptat șantierul in punct 
de montaj al unor elemente de 
construcții din ce în ce mai mari, 
spre deosebire de vechea tehni
că, pentru care este caracteristi
că construirea clădirii „cărămidă 
cu cărămidă". In cazul nostru, e- 
lemenful de construcție este re
prezentat de un întreg etaj.

Liftarea a fost introdusă în cî
teva țări, după cel de-al doilea 
război mondial, sub forma „plan- 
șeelor liftafe". în anii 1958— 
i960 Uniunea Sovietică a dezvol
tat creator această tehnică, reali- 
zînd, pentru prima dată în lume, 
la Leningrad liftarea unor întregi 
etaje, preasamblate la sol. Meto
da prezintă numeroase trăsături 
originale, care sînt tot atîtea a- 
vantaje: construcția începe cu 
construirea etajului superior, clă
direa se ridică fără obișnuitele 
schele și cofraje, terenul, oricît 
de accidentat, nu constituie o 
piedică în calea realizării ei etc.

Și acum să prezentăm în mod 
concret procesul de construcție, 
așa cum acesta s-a desfășurat în 
cvartalul de locuințe al Uzinei de 
elemente prefabricate „Baricada" 
din Leningrad, unde a fost reali
zată o 
etaje.

Pînă 
ferului, 
mod obișnuit, efectuîndu-se săpă
turile, conductele subterane, fun
dațiile și lucrările de amenajare a 
terenului. Aceasta a constituit pri
ma etapă a lucrării.

Cea de-a doua etapă a constat 
din montarea elementelor de con
strucție de deasupra parterului. 
Cu ajutorul unei macarale-au- 
fomobil au fost fixați în fundație 
stîlpii de beton armat prefabri
cați, de înălțimea a trei*etaje, 
de-a lungul cărora urmau să alu
nece în sus etajele. Jn dreptul 
înălțimii unde aveau să fie ri
dicate planșeele etajelor, s-au

astfel de clădire cu 1Așa cum subliniază de altfel 
prof, univ, Milfiads Filipescu în 
interesanta sa prefafă, Ion Simio-

8“ 
al 

acest tezaur prețios și 
înțelepciunii poporului, 
folclorului nostru este 

imensă și I. Simio- 
nescu știe să scoată 
în evidență la fie
care pas spiritul de 
observație al țăranu
lui romîn, dragostea 

lui pentru frumusețile nafurii, ima
ginația lui cînd e vorba să oglin
dească această frumusețe în arta 
populară.

în noua lucrare apărută în Edi
tura tineretului, masele largi de 
tineri găsesc un prilej de a sorbi 
învățături de preț despre flora 
patriei noastre.

S. IOAOHIM

nescu se dovedește a fi în 
ceasta lucrare un cunoscător 
folclorului, 
nesecat al

Bogăția

la nivelul pardoselii par- 
lucrările s-au executat In

4/ț__ _
ta®

Care dintre noi, cutreierînd 
povârnișurile munților, ad- 
mirînd neasemuita frumuse

țe a luncilor încărcate cu mii de 
culori, străbăfînd pădurile, nu ră
mîne entuziasmat în fața bogăției 
florei noastre?

Fiecare plantă are însă istoria 
și caracteristicile ei, 
iar fiecăruia dintre 
noi îi sînt nece
sare o sumedenie 
de cunoștințe pen
tru a avea chiar și
o sumară privire asupra florei 
țării.

Tocmai de aceea este merito
rie inițiativa Editurii tineretului de 
a reedita cunoscuta lucrare a lui 
Ion Simionescu „Flora Romîniei" 
ce poate fi dată și astăzi drept 
model de prezentare accesibilă, 
a uneia din cele mai aride știin
țe — botanica.

De-a lungul celor 350 de pa
gini ale lucrării, I. Simionescu se 
dovedește a fi un om de știință 
dotat cu un real talent de popu
larizator.

Pagină cu pagină, în fața pri
virii îneîntate a cititorilor se pe
rindă plantele pajiștilor și fîne- 
țelor alpine, din pădure, de la 
cîmpie, de pa ogoarele cultivate, 
de pe malurile apelor.

I. M. ȘTEFAN

Foto : N. STELORIAN

într-unul din laboratoarele 
Institutului do Cercetări 

Zootehnice din Capitală.
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Electronica creează noi mijloace
de producere a electricității

randamentul

CRONICA ȘTIINȚIFICĂ

catul să amintim în 
rînd de generatoarele 
pe efectul termoelec-

Med. vet. Marcel 
Parascbivescu 

Cercetător principal în secția 
de reproducție și combaterea 

sterilității — Institutul de 
Cercetări Zootehnice

Lupta pentru creșterea pro
ducției animale include pro- 
blența„ extinderii aplicării și a 
perfecționării metodei însă- 
mîiițârilor artificiale. Această 
metodă permite o ameliorare 
rapidă a efectivelor de ani
male prin folosirea reprodu
cătorilor valoroși din râsele 
perfecționate.

Realizările obținute pînă în 
prezent de secția noastră din 
cadrul I. C. Z. au permis să 
se pună la dispoziția practicii

mportanța electri
cității pentru Viața 
modernă este u- 
riașă. Astăzi elec
tricitatea se pro
duce îh special în

centrale electrice termice și 
hidraulice. In primul caz ener
gia degajată prin arderea 
combustibililor se utilizează 
spre a tncălzt dpa pînă ce a- 
ceasta e transformată în abur, 
care învîrte o turbină. La rîn- 
dul ei turbina pune în mișcare 
generatoarele rotative ce pro
duc energia electrică. Echipa
mentul centralei este complex, 
avlnd părți în mișcare și ne
cesitând un control periodic, 
sistem de ungere etc.

In centralele hidraulice, se 
elimină partea de încălzire, 
generatoarele rotative fiind 
puse în mișcare de către apa 
care cade sub acțiunea atrac
ției Pămîntului.

O problema esențială ce se 
pune în legătură cu produ
cerea electricității în centralele 
termice este aceea a randa
mentului. La centralele actua
le care funcționează cu turbi
ne cu abur, randamentul este 
de ordinul a 40 la sută. La 
uriașa producție de energie 
electrică pe care o necesită 
viața modernă, fiecare fracțiu
ne de procent în ameliorarea 
randamentului înseamnă eco
nomii anuale de milioane de

tone de combustibil. De aceea 
se caută mereu mijloace noi 
de a produce energie electri
că cu un randament superior.

La centralele atomoelectrice 
ciclul propriu-zis rămîne ace
lași: căldură, abur, turbină, 
generator.

In ultimul timp electronica 
oferă o serie întreagă de noi 
tipuri de generatoare, care 
funcționează pe cu totul alte 
principii și care promit să aibă 
randamente superioare. In 
toate aceste sisteme avem de- 
a face cu o transformare di
rectă a căldurii în energie 
electrică, fără a trece prin in
termediul unor piese în miș
care.

Este 
primul 
bazate 
trie descoperit de către See- 
beck în anul 1821.

în acest caz avem de-a 
face cu un circuit alcătuit din 
două bare formate din mate
riale diferite și sudate cap la 
cap. Se constată că dacă cele 
două suduri se află la tempe-

râturi diferite, atunci prin Cir
cuitul format din cele două 
bare circula un curent electric, 
care este cu atît mai intens 
cu cit este mai mare și dife
rența de temperatură dintre 
suduri.

Actualmente
generatoarelor termoelectrice 
este de numai 10 procente, în 
comparație cu cele 42 de pro-

prezis marele viitor ăl termo
cuplelor în producerea ener
gici electrice. In anul 1953, în 
U.R.S.S., s-a trecut la fabri
carea unui generator de 3 
wați care funcționa cu o lam
pă de petrol. Un model per
fecționat s-a pus în fabricație 
în anul 1956. Acest generator 
(denumit TEGK — 2—2) pro
duce 100 volți și 4 wați, fără

întrerupător electronic
Doi inventatori maghiari, 

Bărdos Sandor și Selenyi Jă- 
nos, au construit un întreru
pător electronic cu tratisisiori 
care poate fi conectat atît la 
rețeaua publică dt și la acu
mulatoare. Acest întrerupător 
servește la funcționarea unor 
surse de lumină de semnali
zare. Datorită faptului că cu
rentul electric trebuie să fie 
deseori întrerupt, vechile apa
rate, întrerupătoarele mecani
ce, se uzau foarte repede, iar 
seînteia produsă la întreru
perea curentului putea să pro
voace incendiu. Noul aparat 
poate fi folosit în orice condi
ții fără pericol de incendiu, fi
ind foarte durabil. Durata 
transmiterii semnalelor și a 
pauzei poate fi reglată după 
nevoi. Noul aparat asigură în 
intervale dorite scăderea pu
terii curentului sau modifica
rea ei fără să se stingă lu
mina de semnalizare.

Aparat pentru studiul 
semiconductoriior

La Universitatea din Riga 
fost construit un aparat 

oare măsoară în mod automat 
proprietățile optice și electrice 
ale materialelor cu semicon
ductor!.

Aparatul, care cuprinde dis
pozitive optice și radio-eleo- 
tronioe, permite să se efec
tueze cercetări de 50—100 de 
ori mai repede decît prin me
todele obișnuite. In jumătate 
de oră el permite obținerea a 
50 de clișee spectrale, care 
ilustrează tabloul proceselor 
electronice care se desfășoa
ră in corpul solid.

Cu ajutorul noului aparat 
se cercetează așa-zisele crista
le ionice care sint modele 
pentru studierea semiconduc
tor! lor.

Noi instalații în laboratorul 
de procedee și aparate de la 
Institutul de Cercetări Chi

mice.
Foto : AGERPRES

Aparat pentru măsurarea conținutului 
de apă a soiuluide apă

Recent, în Uniunea Sovieti
că a fost construit un aparat 
pentru măsurarea cantității 
de apă a solului. Este vorba 
despre un aparat care emite 
raze dintr-un cristal cobalt- 
60. Acest izvor de radiații se 
află în vîrful unui ac care 
poate fi înfipt în sol la adîn-

Cimeă dorită. Cu ajutorul apa
ratului se poate stabili gradul 
de absorbție a razelor radio
active d6 către sol și în felul 
acesta în raport cu intensita
tea razelor reflectate se poate 
stabili conținutul de apă a 
solului.

cente cît este randamentul 
sistemelor turbină — genera
tor. Cu toate acestea, numeroa
se institute de cercetare se o- 
cuipă de termocuple deoarece 
studiile teoretice arată că ran
damentul lor poate fi amelio
rat sensibil, ajungîndu-se la 
valori de circa 30 la sută.

In Uniunea Sovietică s-a a- 
cordat și se acordă o atenție 
deosebită termocuplelor. încă 
din 1930 acad. A. F. Ioffe a

v'ibrator, ceea ce reprezintă o 
perfecționare față de tipul 
precedent. Ulterior, s-a trecut 
și la tipuri mai mari, de 15, 
200 și chiar 500 wați. Aceste 
generatoare sînt utile în re
giunile izolate din taiga, unde 
nu există rețele de energie 
electrică. Lămpile servesc si
multan la iluminat cu petro1! 
și la producerea electricității 
cu ajutorul termocuplelor în
călzite de aceeași lampă.

Randamentul acestor insta
lații este de ordinul a 8 la 
sută, durata lor de viață fiind 
de 6.000 Ore. Se estimează că 
anul acesta randamentul lor 
se va dubla, durata de viață 
Crescînd la 30.000 ore.

Dacă ne gîndim că randa
mentul motorului uilui auto
mobil este de 15 la sută, iar 
la un motor Diesel de circa 
20 la sută, rezultă că randa
mentul actual al generatoare
lor termoelectrice este satis
făcător.

Față de mijloacele clasice de 
a produce electricitate, gene
ratoarele termoelectrice au a- 
vantajul că nu prezintă piese 
în mișcare, nu necesită un
gere și au o întreținere foarte 
simplă. Actualmente cele mai 
mari generatoare de acest gen 
produc puteri de ordinul a 5 
kW, dar optimiștii se gîndesc 
la momentul în care această 
putere va putea fi extinsă la 
milioane de wați.

Trebuie știut că și bateriile 
solare care au devenit atît de 
populare prin sputnicii sovie-

tici sînt tot niște termocuple, 
la care încălzirea joncțiunii 
(sudurii) se produce de că
tre Soare. Aceste baterii pro
duc energie pentru aparatele 
științifice de la bordul stații
lor automate ce străbat Cos
mosul.

Dar electronica pune la dis
poziție și alte mijloace de a 
produce electricitate. Astfel 
amintim de încercările făcute 
de a ameliora funcționarea 
.termocuplelor înlocuind unul 

• din metalele joncțiunii prin- 
tr-un tub în care se găsește, 
plasmă, adică gaz ionizat. în
cercările de pînă acum sînt 
promițătoare și se speră ca a- 
cest gen de termocuple să fie 
utilizate în navele cosmice.

Toate aceste sisteme (ar 
i mai trebui amintite de altfel 

generatoarele termoionice, ge
neratoarele magnetohidrodina- 
mice ș.a.) sînt astăzi la 
început. Dacă ne gîndim 
că în 1821 și randamentul 
generatoarelor rotative era tot 
de 3 la sută și astăzi au a- 
juns la 42 la sută, avem drep
tul să ne gîndim că poate 
într-un viitor destul de apro
piat, datorită randamentului 
lor superior, noile dispozitive 
electronice vor avea un rol 
important în producerea ener
giei electrice.
Prof. unlv. ED. NICALOU

în fotografia aceasta vă prezentăm un nou prototip 
întrerupător de înaltă tensiune produs de uzinele „V. L 

Lenin" din Plzen.
întrerupătorul electric construit în mare parte din aluminiu 
în loc de_cupru este asamblat de un grup de muncitori care 

luptă pentru titlul de „Brigadă a muncii socialiste"
Foto; C.T.K.—Praga
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Șantierul Rafinăriei Brazi. 
Tovarășul Constantin Ni- 
ca, secretarul Comitetului 
U.T.M., și-a făcuț un obi
cei din a se consulta cu 
tinerii asupra tuturor ac
țiunilor ce urmează să fie 
întreprinse de organizația 

U.TM.

La panoul de onoare
a apărut

o nouă fotografie

la
participant! 
viata obștea

Una dintre primele înda
toriri ale organizației 
noastre de bază după 

crearea gospodăriei agricole 
colective a fost aceea de a-i 
ajuta pe tineri să înțeleagă 
necesitatea unei munci disci
plinate, plină de răspundere 
în gospodărie. Printre alte 
măsuri educative, noi am fo
losit în această direcție a- 
dunările generale U.T.M. în 
decembrie anul trecut, cînd s-a 
înființat gospodăria, organiza
ția noastră număra vreo 50 
de membri, iar în gospodărie 
lucrau mai bine de 100 de 
tineri. De aceea, cum era și 
firesc, la adunările generale 
i-am invitat pe toți tinerii 
colectiviști. îri cadrul adună
rilor s-au purtat discuții 
despre îndatorirea fiecărui tî
năr colectivist de a munci 
pentru întărirea economică a 
gospodăriei, despre contribu
ția pe care o poate aduce ti
neretul la dezvoltarea secto
rului zootehnic și a celorlalte 
ramuri de producție ale gos
podăriei.

’Ne-am străduit de aseme
nea să creăm toate condițiile 
ca tinerii neutemiști invitați 
la adunările noastre generale 
să fie participant! activi la- 
dezbaterile ce au loc. în orga
nizația U.T.M. din brigada 
nr. 1 de pildă, s-a ținut o adu
nare generală în care am dis
cutat despre drepturile și în
datoririle utemiștilor, iar în 
partea a doua despre dezvol
tarea sectorului zootehnic al 
gospodăriei noastre. înainte 
de adunare noi am populari
zat în rîndul tinerilor ordinea 
de zi a adunării, am stat de 
vorbă cu ei cerîndu-le părerea 
asupra contribuției pe care o 
poate aduce tineretul la dez
voltarea acestui sector. Discu
țiile purtate aproape cu fie
care tînăr in parte s-au dove
dit deosebit de utile. în adu
nare, în afara utemiștilor, au 
iuat cuvîntul numeroși tineri 
neutemiști.

înscris printre primii la cu
vin t, Nicolae Grigore a vor
bit pe larg despre felul în 
care poate contribui tineretul 
la asigurarea bazei furajere a 
animalelor.

— Eu zic să ne îngrijim de 
săparea unor gropi noi, și de 
curățirea celor existente pen* 
tru însilozare și să facem o 
echipă de 
creze. la 
schimburi

tineri care să lu- 
nevoie, în două 
pentru a grăbi în-

silozarea finului și a ierbu
rilor.

— In referat s-a spus de 
pășune — a urmat la cuvînt 
Radu Dragomir. Și eu cred că 
trebuie să ne îngrijim de ea, 
Și apoi, sînt atîtea treburi la 
construcția grajdurilor. N-ar 
fi rău să meargă cei mai pri- 
cepuțj dintre noi să dea o 
mină de ajutor...

Și discuțiile au continuat cu 
același interes viu, tinerii chib
zuind, ca buni gospodari, cum 
pot contribui ei la dezvolta
rea sectorului zootehnic al 
gospodăriei. La fel s-au petre
cut lucrurile și cînd am dis
cutat într-o adunare generală 
U.T.M. pe gospodărie despre 
contribuția pe care poate și 
trebuie s-o aducă tineretul la 
campania de recoltare.

Dar munca de antrenare a 
tinerilor din gospodărie la 
acțiunile întreprinse de orga
nizația U.T.M. nu s-a rezumat 
numai la cele spuse pînă 
acum. Am observat, de pildă, 
că la acțiunile noastre, chiar 
și la cele culturale, lipsesc cu 
regularitate un număr de 
fete, neutemiste. Care să fie 
cauza ? Nu le place să cînte, 
să danseze, să activeze într-o 
echipă artistică ? Am fost a- 
casă la câteva printre care și 
la Ioana Gurgui. Am consta
tat un lucru 
pe gînduri. Și 
ca și părinții 
sat nu prea 
cini, ce scop 
ția noastră. Am discutat toa
te aceste lucruri cu secretarul 
organizației de partid. Dînsul 
ne-a sfătuit atunci să organi
zăm o adunare generală la 
care să invităm și părinții ti
nerilor din sat și în care să 
explicăm amănunțit ce este 
U.T.M.

Și așa am făcut Sala cămi
nului cultural devenise neîn
căpătoare. A vorbit tovarășul 
Ion Dumitru, instructorul co
mitetului raional U.T.M, Au 
urmat apoi un program artis
tic și o reuniune tovărășească. 
Efectul acestei adunări ca și 
a altor acțiuni întreprinse de 
organizația noastră, nu a în
târziat să se vadă. Un 
din ce în ce mai mare 
au început să ia parte 
vitatea obștească.

Muncind în felul 
spre organizația noastră au 
început să se îndrepte din ce 
în ce mai mulți tineri.

Pe măsură ce tinerii își ma
nifestau dorința de a deveni

care ne-a pus 
părinții Ioanei 
altor fete din 
știau ce sar- 
are organiza-

număr 
de fete 
la actl-

acesta,

Viitorii cursant
U. T.ai cercurilor politice

în prezent organi
zațiile U.T.M. de la 
Fabrica de mobilă 
„23 August" din 
Tg. Mureș desfă
șoară o intensă 
muncă politică pen
tru recrutarea 
cursanților pentru 
noul an de învăță
mânt politic U.T.M.

Membru comite
telor organizațiilor 
de bază, respon
sabilii brigăzilor de 
producție 
neretuluL 
gineri și 
etc. — au 
mandați organizați
ilor de partid pen
tru a urma diferite 
forme ale învăță-

ale ti- 
tineri in- 
tehnicieni 
fost reco-

mintului de partid, 
în același timp co
mitetele organizați
ilor de bază U.TM. 
din secții stau de 
vorbă cu fiecare 
utemist și tînăr în 
parte, sfătuindu-i in 
ce forme de învățăm 
mint politic U T.M. 
să se înscrie.

în noul an de 
vățămînt politic 
vor organiza în 
treprindere 
cercuri
U.T.M. La 
montaj, de 
membrii
tului organizației 
U.T.M., discutând cu

in
se 

in
ii

politice 
secția 
pildă, 

comite-

utemiștii, au consta
tat că mulți dintre 
ei doresc să cunoas
că cît mai multe 
din realizările regi
mului nostru demo
crat-popular, eveni
mente și fapte des
pre patria noastră. 
Ca urmare, în sec
ție se va organiza 
un cerc „Să ne cu
noaștem patria 
noastră socialistă" 
Recrutarea cursan- 
ților se desfășoară 
cu succes și în cele
lalte organizații de 
secție UT.M. din 
întreprindere.

ȘT. NECANIȚCHI

utemiști, noi îi ajutam să-și 
însușească prevederile Statu
tului U.T.M. Acest lucru l-am 
făcut in mai multe feluri, tn 
cîteva adunări generale s-au 
discutat diferite capitole din 
statut. In fiecare lună, cu ti
nerii ale căror cereri urmau 
să fie puse în discuția adună
rii generale, tovarășa Elena 
Savu, propagandistă, organiza 
convorbiri pe marginea unor 
paragrafe din Statutul U.T.M. 
De asemenea, membrii birou
rilor și ai comitetului U.T.M. 
primeau sarcina de a se ocu
pa personal de unul sau doi 
dintre acești tineri. Aceste 
discuții personale s-au dove
dit a fi foarte rodnice, ele a- 
vînd darul de a-i ajuta pe ti
neri să înțeleagă mai bine ro
lul și caracterul organizației 
noastre, drepturile șâ îndatori
rile unui utemist, cum trebuie 
să se comporte el în muncă 
și în viață.

Așa se face că de la începu
tul anului și pînă acum cele 
4 organizații U.T.M. de bri
găzi au primit în rîndurile 
U.T.M. peste 40 dintre cei mai 
harnici tineri colectiviști.

VASILE MITITELU 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. „30 De

cembrie" comuna Ologeni, 
raionul Ploiești

Foto : 8. NICULESCU
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„Electropu- 
din Craiova,

n curtea 
lor 
tere" 
strălucește prin
tre pomi, pe una 
din cele mai fru

moase alei, panoul fruntașilor. 
Aici se află fotografiile celor 
mai buni muncitori, ale acelor 
oameni care și-au cîștigat 
prin muncă stima și prețuirea 
întregului colectiv. Mulți din
tre ei își păstrează titlul de 
fruntaș pe parcursul a ani și 
ani de zile — „veterani ai în
trecerii socialiste" — cum tot 
așa pe panouri apar mereu 
chipuri și nume noi, puțin cu
noscute pînă atunci.

In această dimineață de au
gust, pe panoul de onoare al 
secției „transformatori" a apă
rut o nouă fotografie: o fată 
lucrînd la o mașină. Sub fo
tografie — explicația: „Ute
mista Elisabeta Gîngu, bobi
natoare fruntașă".

Fata aceasta, în vîrstă de 20 
de ani, a intrat în uzină fără 
să fi avut o calificare. Lucra 
la ștanțe; tăia la o mdșină 
tablă. Învățase repede cele 
cîteva operații și tovarășii ei 
erau mulțumiți de felul cum 
muncea. In jurul ei, mulți, 
foarte mulți tineri executau la 
mașini complicate lucrări pe 
care cu greu ar fi bănuit că 
le va putea cunoaște vreodată 
și de aceea, o bună bucată de 
vreme, nici nu se gîndi la așa 
ceva. Dar tinerii aceia erau 
de-o vîrstă cu ea. „Oare eu 
n-aș putea mai mult ?"

Intr-una din zile a urmărit 
drumul tablei pe care o tăia. 
Tabla ștanțată devenea tablă 
pentru miezuri de transforma
toare. E lucru mare să lu-

crezi la o bobină, să împletești 
materialul izolant pentru imen
sele transformatoare. Ți se cer 
cunoștințe, măiestrie, dar pa
siunea se născuse și fata nu 
mai putea da înapoi. „Fiecare 
bobinator a început cîndva 
așa", și-a spus ea și s-a dus 
la organizația U.T.M.

— Noi sîntem gata să te 
ajutăm. Depinde 
tine, poate chiar 
rînd de tine. Dacă vrei să te 
califici ți se cer într-adevăr 
și eforturi de voință.

Aceasta s-a petrecut cu un 
an și ceva în urmă. Brigada 
de bobinatori de la secția de 
pregătire a materialului izo
lant are o bibliotecă cu felu
rite cărți electrotehnice. Ei bine 
fata care tăia tablă și care in
trase în urmă cu un an în a- 
ceastă secție, încă timidă, încă 
stăpînită de îndoieli, a studiat 
fiecare carte a acestei biblio
teci : „Transformatorii", „Ma
șini electrice", „Electrotehnica 
generală"... Urma cursurile de 
calificare, dar ajunsă acasă, 
stătea încă, la masa cu cărți 
și caiete executînd desene, în- 
vățînd...

A cerut să lucreze la mași
nă. Nimeni n-a -privit-o cu 
neîncredere. Ea simțea însă că 
trebuie să lucreze și repede, și 
cu multă atenție, să dovedeas
că nu numai sieși ci și celor 
din jur că este în stare să 
devină bobinatoare și încă 
bună. Calcula într-o străfulge
rare dimensiunile materialu
lui și dădea mai departe dru
mul mașinii. După amiază se 
ducea iarăși la cursuri, iar 
seara continua să studieze căr
țile luate de la biblioteca teh
nică. Se cereau într-adevăr

însă și de 
în primul

u u

a-

nifestărd de indisciplină. In 
consfătuire nici unul dintre ei 
nu a luat cuvîntul. Am discu
tat după aceea cu ei. M-au 
privit mirați și au ridicat din 
umeri. Să spun sincer, fap
tul că tinerii n-au înțeles 
critica ce li s-a făcut m-a pus 
pe gînduri. Am mai discutat 
și cu alți tineri din secție, bă
ieți buni, fruntași, și cu toții au 
fost de părere să organizăm o 
adunare generală în care să 
discutăm ce înseamnă o ati
tudine civilizată în producție. 
Pregătirea el a urmat filiera 
obișnuită: am format un colec. 
tiv de tineri și am întocmit îm
preună o tematică amănunțită 
a referatului pe care am pre- 
zentat-o apoi biroului organi
zației de partid ; am anun-

tul moral politic al tînărului 
zilelor noastre; dragostea 
pentru întreprinderea în care 
lucrează, spiritul de întrajuto
rare în muncă, capacitatea de 
a ști să pui interesele colecti
vității înaintea intereselor 
personale... Dar toate aceste 
probleme nu au putut fi sufi
cient adîncite în această adu. 
nare generală. De aceea în 
cuvîntul lor mulți vorbitori au 
cerut să discutăm într-o adu
nare generală despre compor
tarea tînărului în viață și 
societate.

— Practica ne-a dovedit șl 
nouă — a intervenit apoi 
în discuție Marin Tărpău - că 
tema adunării generale nu 
este bine să fie stabilită de 
un singur om. Consultarea în

cutat într-o ședință de co
mitet. Pe baza hotărîrilor luate 
cu acest prilej ne-am ocupat 
mal mult de difuzarea cărților 
în rîndul tineretului, de în
scrierea acestora la cursurile 
serale ale școlii medii... In a- 
fară de aceste măsuri, am 
considerat că este necesar să 
organizăm și o adunare gene
rală în care să discutăm în 
mod special despre sarcina 
fiecărui utemist de a învăța. 
Că ea a interesat tineretul a 
dovedit-o și numărul mare al 
celor înscriși la cuvînt.

Ștefan Bolboacă, care răs- 
foia în acest timp registrul cu 
procese verbale al organiza
ției de bază U.T.M. din secto
rul II mecanică, interveni la 
rîndul său în discuție.

Se- 
la

legeiea temei 
pentru adunarea 
generală U. T. M. 
este o problemă 
care preocupă în 
mod deosebit co

mitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. De obicei de 
rezolvarea acestei chestiuni 
depinde într-o mare măsură 
și eficacitatea educativă a 
adunării generale U.T.M. în 
legătură cu modul în care 
sînt alese temele pentru
dunarea generală am avut 
zilele trecute o discuție in
teresantă cu secretarii orga
nizațiilor de bază U.T.M. de 
la Șantierul Naval Oltenița.

încă de la începutul discu
ției, cei mai mulți au ținut să 
sublinieze strădaniile depuse 
de toate organizațiile de bază 
U.T.M. din șantier pentru a 
lărgi din ce în ce mai mult 
caracterul educativ al adu
nărilor generale U.T.M. 
Cretan! U.T.M. prezenți
discuție au vorbit mai întîi 
despre felul cum se dezbat 
în adunările generale proble
mele muncii profesionale a 
tinerilor.

Șerb an Dumitru, secretarul 
organizației U.T.M. de la sec
torul I, arăta: Atitudinea 
față de muncă a tînărului 
este doar o reflectare a con
științei Iui socialiste. De 
aceea, în majoritatea cazu
rilor, din problemele de 
producție dezbătute noi des
prindem tocmai acea latură 
educativă asupra căreia este 
necesar să insistăm. Iată în 
acest sens un exemplu: la una 
din consfătuirile de producție 
care au avut loc 
au fost criticați 
pentru atitudine
la locul de muncă, pentru ma-

nu de mult, 
unii tineri 

necivilizată

Pe marginea unei convorbiri cu secretarii organizațiilor 
de bază U. T. M. de la Șantierul Naval Oltenifa

ședință 
întoc-

discutat într-o 
comitet referatul

și apoi l-am prezen- 
biioului organizației de

țat din vreme utemiștilor și 
tinerilor ordinea de zi a a- 
dunării generale; cu o săp- 
tămînă înainte de adunare 
am 
de 
mit 
tat
partid. Noi am discutat mult 
atunci, în adunare, despre 
grija pe care trebuie să o 
aibă fiecare tînăr pentru orga
nizarea locului său de muncă, 
despre atitudinea respectuoa
să față de muncitorii mai în 
vîrstă, despre relațiile princi
piale care trebuie să existe 
între tineri etc. Dezbătînd a- 
ceste probleme, în mod firesc, 
au fost atinse în discuții și 
unele chestiuni privind aspec.

acest sens a tinerilor, a con
ducerii sectorului și mai ales 
sugestiile primite din partea 
organizației de partid, dau 
posibilitatea organizației de 
bază U.T.M. să întocmească 
un plan tematic al adunărilor 
generale U.T.M. pe o durată 
mai lungă, să supună dezba
terii tinerilor într-adevăr cele 
mai Importante probleme ale 
muncii și vieții colectivului 
respectiv.

— Poți să 
concret ?

— Intr-un 
muncitori în
crează alături de tineri, sau 
locuiesc împreună cu ei în 
același cartier, ne-au propus 
să ne ocupăm mai mult de fe
lul în care tinerii își petrec 
timpul liber, de îndrumarea 
lor spre studiu. în urma a- 
cestor propuneri am făcut un 
scurt sondaj 
întreprinderii, 
orașului; am 
un număr de
servațiile făcute 
acestui sondaj

dai un exemplu

timp mai mulți 
vîrstă care lu-

Membrii comitetului U.T.M. de la Fabrica de țevi Roman dezbătînd programul de activitate al organizației U.T.M. 
pentru luna următoare.

Foto : N. STELORIAN

— Cîte odată tema adunării 
generale ți-o sugerează șl un 
singur om. Așa s-a întîmplat 
și la noi. Petru Boacă Intr-un 
timp nu-și îndeplinea sarcini
le de organizație. Am discutat 
cu el într-o ședință de birou, 
dar fără rezultat. Atunci am 
organizat o adunare generală 
și tinerii l-au ajutat să înțe
leagă că procedează greșit.

- Și altceva în adunarea a- 
ceea ce-ați mai discutat?

— Nimic. De ce era nevoie 
să mai discutăm și altceva ?

— Pentru că — l-a răspuns 
V. Măcău, secretarul comite
tului 
cred 
încă 
in
generale U.T.M. Să ne rea
mintim ce ați discutat voi 
în ultimele adunări gene
rale : în aprilie — ați discutat 
activitatea 
Nicolae și 
gean; mai 
Bracă Petre ; 
derea anului
politic; iulie _  ați discutat

U.T.M. pe șantier — eu 
că la voi se manifestă 
un oarecare formalism 
organizarea adunărilor

cazul Iul Ion Dogar care 
și-a pierdut carnetul U.T.M. 
Dar la voi în sector sînt 
mulți tineri de curînd primiți 
în U.T.M... Oare nu ar fi fost 
bine dacă ați fi discutat în 
unele adunări, de pildă, des
pre U.T.M. și sarcinile pe 
care partidul le pune în fața 
sa, despre ce cere organiza
ția de la membrii săi...

— Ideea mi se pare intere
santă, interveni un alt parti
cipant la discuția noastră. 
Aici cred însă că ar trebui 
să dea mai mult ajutoT și co
mitetul U.T.M. pe șantier, in 
special la întocmirea refera
telor pe aceste teme.

Vasile Măcău, ascultă a- 
tent și apoi scoase din ser
tar o hîitie.

— La lucrul acesta ne-am 
gîndit și noi. In momentul ie 
față, de pildă, un colectiv de 
ingineri, tehnicieni, tineri frun. 
tași in producție, întocmesc 
un referat pe tema : „Rolul 
productivității muncii în În
deplinirea sarcinilor econo
mice ale șantierului nos
tru", care va fi dezbătut în 
toaite adunările generale 
U.T.M. Vom mai întocmi de 
asemenea și unele mate
riale în care să explicăm 
tinerilor ce înseamnă a fi un 
muncitor înaintat eto. Dar noi 
nu putem să decidem ordinea 
de zi a adunărilor voastre ge
nerale. Pentru aceasta voi va 
trebui să vă sfătulți în con
tinuare cu tinerii în stabilirea 
ordinei de zi, să-i antrenați la 
pregătirea 
vă vom 
cînd aveți

Discuția
nizațiilor de bază U.T.M. din 
cadrul Șantierului Naval Ol
tenița s-a prelungit mult. 
După cum s-a văzut, ea a 
scos la iveală o experiență 
bună, care credem că poate 
fi iolositoare și altor organi
zații U.T.M.

eforturi, dar fiecare zi care 
trecea îi aducea lucruri noi, i 
se părea mai plină. Toate a- 
cestea îi măreau voința.

— Așa e, are o voință pu
ternică — îmi vorbea despre 
ea șeful secției, tovarășul Vir
gil Cucu. După numai cîteva 
luni se și număra printre cele 
mai harnice tinere muncitoa
re din echipa de pregătire. A 
fost ajutată, iar cînd și-a în
sușit bine meseria de bobina
toare a început să ajute la 
rîndul ei pe alții. In brigadă 
erau tineri care cunoșteau 
bine numai unele operațiuni. 
Dar ca să fii un bun bobina
tor trebuie să cunoști toate 
operațiile, să știi cum se exe
cută în întregime o bobină. 
Utemista Elisabeta Gîngu a 
mers la organizația U.T.M. 
și și-a spus părerea. Problema 
era într-adevăr importantă și 
ea a și fost dezbătută într-o 
consfătuire de producție a 
brigăzii. Printre hotărîrile 
luate atunci a fost și aceea ca 
toți membrii brigăzii să se în
scrie la cursurile de ridicare a 
calificării.

Elisabeta este fruntașă nu 
numai în producție ci și în 
activitatea obștească. Ea par
ticipă, împreună cu ceilalți ti
neri la acțiunile de muncă 
patriotică, activează în echipa 
artistică, merge în excursii. In 
grupa U.T.M. ea răspunde de 
difuzarea presei. Tinerii ei to
varăși știu că în pauza de 
prînz trebuie să apară Elisa
beta venind de la bibliotecă cu 
brațele încărcate cu ziare. Iar 
cînd brigada artistică de agi
tație își anunță noul ei pro
gram ei știu că vor aseulta-o 
și pe Elisabeta, dezvăluind, cu 
cîntecul satiric, lipsurile ce se 
mai ivesc, ici, colo.

A venit la uzină cu doi ani 
în urmă și tăia, cum spuneam, 
la o mașină, tablă. Și iat-o, 
acum, una dintre cele mai 
bune bobinatoare, stimată și 
îndrăgită de colectiv. Vorbind 
despre ea atît tinerii cit și 
muncitorii mai în vîrstă spun 
cu mîndrie : Da, se vede că e 
utemistă!

V. BABAN

Secretari U.T.M.

VASILE IORDACHE, 
secretarul organizației U.T.M. 
din brigada VIII-a de la 
G.A.C. I. C. Frimu, raionul 

Lehliu.
raionul

la biblioteca 
la biblioteca 

discutat cu 
tineri... Ob- 

cu ocazia 
le-am dis-

Știr
Joile tineretului

T-jecenf, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Hafeg a organizat o 
consfătuire la care au fost 

invitați secretari și membri ai co
mitetelor organizațiilor U.T.M. din 
întreprinderile și instituțiile din 
oraș, directorul Casei de cultură, 
instructorul metodic al casei de 
cultură și alți activiști culturali. 
La consfătuire s-au discutat unele 
probleme privind organizarea tim
pului liber al tinerilor și îndeo
sebi felul în care sînt pregăfite și 
se desfășoară „joile tineretului". 
Pentru îmbunătățirea conținutului 
educativ al joilor tineretului, par
ticipant» la consfătuire au făcut 
o seamă de propuneri printre 
care și aceea ca activiștii cu mai 
multă experiență în activitatea 
culturală de masă, să ajute practic 
la organizarea joilor tineretului în 
unele întreprinderi și instituții din 
oraș. In urma acestor măsuri, joile 
tineretului organizate la Intreprin-

adunărilor și noi 
ajuta întotdeauna 
greutăți.

ou secretarii orga-

utemiștilor Gelu 
Vasile Bojde- 

- activitatea lui 
Iunie — închi
de învățămlnt

i,

P. ISPAS

informații ION ILIO1U, 
secretarul organizației U.T.M. 
din secția modelărie de la 
Uzina mecanică din Cîmpina.derea de industrie locală „Vasile 

Roaită", la Fabrica de conserve 
și Cooperativa „Retezat" s-au des
fășurat mult mai bine, au avut 
programe cu un confinut mai bo
gat și de aceea s-au bucurat de 
aprecierea tinerilor.

LAL ROMULUS

Expoziție de artă

Două din sălile cele mai spa
țioase ale Școlii populare 
de artă din orașul Craiova 

sint ocupate de recenta Expoziție 
de artă plastică și populară. Ex
poziția a fost amenajată cu spri
jinul organizațiilor de bază U.T.M. 
din cadrul uzinelor, fabricilor și 
instituțiilor din oraș, cu sprijinul 
elevilor-muncifori care urmează 
această școală. Ea cuprinde lu
crări de pictură în ulei, desene în 
creion și cărbune, lucrări de 
sculptură, de grafică și cusături 
naționale pe pinză, ori țesă
turi și covoare, specifice lo
cului. Multe din lucrările expuse

sînt închinate eliberării pa
triei noastre de sub jugul 
fascist, altele oglindesc aspec
te inspirate din viața noastră 
nouă, de-a lungul celor 17 
ani cîfi au trecut de la elibe
rarea patriei noastre. Atenția vizi
tatorilor este atrasă în deosebi 
de sculpturile executate de Ștefșn 
Ciurea, unul din elevii școlii. 
Una din lucrări sugerează în mod 
convingător bucuria țăranilor mun
citori cînd primele tractoare ro- 
mîneșfi au început să brăzdeze 
ogoarele regiunii Oltenia.

De-a lungul pereților sînt ex
puse o seamă de lucrări de pic
tură semnate de tineri strungari, 
frezori, bobinatori și constructori 
de la uzinele „7 Noiembrie", 
„Elecfroputere", și alte întreprin
deri și instituții din oraș. „Cons
trucții noi", „Hale noi în uzină", 
„Aici a fost un maidan", „La stat 
cu comuniștii**, „O adunare ge
nerală a organizației U.T.M.", șl 
altele dovedesc orienta-ea spre 
teme de strictă actualitate a elevi
lor Școlii populare de artă.

I. TEOHARIDE

Dr. ȘTEFAN PUIU, 
secretarul organizației 
bază U.T.M. de la Spitalul de 
Stat din comuna Gurbănești, 

regiunea București.



1Peste cîteva zile

Marea sărbătoare ■

♦ ♦a muzicii romineștiA ♦ V.-
-

Peste tot, în sălile de conrcerte, în sălile 
Conservatorului, în marile hoteluri ale 
apropierea deschiderii celui de ai II-lea 

curs internațional „George Enescu1' — care va transforma 
pentru cîteva săptămîni Bucu-reștiui în capitala muzicii.

Informațiile pe care le publicăm astăzi vin să prezinte 
cititorilor noștri cîteva noutăți în legătură cu această măre 
sărbătoare a muzicii rominești.

Noi discuri

me repetiție ale 
Capitalei, simți 
Festival și Con-

tanții de frunte di creației mu
zicale contemporane sovietice 
va fi în luna septembrie ală
turi de rnUlți alți muzicieni de 
peste hotare, oaspetele Capi
talei noastre.

■
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Alături de celelalte instituții 
muzicale „Electrecord“-ui a 
desfășurat o intensă activitate 
pentru acest important eveni
ment. Au foit reeditate îh a- 
cest scop numeroase lucrări de 
George Enescu.

S-au reeditat astfel sonate
le 2 și 3 pentru vioară și 
pian (în interpretarea lui 
George Enescii lă Vioată și 
Dinu Lipatti la pian) piesa de 
concert pentru violă și pian 
(în interpretarea lui Al. Radu
lescu la violă și George Enes
cu la pian).

AltS discuri cuprind diverse 
lucrări ale lui George Enescu 
printre care cităm: Rapsodi
ile I și II, Simfonia I-a, Dix- 
tuorul pentru ■ instrumente de 
suflat, Octetul pentru instru
mente de coarde etc.

sânt este faptul că de data 
aceasta volumul va apare în 
mai multe limbi: română, 
rusă, engleză, franceză, ger
mană, maghiară.

Tineri artiști străini 
participant 
la concurs

„Viața lai Enescu 
în imagini1*

Care dintre iubitorii muzicii 
n-a răsfoit cu emoție fiecare 
dintre paginile lucrării apă
rute în urmă cu cîțiva ani 
„Viața tui Enescu în imagini".

După un bogat studiu in
structiv zeci de fotografii dau 
cititorilor cele mai diferite 
imagini din viața și activitatea 
creatoare ale marelui muzi- 
Ciam

ln cinstea celui de al II-lea 
Festival și Concurs internațio
nal „George Enescu" Editura 
Muzicală tipărește o nouă edi
ție a acestei lucrări. Intere-

La secretariatul concursului 
am putut consulta ieri dimi
neață -lista tinerilor partid- 
panți la cel de al doilea Con
curs internațional de inter
pretare muzicală ,,George 
Enescu". Din Uniunea Sovie
tică : B. A. Kotorpvici, I, A. 
Fislov, N. M. Beilina, N. N. 
Zăbamikov, L. P. SimoMvat 
I. A. Mazurok. S. B. Iakoven
ko, N. N. Silnîkova, E. T. 
Sarkinan. Din Anglia: C. 
Bull, M. Hurst, M. Sellas, V. 
Thcocharous. Dih R. P. Un
gară : Karoly Duska, Csarba 
Maria, Iozsef Sepsey, Atila 
Kubinyi, Eva Fargics, Deme
ter Marczis.

Cei doi tineri cubanezi Ro
jas Luis Gonzales și Cardenas 
Santana Ramon, unul pianist, 
iar celălalt cîntăreț au și sosit 
de acum îh țara noastră de 
pe meleagurile Citbei, pregă- 
tindu-se în aceste zile cu asi
duitate în sălile Conservato
rului bucureștean pentru ma
rea întrecere artistică.

Soliști străini
Manifestările Festivalului 

qu atras în Capitală artiști 
de frunte care 
pe podiumurile 
seamă săli de 
lume.

Dintre soliștii 
vor apare în cadrul numeroa
selor concerte ce vor avea 
loc în București, amintim pe 
soprana Elisabeth Schwartz- 
kopf (Austria), pe tenorii 
'Atiton Dermotâ (Austria) și 
Diimitr UZUhOV (R. P. Bulga
ria), basul Ivah Petrov 
(U.R.S.S.), pianiștii Sviatoslav 
Richter (U.R.S.S.), Annie Fis
cher (R. P. Ungară), Aldo 
Ciccolini (Italia), Halina 
Czerny Stefanska (R. P. Polo
nă), violoniștii Deonid Kogan 
(U.R.S.S.) și Henryk Szering 
(Mexic), dirijorii John Barbi
rolli (Ahglia), Aleksandr 
Gauk (U.R.S.S.), Lorin Maazei 
(S.U.A.).

apar deseori 
celor mai de 
Concerte din

străini care

Concertul inaugural

as®» ii
V:i

D. Kabalevski 
va sosi în București

Dmitri Kabalevski — auto
rul printre altele al celebrului 
concert pentru vioară ți or
chestră audiat deseori în să
lile de concert ale țării noas
tre — unul dintre reprezen-

al celui de al doilea Concurs 
și Festival internațional 
„George Enescu" Va avea loc 
marți 5 septembrie, oră 20, în 
sala Palatului ~ ”
festivitatea de deschidere a 
Concursului , și Festivalului, 
Cdncettul Filarmonicii de 
Stat „George Enescu" va 
fi dirijat de maestrul 
George Georgescu și va avea 
solist pe pianistul Valentin 
Gheorghiu.

In program t sultă I-d de 
George Enescu, concertul pen
tru pian șl orchestră de Va
lentin Gheorghiu și Rapsodia 
I-a de George Enescu. Con
certul va fi transmis și la pos
turile de radio și televiziune.

R.P.R. După

Teatre
Scandaloasa legătură dintre 

■ .ga Hettle și d-hs Moon, 20 : 
str -.’Thăfriil ■ ,;C. -Nottara “ (Grădi

na „9 Mai"); întoarcerea, 20: 
rnsnTeștrul iMunicipal (Arenele 

-..Libertății); Revista 62, 20:
Teatrul Satiric Muzical ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy); Un cîn- 
tec pentru dumneata, 20,15 : 
Teatrul Satiric Muzical „C. 
Tănase" (Grădina Boema) ; 
La telefon, circul, 20: Circul 
de Stat.
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Instantanee din orașul Universiadei
De o săptămînă capitala Re

publicii Populare. Bulgaria 
găzduiește marea întîlnire 

sportivă a tineretului studios din 
mai bine de 30 de țări ale lu
mii. Universiada, mica Olimpiadă 
a anului 1961, atrage ca un 
magnet atenția tuturor. Și-au dat 
întîlnire aici, la Sofia, sportivi re- 
numiți de pe toate meridianele. 
Au venit animați de dorința de a 
se întrece cu strășnicie pe tere
nurile de sport, dar și de a lega 
noi prietenii, de a le întări pe 
cele vechi. Au venit pentru a do
vedi lumii întregi ca există nenu
mărate posibilități de apropiere 
între tineri de diferite rase și con
vingeri politice ori religioase. 
Drapelul alb al Universiadei i-a 
unit sub faldurile sale.

Trăim cu toții, noi cei prezenți 
în aceste zile la Sofia, momente 
emoționante pe care întrecerile 
sportive și atmosfera sărbăto
rească ce domneș'e le răspîn- 
desc cu dărnicie. Aș vrea în rîn- 
durile ce urmează să amintesc 
numai cîteva dintre ele numin- 
du-le : Clipe de neuitat.

răsunat cînd repezenfanții pa
triei noastre au defilat flufurind 
eșarfe tricolore; 60.000 de oa
meni scandau numele curajoasei 
țări din America Latină cînd au 
trecut tinerii sportivi din Cuba 
revoluționară. Și apoi ochii au 
urmărit emoționați pe sporiivui 
ce purtă torța Universiadei pen
tru a aprinde flacăra veșnică a 
Jocurilor mondiale universitare. 
Flacăra, simbol al dezvoltării in
teligenței umane, luminează prie
tenos întrecerile pașnice ale stu
denților veniți la Sofia. Vechiul 
imn studențesc . ~
tur“, intonat de un cor de 500 
de peisoane, înălțarea drapelului

„Gaudeamus igi-

lor eliberat de exploatare, des
pre dorința fierbinte de pace 
a poporului bulgar. Am văzut stu- 
denfi din Ghaăa și Japonia, din 
Ceylon și Olanda ascultînd afenți 
explicațiile, sorbind cu nesaț fie
care vorbă, părăsind plini de en
tuziasm înfreprinderilfe. „Am vă- 
stfț 6lSi cu ochii mei adevărul — 
Spunea studentul francez Videcoq. 
Nimic fiu hă mai poate Înșela 
acum".

n orășelul Universiadei, de 
dimineață și pînă seara tîr- 
ziu, sportivii se pregă

tesc pentru viitoarele întreceri. 
Pe terenul de fotbal o atletă ex-

( Corespondență telefonică )
Universiadei pe cel mai înalf ca- 
farg, jurămîntul Jocurilor mondiale 
universitare au fost tot afîfea mo
mente care vor rămîne mereu 
vii în mintea și inimile celor care 
s-au aflat în seara Zilei de 26 
august pe stadionul „Vasil Levski" 
din Sofia.
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Aspect exterior de la Fa
brica de țevi din Roman 
_  consbacție a regimului 

democrat-popular. 
Foto : N. STELORIAN

strălucitor. Aplauze la scena des
chisă se făceau mereu auzite — 
lucru de neîngăduit la scrimă — 
și totuși entuziasmul nu putea fi 
stăvilit. Un grup de sportivi negri 
din Ghana erau cei mai aprigi sus
ținători ai echipei fioăstre. Olga 
Orban-Szabo cucerea victorie 
după victorie cu regularitatea 
unui ceasornic. Campioana olim
pică și mondială Schmidt (R.F.G.) 
fusese întrecută categoric, la 
zero. A urmat apoi un alt afar, 
al Olgăi. l-a trebuit mai puțin 
de un minut ca să-și învingă ad
versara. Cei prezenți i-au aflat nu
mele. Și cînd drapelul patriei 
noastre urca pe cel mai înalt ca
targ în acordurile imnului Uni
versiadei, mulțimea din sală 
scanda „Olga I Olga l‘‘.

TELEGRAME
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Romîniei, la Consiliul 
de Stat al R. P. Remind au 
sosit telegrame de felicitare 
din partea președintelui Re
publicii- Franța, Charles De 
Gaulle, precum- Și din partea 
președintelui Consiliului Su
prem al Forțelor Armate ale 
Sudanului Ferite Ibrahim Ab- 
bud.

Cu același prilej, la Consi
liul de Miniștri al R. P. Ro
mine s-a primit o telegramă 
de felicitate din partea primu
lui ministru al Ceyloaiih& 
Sirimavo Bandaranaike.

(Agerpres)

Informații
Joi la amiază tovarășul Ște

fan Voitec, președintele ferii 
Adunări Naționale și vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
a primit la Palatul Marii- A- 
dunări Naționale pe senatorul 
belgian L. E. Troclet care se 
află în R. P. Romî-nă la invi
tația grupului național romîn 
din Uniunea Interparlamen
tară.

*

In continuarea Vizitei pe 
care o fac în țara noastră, joi 
dimineața membrii delegației 
cubane condusă de Jose Agui
lera Maceira, adjunct al mi
nistrului Educației din Cuba, 
au fost oaspeții constructorilor 
de autobuze și troleibuze de la 
Uzinele „Tudor Vladimirescu" 
din Capitală-

In continuare, oaspeții au 
făcut o vizită la sediul Edi
turii didactice și pedagogice și 
la Combinatul poligrafic ..Ca
sa Scînteii".

★
Cu prilejul celei de-a 18-a 

aniversări a proclamării inde
pendenței R. D. Vietnam, Mi
nisterul Învățământului și cul
turii a organizat joi seara în 
sala cinematografului .,Patria" 
din Capitală, o gală a filmului 
vietnamez cu filmele „Viet
nam, patria mea" și „Vine apa 
la Bac Hung-Hai".

(Agerpres)

plică cu multe amănunte tehnica 
aruncării greutății. Cei din jur 
sînt numai ochi și urechi. Atleta 
care explică se numește Tamara 
Press, campioană olimpică și re
cordmană mondială. Deodată, lin
gă pista de atletism se face au
zită o voce care cheamă : „Ta- 
rnara I Tamara". Tamara Press lașă 
o clipă greutatea și privește. Și 
apoi aleargă brusc spre cea care 
a sfrigat-o. In aceeași clipă zeci 
de aparate fotografice apărute ca 
din pămînt imortalizează pe pe
liculă momentul. Cei prezenți 
erau martori ai unei întilniri mai 
mult decît prietenești între două 
mari campioane : lolanda Balaș 
și Tamara Press, lolanda a asistat 
ia explicațiile Tamarei și apoi la 
rindul ei, cu multă dragoste, a 
vorbit despre proba sa preferată : 
săritura îri înălțime. Seara, la sta
dionul de volei cele două priete
ne au fost primite cu îndelungi 
aplauze de publicul spectator 
aflat în tribune.

Universiadă : 
Petitjean, fon- 
mondiale urti-AȚegru! de tuci al nopții fu- 

f \ iese alungat de fuioarele 
de lumină ale sutelor de 

reflectoare. Un stadion arhiplin 
ovaționa neobosit defilarea spor
tivilor prezenți 
festivă a 
versifare. 
revărsat 
cînd au 
purpurii 
aplauze și saluturi prietenești au

Ti n bătrîn de peste 70 de ani 
(J poate fi văzut la toate în

trecerile sportive. Adeseori 
aplaudă. Alteori, privește atent. 
Uneori însă are ochii umeziți. 
Scoate batista și-și șterge ochii. 
Numele său este cunoscut tuturor 
pafticipanților la 
este domnul Jean 
datorul Jocurilor
versifare. A luptat foarte mult ca 
să-și vadă visul împlinit.. Acum 
este fericit. Visul său a de
venit realitate : studenții spor
tivi ai lumii s-au reunit sub 
același drapel. Deunăzi spu
nea : „Sînt într-adevăr mulțumit; 
a tosf organizată splendid o mare 
Universiadă. Dar mai mult decît 
atît, studenții din diferite țări au 
dovedit că se poate trăi în co
mun, că există posibilități de înțe
legere, de prietenie. Studenții își 
afirmă dorința lor de pace. Și 
aceasta este o operă magnifică".

Intr-adevăr, Universiada de la 
Sofia care se desfășoară sub Io-: 
zinca : „Nauka, sport, drujba, 
mir" — știință, sport, prietenie 
și pace — și-a atins țelul.

t-x e-a lungul marelui bulevard / J Lenin din Sofia, zeci de au
tobuze poartă zilnic spre 

bazele sportive sute de pariici- 
panți la Universiadă. Cetățenii ca
pitalei R.P. Bulgaria fac semne 
prietenești sportivilor. Răspunsu
rile sînt tot atît de entuziaste. S-a 
creat în aceste zile de mari între
ceri sportive acea atmosferă infi
mă, prietenească. Gazdele s-au în
trecut în ospitalitate. Grupuri de 
studenți vizitează monumentele 
orașului, frumoasele împrejurimi 
ale Sofiei, admiră strălucirea de 
aur a cupolei bisericii „Alexandr 
Nevski", urcă pe muntele VifOșa.

Muncitorii diferitelor întreprin. 
deri și mari uzine din Sofia au in
vitat pe sportivi la locurile lor 
de muncă, le-au vorbit despre 
succesele lor în construirea vieții 
noi, despre realizările poporului

neața), Revista visurilor (după 
amiază): 13 Septembrie; Răz
boi și pace (Seria I și II) : Ti
neretului ; Oameni și lupi: în
frățirea între popoare ; Lady 
Hamilton: 
Lindo: 8 Martie;
Cobra: AI. Popov, 
Flacăra, Popular;
Gri vița; Trecerea 
Olga Bancic; Două 
nirea; Romeo, Julieta și întu
nericul: T. Vladimirescu;
Sfîrșitul vechii Berezovka : 23 
August, Drumul Serii; Haidu
cul de pe Ceremuș: Donca Si
mo; Oameni pe pod: 16 Fe
bruarie; Mexicul cîntă : M. E- 
minescu; Pescuitorii de bureți; 
8 Mai; Cîinele din mlaștină: 
N. Bălcescu; Bufonul regelui: 
B.« DelaVranoeă; Dragostea și 
pilotul secund : C. David, G. 
Bacovia; Revista visurilor : A. 
Vlaicu.

Cultural ; Cielito
Acțiunea 

Floreasea, 
Muntele : 
interzisă : 
mame: U-

Omul nu se predă : Ilie Pinti
lie ; Cielito Lindo : 8 Martie ; 
Revista visurilor : Tudor Vla- 
dimirescu ; Trecerea interzisă : 
Donca Simo, Olga 
Cintărețul mexican : 
hia ; Două mame : 
Clinele din mlaștină 
cescu; Carmela 
Săritură în zori :

Bancic ; 
Al- Sa-

Utiirea ;
N. Băl- 

Moșilor;
G. Coșbuc.

la deschiderea 
Jocurilor mondiale uni- 
Ursle necontenite s-au 
din înaltul tribunelor 

trecut tinerii în tricouri 
— sportivii sovietici ;

Grădini

(Urmare din pag. l-a)

mai bun în pro-

UT.M. urmărind 
generală pe baza 
va ști în fiecare

O partidă de șah viu disputată
Foto : C. VICTOR

colectiv
de muncă fruntaș

Cinematografe
Raidul vărgat; Patria, Bu

curești, Gh. Doja, Volga, Li
bertății; Imperiul soarelui: 
Republica, Elena Pavel; Să
ritură în zori: Moșilor, G. Coș
buc; Carmela: V. Alecsandri, 
Munca; S-a furat un tramvai: 
Magheru, I. C. Frimu; Alba 
Regia: V. Roaită, Arta, 30 De
cembrie ; Omul ml se predă: 
Central, Ilie Pintilie; Vietnam 
— patria mea: Lumina ; Vîr- 
sta dragostei: Victoria; El Ha
kim: M. Gorki, Al. Sahia, Mio
rița; Școlarul — Vreau să știu 
tot nr. 16 — Peștele cel mare: 
Timpuri Noi; Hoinarii (dimi-

Raidul vărgat: Stadionul 
Giulești, Libertății, Pfogresul, 
Stadionul Republicii. 23 Au
gust ; El Hakim : Elena Pavel; 
Alba Regia : Arta, V. Roaită ; 
imperiul soarelui : 13 Septem
brie, Stadionul Dinamo ; Cera- 
sella : Patinoarul 23 August

Ieri,
Jn sala de scrimă se desfășu

rau ultimele întreceri ale 
furneului feminin de floretă 

pe echipe. Fefele noastre luptau
L GHIȚULESCU

Sofia, 31 august 1961

la Universiadă
MONDIAL • PÎNA IERL• BRUMEL — NOU RECORD 

STUDENȚII SPORTIVI ROMÎNI AU CUCERIT 3 MED A.
Ln DE AUR, 2 DE ARGINT ȘI 8 DE BRONZ.

să fie una din metodele gene
rale folosite în întrecerea între 
brigăzi. în brigadă fiecare are 
datoria să-și ajute tovarășul 
în ridicarea calificării profe
sionale, în însușirea unor de
prinderi practice la mașini, în 
lichidarea unor atitudini gre
șite- Brigăzile între ele se vor 
ajuta pregătindu-și materialele 
una alteia, lăsând de la un 
schimb la altul mașinile cu
rate, în perfectă stare de 
funcționare etc.

în consfătuire s-au stabilit, 
de asemenea, reguli cu privire 
la urmărirea întrecerii. în 
secții, întecerea va fi urmări
tă de comisiile amintite. La 
sfîșitul fiecărei decade, în ca
ietele brigăzilor, în fișele de 
evidență a calității, se vor 
trece de către comisii rezul
tatele brigăzilor.

Caracteristic acestei între
ceri dintre brigăzi pentru obți
nerea titlului de colectiv de 
muncă fruntaș este și un alt 
lucru. Plenara C.C. al U.T.M. 
a arătat că pot obține titlul de 
cinste de colective de muncă 
fruntașe numai acele brigăzi 
care îndeplinesc cu strictețe 
absolut toate obiectivele stabi
lite timp de trei luni consecu
tiv. Este de ajuns ca un singur 
obiectiv să nu fie respectat (să 
zicem lipsesc sau întârzie ti
neri, ori curățenia Ia locul de 
muncă lasă de dorit) și briga
da respectivă nu va putea ob
ține titlul de colectiv de mun
că fruntaș.

Obligația ca brigada să în
deplinească toate angajamente
le luate în lumina obiectivelor 
stabilite implică astfel o seri
oasă dezvoltare a simțului de 
răspundere al tuturor membri-

lor brigăzii. Această întrecere 
antrenează deci toate brigăzi
le la acțiuni hotărîte, multila
terale pentru obținerea unui 
rezultat cît 
ducție-

Comitetul 
întrecerea 
unui grafic 
moment încotro să-și îndrepte 
mai mult atenția, care brigăzi 
trebuie sprijinite concret, ce 
acțiuni trebuie inițiate pentru 
înlăturarea unor lipsuri ivite. 
Analiza generală a întrecerii 
și decernarea titlului de colec
tiv de muncă fruntaș, se va 
face după trei luni, în cadrul 
unei festivități la care 
fi invitați să participe 
muncitorii din uzină.

Tot în consfătuire s-a 
cutat și despre măsurile ce se 
vor lua pentru stimularea ti
nerilor din brigăzile câștigătoa
re ale titlului de colectiv de 
muncă fruntaș. Cu sprijinul 
conducerii întreprinderii și al 
comitetului sindicatului, co
mitetul U.T M- a hotărît să 
întreprindă numeroase acțiuni 
în acest sens- Fiecare membru 
al brigăzi va primi un premiu 
în bani. Fotografiile membri
lor acestor brigăzi se vor pu
blica la ziarul uzinei iar pă
rinții tinerilor fruntași vor 
primi felicitări-

ln consfătuirea brigăzilor de 
producție ale tineretului de la 
Fabrica de postav Buhuși s-a 
discutat pe larg despre obiec
tivele stab lite în întrecerea 
brigăzilor pentru cucerirea ti
tlului de colectiv de muncă 
fruntaș. S-a reafirmat aici ho- 
tărîrea tinerilor de a lupta cu 
forțe sporite pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor de 
producție ce revin întreprin
derii lor.

SOFIA 31 (Prin telefon de la 
trimisul ep’ecial „Agerpres") :

Concursul de atletism din 
cadrul Universiadei de la So
fia a fost inaugurat ieri pe 
stadionul .,Vasil Lewsfci" cu o 
formidabilă performanță- La 
18,34 ora Sofiei, peste 40.000 de 
spectatori au salutat cu explo
zii de ovații noul record mon
dial la săritura în 
stabilit de Valerii 
care a trecut peste 
ridicată la 2,25 m.

Al doilea titlu de 
mondial universitar a fost de
cernat joi recordmanului eu
ropean la aruncarea discului 
E. Piatkowski (R- P. Polonă) 
clasat pe primul loc cu 59,15 
m. Metsur (U.R S S.) a obținut 
medalia de argint cu 54,70 m. 
Remarcabilă comportarea lui 
V. Manolescu, care a cîștigat 
locul trei și medalia de bronz 
cu un rezultat de 52,52 m, (un 
nou record al țării noastre, 
(vechiul record era de 51,92 m 
și aparținea tot lui Manolescu). 
Cu mare ușurință a cucerit

proba de aruncarea greutății 
femei atleta sovietică Tamara 
Press 17,12 m. Sora sa Irina 
s-a clasat pe locul doi cu 
15,63 m. Campioana țării noas
tre Ana Roth a obținut meda
lia de bronz ocupînd locul 3 cu 
15,59 m

vor 
toți

dis-

înălțime 
Brumei, 
ștacheta

campion

Ziua de joi a fost plină de 
succese pentru reprezentanții 
R- P. Romîne. Ei au cîștigat 1 
medalie de aur și 4 medalii de 
bronz numărfndu-se din nou 
printre protagoniștii de seamă 
ai Universiadei- Pentru a treia 
oară drapelul de stat al R. P. 
Romîne a fost înălțat pe cel 
mai înalt catarg, de data a- 
ceașta în onoarea jucătoarelor 
de tenis Mina Ilina și Julieta 
Namian care au cîștigat titlul 
mondial universitar în proba 
de dublu. Ele au învins în fi
nală cu 6-1 ; 4-6 ; 6-3 perechea 
Horcikova, Strachova (R. S- 
Cehoslovacă), cucerind astfel a 
treia medalie de aur pentru 
culorile noastre sportive. Alte 
două medalii de bronz au fost

obținute în competiția de tenis 
de Ion Țiriac care s-a clasat 
pe locul trei în proba de sim
plu învingîndu-1 în trei seturi 
(6-2 ; 7-5 ; 6-2) pe brazilianul 
Ribeiro și cuplul Țiriac, Mina 
Ilina la dublu mixt. Această 
pereche a întrecut cu 6-4 ; 6-4 
pe Ciuparov și Ciakarova 
(R. P. Bulgaria), într-un meci 
contând pentru locurile 3-4 ale 
probei de dublu mixt.

Studenții sportivi romini au 
cîștigat pină acum 3 medalii 
de aur, 2 de argint și 8 de 
bronz continuând să ocupe lo
cul trei în clasamentul general 
pe națiuni după U.R.S.S. și 
Japonia.

FAȚA NOUĂ A SATULUI
(Urmare din pag. l-a)

noi ce s-au construit, și apoi, 
de la gospodăria colectivă — 
dosarul în care se arată cum 
a crescut valoarea zilei-muncă 
și îți vei da seama că lucrurile 
sînt strîns legate între ele. Că 
sporirea numărului de case noi 
pe fiecare an merge mină în 
mină cu creșterea valorii zi
lei-muncă.

Astfel, dacă în 1955, cînd 
valoarea zilei-muncă în gos
podăria colectivă a fost d.e a- 
proximativ 25 de lei, în sat 
s-au construit 15 case noi, a- 
nv.l trecut, în 1960, cînd va
loarea zilei-muncă s-a ridicat 
la 42 lei, 
struiț 29 
tre timp, 
tru ani 
date sau 
case noi.

Anul acesta numai pină 
prezent s-au construit 22 
oase noi. Țineți seama apoi că 
în Comana numărul total al 
caselor nu atinge decîit cifra 
de 280. A®ta înseamnă că in

în Comana s-au con- 
de case noi. Iar în- 
în intervalul de pa- 
dintre aceste două 
construit alte 128 de

in 
de

Turneul Ansamblului 
artistic al E. D. O. N.

Ansamblul artistic al Uniu
nii Democrate a Tineretului 
Cipriot (E.D.O.N.) care se află 
intr-un turneu în țara noas
tră, la invitația C.C. aj. U.T.M., 
a vizitat ieri 31 august Piața 
Palatului R.P.R., cartierul Flo- 
reasca, complexele sportive Di
namo și 23 August, Parcul Li
bertății și Grădina Zoologică 
de la Băneasa. Seara a parti
cipat la un spectacol al Cir
cului de stat.

în cursul zilei de azi mem
brii Ansamblului vor vizita 
Muzeul de Istorie a Partidu
lui, Muzeul Satului și vor. 
face o plimbare în Parcul de 
Cultură și Odihnă „I. V. Sta
lin". Seara vor prezența pri
mul spectacol la Casa de Cul
tură a Studenților „Grigore 
Preoteasa".

în zilele următoare ansam
blul își va continua turneul 
la Ploiești, Brașov, Constanța, 
unde de asemenea va prez-n- 
ta spectacole etc.

închiderea 
cursurilor de vară 

de la Sinaia
După închiderea cursurilor 

de vară de limbă și literatură, 
istorie și artă a poporului ro
mîn, organizate la Sinaia de 
Universitatea „C. I. Parhon", 
participanții au vizitat între
prinderi, gospodării agricole 
colective și de stat, monumente 
istorice și de artă din regiu
nile Brașov și Dobrogea, au 
făcut o excursie pe litoral.

Joi dimineața, profesorii și 
studenții oaspeți au fost pri
miți la rectoratul Universității 
„C. I. Parhon". Aici le-au fost 
înmânate diplome de partici
pare la cursurile de vară de 
la Sinaia.

Prof. Jean Livescu, rectorul 
Universității ,,C. I. Parhon", a 
adresat participanților un căl
duros salut,

Au luat cuvîntul prof. Wer
ner Draeger de la Universita
tea „Humboldt" din Berlin 
(R. D. Germană), Mario Pin- 
chera, student la Universita
tea din Roma și Manuel Luc- 
berg, student la Universitatea 
din Sorbona, care au adus 
mulțumiri pentru buna orga
nizare a cursurilor, pentru va
loarea lor instructivă și pen
tru ospitalitatea oferită de sta
tul și poporul romîn.

(Agerpres)

în turneul de baschet femi
nin echipa R. P. Romîne a ju
cat foarte bine învingînd cu 
scorul de 72—62 (36—27) echipa 
R. P. Ungare.

★
în revenire de formă echipa 

feminină de volei a R. P. Ro
mîne a dispus cu 3—0 (15-10, 
15-0, 15—13) de echipa R. S. 
Cehoslovace.

■-#
Echipa masculină de volei a 

R. P. Romîne continuă să ră
mână neînvinsă. Aseară târziu, 
pe stadionul de jocuri sportive 
în prezența a peste 7000 de 
spectatori voleibaliștii romîni 
au repurtat o importantă victo
rie întrecînd cu scorul de 3—1 
(6, 10,-12, 10) echipa R. S. 
Cehoslovace.aproape două trei- 

s-a reconstruit din 
intr-adevăr, dacă

ultimii 
mi din 
temelii. Și 
le ceri celor din Comana să-ți 
arate “ ........... ..
tului 
află 
satul 
o astfel 
pentru confruntarea 
tului eu prezentul 
vor arăta cîteva 
fii ale bordeelor de altă dată, 
fotografii pe care comănenii 
le țin ca pe o amintire tristă 
și apusă pentru totdeauna.

Exstă în arhitectura nouă 
din Comana însă lucruri care 
se pot compara cu trecutul și 
lucruri care pur și simplu nu 
suportă această comparație, 
fiindcă nu au în trecut nici 
măcar un corespondent sim
bolic.

Printre cele care se pot com
para se numără și casele des
pre care a fost vorba mai sus. 
S-ar mai număra și școala. 
Școală mare și luminoasă cu 
patru clase, coridor spațios, 
sală de gimnastică și bibliote-

ani 
sat

o casă obișnuită a sa- 
lor din trecut, aceștia se 
în încurcătură. In tot 
nu mai există 

de casă.
nici 

Totuși 
trecu- 
ți se 

fotogra

că, școală construită în vara 
aceasta pentru copiii comăne- 
nilor. Căminul cultural din 
Comana însă, construit în 
1958, chiar lîngă gospodăria 
colectivă (un fel de nou cen
tru al satului) și avînd o sce
nă mare, bibliotecă bogată cu 
aproape 2.000 de volume, club 
cu mese de șah, materiale 
sportive, o capacitate de a- 
proape 400 locuri și lumină 
fluorescentă nu suportă com
parația cu trecutul din cauză 
că în Comana de altădată nu 
se pomenea o asemenea insti
tuție de cultură. Nu suportă 
comparația cu trecutul nici 
clădirile masive ale gospodă
riei colective: cele 7 grajduri 
moderne pentru adăpostul a- 
nimalelor de producție, maga
ziile de cereale, saivanele, 
nici „Magazinul mixt" al co- 
mănenilor aprovizionat din 
belșug cu toate mărfurile ne
cesare — de la neînsemnatele 
ace cu gămălie pînă la bicicle
te și motociclete, magazin mo
dern, care a înlocuit cu presti
giu băcănia cu sticle de lam
pă și govrigi uscați a neguș-

torului rural de altădată. Nu 
suportă comparația cu trecu
tul nici chioșcul de desfacere 
a legumelor și fructelor (ca la 
oraș) deschis de gospodăria 
colectivă, și pe care vînzăto- 
rul pusese un afiș care privit 
mai cu atenție are o semnifi
cație a lui aparte: „AVEM 
ZARZAVATURI IEFTINE ȘI 
BUNE". Acestea toate, și în 
ansamblul lui tot satul, nu su
portă comparația cu trecutul.

Trecînd prin Comana, din 
regiunea Dobrogea, prin Ro
ma, din regiunea Iași, prin 
Slobozia Conâchi, din regiu
nea Galați, prin Dăbuleni ori 
Gîngiova din regiunea Olte
nia, prin Baba Ana din regiu
nea Ploiești ori Căzănești din 
regiunea București și prin 
încă alte sute și sute de sate 
ale patriei vei întîlni această 
nouă și luminoasă arhitectură. 
O arhitectură zveltă, plină de 
lumină, pe măsura demnității 
omului liber, al satului de as
tăzi, arhitectura socialismu
lui victoros, arhitectura bu- 
peistȘrk

Pe x/rt
• Echipa selecționată 

juniori a R. P. Romîne la box 
și-a continuat pregătirile în 
vederea meciului pe car^ ur
mează să-I susțină Ia 16 sep
tembrie Ia Budapesta cu echi
pa R. P. Ungare. în cadrul u- 
nei reuniuni de verificare, 
desfășurată în parcul sportiv 
Progresul, pugiliștii selecțio- 
nabili au arătat o formă re
marcabilă.

de

• Sîmbătă de la ora 17 în 
sala sporturilor de Ia Floreas- 
ca va avea loc finala primu
lui campionat republican de 
juniori la haltere. Cu acest 
prilej vor evolua tineri hal
terofili de la Cluburile bucu- 
reștene C.C.A., Dinamo, Vic
toria, Sirena, Rapid, Electra, 
precum și din orașele Cluj, 
Craiova. Brașov șj Timișoara.

(Agerpres)



Printre locuitorii
cartierului Giulești
0u este călător cart 

să fi veăit in Ca

sare, de la ferea
stra trenului, să 
nu fi cunoscut 

cartierul Ciulești Așezat în 
dreapta terasamentului căii 
ferate, el răzbate pină lingă 
linia albastră a drumului de 
fief cu străduțe paralele și 
drepte, cu terenuri de sport, 
cu case îngrijite, cu un parc 
mare în care nu de mult, au 
răsărit flori și arbori, bănci 
și becuri electrice. Ca orice 
cartier „mărginaș" și Giu- 
leștiul iși are istoria sa tristă. 
Ba chiar foarte tristă. Cu 
mulți ani în urmă, călătorul 
venit în Capitala țării privea 
cu îngrijorare cartierul din 
fața ochilor săi : ulițe în
guste, strâmbe, cu noroi și 
bălți, ogrăzi pustii, fără urmă 
de pomi, niște arătări de 
case, unele fără ferestre, al
tele acoperite cu bucăți pes
trițe de tablă și de carton fi
xate cu tot felul de cărămizi, 
de pietre, miasmele bălților 
ajungeau pină departe.

...De atunci au trecut ani. 
Nu d-e mult de la fereastra 
trenului, în mijlocul vechiu
lui cartier Giulești. am zărit 
înălțîndu-se siluetele unor 
blocuri. Și nu a citorva. ci a 
zeci și zeci de blocuri. Bucu
ria mea a fost mare. Nu 
eram pentru prima oară mar
torul acestei priveliști. In o- 
rașvl nostru s-au construit a-

tâtea blocuri, care de care 
mai frumoase. De cîte ori 
m-am oprit în fața lor și 
le-am privit cu sufletul plin 
de emoție Și mândrie ! Bucu
ria mea era mare, fiindcă 
noile blocuri se profilau pe 
Zările albastre ale cartierului 
Giulești.

...lată-mă peste câteva zile 
pe străzile acestui cartier. 
Stau de vorbă cu tovarășa 
Elisabeta Constantin din str. 
Frasinului nr. 5, soția unui 
lăcătuș ceferist.

— Sintem mândri că locuim 
acum în acest cartier renăs
cut. îmi spune dânsa. Mi-a- 
duc aminte. Aveam 16 ani... 
CUnd treceam pe șoseaua Giu
lești înotam în noroi pină la 
genunchi. Străzile nu erau lu
minate. Apă nu aveam. In lo
cul parcului de acum se în
tindea o baltă mare cu țânțari, 
broaște și șerpi. Gunoieri nu 
erau. Nici canalizare. Nici pa
vaj ca acum. Copiii se îmbol
năveau.

Am poposit apoi intr-unui 
din noile blocuri ale cartieru
lui Giulești. Aici întâlnesc pe 
tovarășa Aurelia Toma, mun
citoare la Fabrica de confecții 
și tricotaje București.

- Știți ce a fost pînă mai 
ieri pe locurile unde se clă
desc blocurile ? înainte era 
fabrica de cărămidă a lui 
Dumitrescu Lăptaru. La fabri
ca lui am muncit și eu ani 
de-a rândul pentru un salariu

loan Grigorescu;
„PASĂREA FENIX“

2'mărul scriitor loan Gri
gorescu este, fără îndo
ială, unul dintre repor

terii noștri înzestrați. El are 
un ochi ager care știe să des
copere ceea ce observatorului 
obișnuit îi scapă și știe, mai 
ales, să valorifice descoperirea 
făcută reliefîndu-i pregnant 
semnificația. Volumul „Pasă
rea Fenix" — o culegere de 
reportaje relatând aspecte deo
sebit de interesante din viața 
Republicii Populare Polone, pe 
care autorul a străbăiut-o ani 
îtl șir de-a lungul și de-a la
tul ei -— demonstrează din 
plin aceste calități.

Ioan Grigorescu ne plimbă 
în ținuturile sileziene ale Po
loniei unde Hitler tși con
struise un adăpost special, din 
care conducea operațiile fron
tului de Est. Ne 
povestește cum 
s-a construit acest 
hidos adăpost — 
expresie a fricii 
patologice a fuh- 
rerului schizofre
nic — cum a 
fost distrus de aviația și 
artileria sovietică sistemul 
de fortificații menit să-i 
asigure căpeteniei hoarde
lor naziste securitatea maxi, 
mă, ne descrie înfățișarea 
monstruoasă a ruinelor care 
împiedică pini și celor mai 
îndrăzneți accesul în fostele 
interioare subpămîntene dota
te cu tot confortul modern. 
(„Paranoia in beton armat"). 
Istorisind aceste întâmplări în
fiorătoare și înfățișîndu—ne 
tabloul actual al adăpostului, 
care a sluțit pentru totdeăuna 
peisajul respectiv, loan Grigo
rescu relevă, totodată, foarte 
pregnant mentalitatea fascistă, 
caracterizată prin dispreț și 
ură sălbatica față de om, prin 
lașitate, brutalitate și crimă, 
prin suspiciune și perfidie-

Reporterul ne plimbă apoi 
prin Varșovia și Now a-Huța, 
prin ținuturile miniere din Și- 
Iertă, prin toată Polonia. După 
război, întreaga Varșovie nU 
era decit un vast morman de 
ruine și de moloz. Și, aseme
nea Varșoviei fusese incen
diată, bombardată, sfârtecată 
întreaga țară. Și uite azi Cit 
de măreață a reînviat — pre

Note 
de lector

cum legendara pasăre Fenix, 
din propria ei cenușă — Var
șovia, ce înfățișare au dobîn- 
dit ținuturile carbonifere, cit 
de falnică se înalță cetatea 
oțelului polonez care e Nowa 
Huța. Autorul nu se rezumă 
însă numai să descrie așezări 
și peisaje, uzine și blocuri de 
locuit. Nu. El arată mai ales, 
cum s-a produs acest „mira
col" al reînvierii Poloniei re
levând astfel patriotismul pro
fund al oamenilor muncii din 
Polonia populară, dragostea 
lor pentru comorile trecutului, 
pentru ărtă, hotărîrea lor de 
a clădi, de a făuri o țară nouă 
cu o civilizație socialistă care 
să păstreze și să dezvolte toa
te tradițiile frumoase, nobile, 
făurite în cursul zbuciumatei 
sale istorii.

Grigorescu ne 
face să simțim 
astfel pulsul ac
tual al opiniei pu
blice poloneze ; el 
explică în felul 
acesta și mândria 
celor care au 

săvîrșit miracolul și ura 
lor împotriva fascismului 
și a războiului; el expli
că astfel și setea lor de 
pace și dârzenia cu care sînt 
ei deciși să-și apere roadele 
unei lupte atât de înverșunate 
împotriva forțelor naziste re
născute în Germania occiden
tală care proferează amenin
țări și a imperialiștilor de 
peste ocean care-i sprijină, îi 
asmut și îi înarmează.

Cartea sa, oferind o imagine 
foarte vie a Poloniei renăscu
te pe baze socialiste, se citește 
cu mult interes, cu excepția 
doar a bucății „O destăinuire" 
care lasă impresia neplăcută, 
a unui material nefinisat, și a 
„Tablourilor sileziene" unde, 
contrar obiceiului său, scriito
rul alunecă pe panta senti
mentalismului și descriptivis
mului, Culegerea de reportaje 
„Pasărea Fenix" ne face să 
cunoaștem și să înțelegem 
mult mai bine poporul polo
nez, alături de care luptăm, 
umăr la umăr, în marea și 
unita familie a țărilor socia
liste.

L. EUGEN

de nimica. Cîte cărămizi nu 
au ieșit din mâinile mele... 
Dar nu case pentru munci
tori se construiau cu aceste 
cărămizi, ci palate pentru bo
ieri.

...Dar iată că s-au întors că
rămizile înapoi. Un fluviu de 
camioane alunecă neîntrerupt 
pe străzile Giuleștiului. Cără
mizile se înalță în stive uria
șe. Cu ele se clădesc pa
late pentru oamenii muncii, 
aici, în Giuleștiul cocioabelor 
de altădată. Pe lingă mine 
trec, în stânga și în' dreapta, 
camioane cu tot felul de ma
teriale. Viața uriașului șan
tier pulsează nestăvilit. Sche
lele se înalță tot mai sus. 
Cartierul nou crește, crește cu 
fiece clipă. Însoțit de tovară
șul Peter Iuliu din str. Sol
dat Sebe Vasile nr. 3 pătrund 
în mijlocul cartierului nou. 
Peste 40 de blocuri ne încon
joară din toate părțile. Oa
meni de toate vârstele, co
pii și femei admiră din bal
coane farmecul priveliștilor 
noi. Bălțile au dispărut. Nu 
mai sînt țînțari. Nici șerpi. 
In locul lor au răsărit balan
soare pentru copii. Iată, în 
apropiere, școala cu 24 de săli, 
lată trotuarele asfaltate și 
lămpile cu neon așezate două 
cîte două, pe stâlpi care merg 
pînă departe.

Pătrundem în apartamentul 
tovarășului Cristache Furcă- 
șanu. Soția sa gătește. Băiatul 
lor, Florian, se joacă. Locuin
ța este luminoasă. Mobila 
nouă. Lucrurile curate. Vizi
tăm locuințele tovarășilor 
Gheorghe Mateescu și Nicolae 
Sarandîdi, amândoi lăcătuși 
la Uzinele „Semănătoarea". 
Ne întâmpină aceleași odăi 
mari și frumoase, aceeași cu
rățenie, aceeași bucurie pe 
fețe. Stăm de vorbă cu Valen
tin Stancu, planificator, cu 
Sorchan Gheorghe, muncitor 
ceferist. Toți s-au mutat de 
cutând. Toți sînt mulțumiți și 
fericiți.

- Sintem mândri că locuim 
în Giulești, ne spun ei.

Mîndre sînt toate cele a- 
proape 1.000 de familii care 
s-au mutat în noile aparta
mente.

Acesta este însă numai 
începutul. în anii care vor 
urma se vor construi în car
tierul Giulești alte mii de a- 
partamente, se vor înălța ere- 
șe, grădinițe de copii, com
plexe școlare, policlinici, cine
matografe, ansambluri spor
tive, stadioane, școli, biblio
teci, cluburi.

Privim pe hartă înfățișarea 
Giuleștiului de mâine. 11 ur
mărim de la un capăt la al
tul, așa cum va arăta, cu so
lare, cu locuințe, cu parcuri. 
Străbatem drumurile lui. In 
inimile noastre, totul prinde 
viață. Ramurile parcă foțnesc. 
Lungi artere mărginite cu 
pomi și flori ne întâmpină cu 
minunata lor mireasmă.

Ceahlăul, învăluit la mantia de non.

VEȘTI DIN SATELE PATRIEI
Campania de toamnă poate începe

Zilele trecute, înfr-o discuție, 
tovarășul Ion Moțoc, ingi
ner șef al Gospodăriei de 

stat din Răzvad, raionul Tîrgo- 
viște ne-a relatat cîteva lucruri în 
legătură cu pregătirile pe care le 
fac lucrătorii acestei gospodării 
pentru campania de toamnă a a- 
cestui an.

Gospodăria de sfat Răzvad va 
avea de semănat în toamna a- 
ceasta peste 600 de hectare.

— Pe această suprafață — ne 
spune tovarășul Motoc — noi am 
executat arături adinei de vară. 
De altfel arături de vară am făcut 
și pe suprafefe ce urmează să fie 
însămînfate în primăvară. In to
tal 1150 de hectare. Dar pregă
tirile pentru campanie sînt mult 
mai complexe la noi. Bunăoară 
noi am început mai din timp să 
facem îngrășarea de bază și am 
și îngrășat chimic patru sute de 
hectare. Alte două sute de hec
tare vor fi îngrășate în zilele ur« 
mătoare, iar după asta vom în
cepe arăturile de însămînțări. Ti
nerii lucrători ai gospodăriei noa
stre ne-au ajutat și am și selec
ționat sămînța necesară din soiu
rile de grîu de înaltă productivi
tate.

De altfel anumite lucrări din 
campania de toamnă propriu zisă 
le începem mîine. Este vorba des
pre însămînfarea culturilor de 
masă vferde.

Tovarășul inginer Moțoc ne-a 
mai vorbit și despre altfel de 
pregătiri pe care le face gospo
dăria de stat pentru campania de 
toamnă a acestui an,

— Vrem .— ne-a spus el — 
ea în anul care vine să ob/inem 
producții cît se poate mal mari și 
tn acest sens avem de făcut unele

lucrări suplimentare. La aceste 
lucrări am avut mare nevoie de 
ajutorul tinerilor noștri lucrători și 
am primit acest ajutor. Este vorba 
despre unele lucrări de fertili
zare a solului. Vom face pe o 
sută de hectare amendarea so
lului cu carbonat de calciu șl pe 
altă sută de hectare unde, am 
constatat stagnări de apă, vom e- 
xecuta o arătură specială, lucrare 
care se cheamă subsolaj. Tinerii 
ne-au ajutat aici mal ales la tran
sportul șl împrăștierea îngrășă
mintelor. La lucrările de subsolaj 
contăm foarte mult pa ajutorul 
eelor mal buni tractoriști tineri 
ide la noi șl anume pe tinerii Io- 
piță T. Gheorghe, foniță M. 
Gheorghe și alții.

M. O.

Colectiviștii

In gospodăriile agricole co
lective din raionul Corabia, 
în aceste zile, se desfă

șoară o activitate intensă : însi- 
lozarea furajelor, selecționatul se
mințelor de grîu din soiuri de 
înaltă productivitate, executarea 
arăturilor adînci pe ultimele hec
tare de teren. împreună cu cei 
virstnici, tinerii colectiviști iau și 
ei parte cu toate forțele la efec
tuarea acestor lucrări la timp și 
în bune condiții.

O atenție deosebită o dau co
lectiviștii din cele 41 de gospo
dării colective ale raionului Co
rabia pregătirilor pentru recolta
tul porumbului, care va începe 
nu peste mult timp. Pentru aceas
ta ei repară și curăță încă de pe 
acum pătulele unde se vor depo
zita știuleții de porumb. Repară,

Noi gospodării 
colective

TG. MUREȘ (de la oores- 
pondentul nostru)

Conviagâmdu-s® zi de zi de 
euperiari'tatea agriculturii so
cialiste ți avînd la bază ex
periența gospadărialoi agri
cole colective fruntașe, tot 
med mulți țărani muncitori din 
raionul Tg. Mureș pășesc p® 
calea indicată de partid. Nu
mai în acest an peste 1000 de 
familii de țărani muncitori cu 
peste 4500 de hia. de teren a- 
rcibil au Intrat în gospodăriile 
agricole colective.

In satul Cimpenița, de pildă, 
aproape toți țăranii muncitori 
(peste 180 de familii cu 470 ha. 
suprafață agricolă) au intrat 
în gospodăria colectivă care 
a luat ființă în acest an. De 
curînd s-au meri inaugurat 
gospodăriile colective din sa
tele Icland, Bant și Herghelia.

se pregătesc
de asemenea, atelajele care vor 
transporta știuleții de la cîmp la 
pătule și iau măsuri ca odată în
ceput culesul porumbului, elibe
rarea terenurilor de coceni să se 
facă într-un timp cît se poate 
de scurt pentru ca mecanizatorii 
să poată începe imediat însămîn- 
țaful. în multe gospodării colec
tive, pentru ca în campania de 
toamnă forțele tinerilor să fie 
cît mai bine organizate, cît mai 
eficace, se formează echipe se
zoniere de tineret care să lucreze 
la recoltat. La lucrările de pregă
tire a campaniei agricole de toam
nă o contribuție deosebită și-o 
aduc tinerii din gospodăriile agri
cole colective din comunele Vă- 
dasfra, Vișina Veche, Gîrbov, Be
chet, Izbiceni și altele.

L ARGEȘEANU

se...
Clubul
odihnește"

Aufo-librăria din

Încă In urmă cu două 
săptămîni, cetățenii din 
comunele regiunii Ba

cău au făcut cunoștință cu 
Uh nou fel de librărie. Este 
vorbă de inițiativa U.R.G.C.; 
— regiunea Bacău, care ă or
ganizat o caravană prin re
giune eu o mașină auto, 
plină doldora eu tot felul 
de cărți : politice; ideolo
gice. de știință și litera
tură, cărți agricole și zooteh
nice. destinate vînzării. Tlnă- 
rul librar al acestei librării 
ambulante, Cezar Ilie, ajutat 
de cătte Organizațiile U.T.M. 
din satele și comunele regiu
nii, a reușit ca în numai 10

regiunea Bacău
zile să difuzeze cărți în va
loare de 26.580 lei. Numai în 
raionul Piatra Neamț a difu
zat cărți în valoare de 8.619 
lei. iar în raionul Roman de
O. 731 lei. Cele mai multe 
cărți au fost vîndute la 
I.F.T.-id Roznov, (în valoare 
de 3.850 lei) și la căminul cul
tural Tazlău (1.260 lei). Tînă- 
ră gospodărie agricolă colec
tivă „Al IlI-lea Congres al
P. M.R." din sătul Bețești, co
muna Rediu, și-a format bi
bliotecă cu acest prilej, cum
părând cărți în valoare de 
peste o mie de lei,

TACHE VA8IEACHE
colectivist

NICOLAE NASTA

Giulești a> astăzi 1 Foto t AGERPRE»

BRIGADA
rigada de strungari 
din Uzină Metalur
gică din Leningrad, 
prima brigadă a 
muncii comuniste 
din Leningrad, a

luat ființă tn zilele din noiem
brie 1959. Comitetul sindical dih

Începînd de vineri 1 septembrie 

la cinematograful Lumina 
vor rula filmele 

Vietnam - Patria mea 
o coproducție a studioului „Uzbekfilm" 

(U it S.S.) și a studioului din Hanoi 
Șl

Vine apa la Bac-Hung-Hai
o producție a studioului din Hanoi

uzină și comitetul Comsomo'ului 
au hofărît să monteze o placă 
memorials în seefia în care a fost 
creată și muncește ăceâîtă bri
gadă.

★

...Creșterea brigăzii s-a reflec
tat, poate, în modul cel mai pu
ternic în soarta lui Tolea Skobe- 
lev, actualul ei șef. Viafa lui con
ține de pe acum material sufi
cient pentru un întreg roman. La 
vîrsta de 14 ani a plecat de-aca- 
să. Undeva la Leningrad avea o 
măfușă. între altele fie zis, nu 
cunoștea nici măcar adresa ei. 
Era o zi însorifă, zăpada scîrjîia. 
In gară șuiera locomotiva...

La Leningrad 8 intrat într-o 
școală de meserii. Apoi, a venit 
timpul să intre în armată... Cînd 
s-a întors, a intrat în uzină. La 
un moment dat era cît pe ce s-o 
apuce pe căi greșite. L-a reținut 
brigada. Nu, nimeni n-a dus cu 
el discuții despre salvarea sufle
tului. Altceva l-a ajutat : încrede
rea și interesul. Interesul față de

noul pe care l-a văzut în colec
tivul brigăzii. Pe acești băieți 
i-a cunoscut și înainte. în seefie 
lucra și Piotr Mazia. Lucra la a- 
celași strung ca și dînsul. Acum 
Tolea știa: după muncă, Piotr 
merge la Institutul politehnic. în 
trecut se salutau: „Bună ziua" — 
și afît. Acum Tolea a început să-l 
privească mai atent. Discută 
despre romane noi, despre ex
poziții. Cînd are timp pentru 
toate? De ce el, Tolea, n-are timp 
nici măcar să meargă, să zicem, 
într-un muzeu ?

Nicolai Martînenkov este cel 
mâi bun strungar. Lucrează astfel 
îneît îl invidiază chiar și cei în 
vîrstă. Ei spun : Mîini de aur. Ce, 
oara el are aceste mîini din 
naștere ?...

Brigada a cucerit la început îh 
uzină locul patru, apoi locul în- 
tîi în ce privește productivitatea 
muncii. După două luni, prin
tre primele pe fără, brigada se 
încadrează în întrecerea pentru 
titlul de brigadă a muncii comu
niste.

Au început să vină în seefie 
ziariști, operatori de cinema, scri
itori. „Cea mai bună brigadă, 
eroi". Aceasta i-a amefit nițel.

încercarea gloriei este o pro
bă primejdioasă. Brigadierul Miș- 
ka Romanov, pînă atunci un bă
iat necunoscut de nimeni, vecin 
de mașină și de pat în cărriin, a

PĂȘEȘTE
devenit dintr-o dată un membru 
permanent al diferitelor prezi- 
diurhuri. Oameni solizi, necunos- 
cuțî, îi dădeau mîna.

După o călătorie în străinătate, 
Mlșka s-a îmbolnăvit grav. Era 
ameninfat să-și piardă vederea. 
Prietenii îl Vifitâu cu răgulati- 
fate la spital. La multe lucruri s-a 
gîndit el în liniștea salonului alb.

Sub titlul de. mai sus a fost 
publicat în „Scînteia tineretu
lui" nr. 3754 din 10 iunie un 
articol în care era criticat co
mitetul U.T.M. și conducerea 
clubului de la Fabrica de ți
garete București pentru fap
tul că nu desfășoară dumini
ca o bogată activitate cultu- 
ral-educativă în rândul tine
rilor, pentru a-i ajuta să-și 
petreacă timpul liber cît mai 
plăcut și educativ. în acest 
articol se arăta că tinerii au 
făcut propuneri interesante cu 
privire la acțiunile pe care 
ar trebui să le organizeze clu
bul, comitetul U.T.M. și comi
tetul sindicatului. Astfel, unii 
tineri și-au manifestat dorin
ța de a participa la un cerc 
de „Prieteni ai filmului" ; al
ții ar dori să par
ticipe la con
cursuri de șah, 
tenis de masă, vo
lei, să iă parte 
la o reuhiuhe to
vărășească sau să 
audieze recenzia 
unei cărți etc-

Publicarea arti
colului „Clubul se. .. odih
nește" a constituit pen
tru conducerea clubului 
și ooinitetul U.T.M. un 
nou prilej de a analiza modul 
în care se desfășoară activi
tatea cultural-educativă, de a 
lua noi măsuri menite sări 
ajute pe tineri să-și pe
treacă timpul liber cît mai 
plăcut și educativ.

Ținînd seama de sugestiile 
făcute de tineri de a organiza 
cît mai multe reuniuni tovă
rășești, precum și de faptul 
că pe timpul verji asemenea 
reuniuni sînt plăcute în aer 
liber, a fost reparat, prin 
muncă voluntară, ringul de 
dans din grădina clubului. 
Aici au fost deja organizata 
mai multe seri culturale ur
mate de dans la care și-a dat 
concursul brigada artistică do 
agitație a fabricii prezentând 
programe artistice atrăgătoa
re care s-au bucurat de apre
cierea tinerilor participanți.

Pentru a da posibilitate ti
nerilor să discute în colectiv 
filmele pe care le vizionează 
în scopul de a trage cît mai 
multe învățăminte, comitetul 
U.T.M. a hotărât să organizeze 
un cerc „Prieteni ai filmului" 
la care tinerii să se întâlneas
că cel puțin odată pe săptămâ
nă. în prezent se fac înscrieri 
la aeest cerc.

In timpul liber practicarea 
•portului preferat, constituie 
un mijloc eficient de recon- 
fortare, de recreare. Ținînd 
seama de acest lucru comite
tul U.T.M. a organizat, în co
laborare cu conducerea clu
bului, mal multe concursuri 
sportive. Pentru a antrena un 
număr eît mai mare de tineri 
să facă sport, comitetul U.T.M. 
în colaborare cu asociația 
sportivă a organizat o seamă 
de competiții sportive locale 
la oare au fost invitați să pair- 
tlcipe, în primul rînd, începă
torii. S-au format echi
pe de fotbal, volei, popice, 
handbal, șah care desfășoară 
o bogată activitate. Astfel, e- 
chip® de popice a fabricii 
formată din tinerii care abia 
de curînd eu învățat acest 
sport s-a calificat pentru 
faza orășenească a concursu

Pe urmele 
materialelor 

publicate

lui cultural sportiv al tinere
tului.

Pentru amatorii de șah se 
organizează periodic la club 
concursuri între tinerii din di
ferite sectoare. Bunăoară, nu 
de mult, a avut loc un con
curs de șah între sectorul III 
metalurgic și serviciul admi-< 
nistrativ. Aceste întâlniri au 
fost urmărite cu mult interes 
de către amatorii de șah. Câș
tigători au ieșit metalurgiștii.

Ținind seama de sugestiile 
făcute de unii tineri condu
cerea clubului și-a îndreptat 
într-o măsură mai mare a- 
tenția spre atragerea tineri
lor să citească cît mai multă 
literatură. Pentru a populari
za cărțile nou apărute, săptăx 

mînal se prezintă 
la stația de radio
amplificare cărți
le noiț se țin mai 
des recenzii, 6e 
organizează dife- 
ferite simpozioane. 
Bunăoară, de cus 
rând s-a organi
zat un simpo

zion „Poeții noștri cântă 
frumusețile patriei". Aici 
s-au citit versuri de M. 
Beniuc, Maria Banuș etc. 
S-a organizat de aseme
nea discutarea în colectiv a 
cîtorva cărți de literatură. 
Pentru a-i stimula pe tineri să 
citească cât mai multe cărți 
a fost organizată conferința 
„Cartea — prieten al tineretu
lui".

în activitatea pe care a des
fășurat-o în ultima vreme 
clubul Fabricii de țigarete 
București nu a scăpat din ve
dere nici sprijinul pe care tre
buie să-1 dea producției. Da 
aceea au fost organizate ac
țiuni menite să ducă la mobili, 
zarea tinerilor la îmbunătăți
rea calității produselor, la 
realizarea de economii. Prin
tre acestea cităm conferința : 
„Lupta pentru economii nu 
poate fi ruptă de lupta pentru 
îmbunătățirea calității pro
duselor". Pentru a contribui 
la generalizarea experienței 
înaintate în ultima vreme se 
folosește tot mai des jurnalul 
vorbit „Din experiența celor 
mai buni" în care muncitori 
fruntași împărtășesc celorlalți 
metodele de muncă pe care le 
folosesc. Asemenea jumala 
vorbite s-au organizat, în ul
tima vreme, la atelierul de 
confecționat și la atelierul 
de întreținere.

De bună seamă eă în ulti
ma vreme s-a îmbogățit acti
vitatea cultural-educativă cara 
se desfășoară în cadrul clu
bului de la Fabrica de țigare
te București. Comitetul U.T.M. 
și conducerea clubului trebuie 
să caute însă, să organizeze, 
în timpul verii, mai multe ac
țiuni în aer liber. Din practi
ca de pînă acum s-a observat 
că în organizarea serilor dis
tractive tinerii de aid întâm
pină greutăți din lipsa unei 
orchestre proprii. Fabrica dis. 
pune însă de instrumentele 
necesare formării acestei or
chestre și de... numeroși tineri 
dornici să învețe să cînte la 
diferite instrumente. Este însă 
nevoie de mai mult spirit de 
inițiativă în acest sens.

O. BANCILA

Cercul tinerilor biologi
Pe Ungă Muzeul 

arheologie din Pia
tra Neamț, s-a în
ființat un cerc ai ti
nerilor biologi. El 
cuprinde un număr 
de 45 de elevi și 
este condus de 
profesorul de știind 
țe naturale, Mi
hai Ciobanu. Sco
pul creării acestui 
cefe ®ste de a face 
pe elevi să cu
noască cît mai bi
ne ilora și faună 
regiunii. Tinerii 
biologi au la dis
poziția lor micras- 
ooape, lupe etc.

Pe mese sînt ca
talogate și etiche

tate, diferite colec
ții interesante de 
foeile, insecte, li
cheni. Una dintre 
descoperirile tăcu
te recent este și 
cea a elevului Ga
bor Cornel, Care a 
găsit pe muntele 
Pietricica un pește 
fosil numit Ram
bus stamalini, care 
dovedește cu certi
tudine că regiunea 
a fost în trecutul 
îndepărtat, fund de 
mare.

Dăr lată că a so
sit de p6 teren e- 
chipa „biologilor", 
utemiștii Orza Con* 
stantin din clasa a 
iX-a, Ciudln Slmlon.

din clasa a VIII-O, 
și Agavriloaiei Ma
ria din clasa a 
Vîl-a.

Pentru cîteva mi
nute tinerii biologi 
se transformă în 
arheologi. Ei exa
minează la micros- 
coape trofeele des
coperite pentru a 
le putea stabili era 
din care fac parte, 
în ielui acesta ei 
stabilesc pe baza 
propriilor descope. 
riri, cum arăta re
giunea lor cu mii 
de ani în urmă...

Viorica 
dăscălesc u 

elevă

SPRE COMUNISM
început totul de la „a*. Și a re
zistat. Și-au adus aminte de cu- 
vîntărila înțelepte rostite de To
lea la adunări. Au apreciat faptul 
că nu poate suporta fățăi-niciă.

...Titlul de brigadă a muncii fto- 
muniste este un titlu înalt. Cum 
să fie el justificat ? Cum să fată 
ca fiecare om să înfeleagS : nu, 
nu lucrează numai pentru bani.

La Uzina Metalurgică din Leningrad

Da fapt, ce este el fără brigadă ? 
Pur și simplu un băiat bun. Dar 
împreună cu brigada ?

...înfr-o brigada a muncii co
muniste, fiecare trebuie să poar
te cele mai mari răspunderi. Așa 
s-a născut ideea de a-l înlocui pe 
brigadier. în condițiile comunis
mului, fiecare trebuie să fie gata 
să participe la rezolvarea trebu
rilor sfatului. Cine va fi însă noul 
brigadier ? Probabil, dacă acum 
un an s-ar fi spus : Skobelev — 
acest lucru ar fi siîrnit uimire. 
Acum însă numele său a fost pro
nunțat cu certitudine. Și-au adus 
aminte cu ce îndîrjire lupta Tolea 
pentru îndeplinirea planului com
plex al progresului tehnic atunci 
cînd s-a întocmit acest plan. Au 
apreciat faptul că după o întreru
pere de 8 ani, el, primul dintre 
„bătrîni" a început să învefe. A

Membrii brigăzii pleacă regulat în
tr-un colhoz din raionul Volosov- 
ski, pe cara s-au angajat să-l a- 
jute. Merg în atelierul de repara
ții. Verifică mașinile, sculele. Ho
tărăsc : să contecfioneze în sec
ția lor, în timpul liber, în mod 
grajuit, o garnitură de scule pen
tru atelier. în noile angajamente 
îh cinstea Congresului al XXII-lea 
a| P.C.U.S. apar puncte noi : fie
care să aducă o inițiativă perso
nală în dezvoltarea progresului 
tehnic; să-șl asume patronajul 
asupra introducerii în sector a 
metodei da prelucrare a piese
lor In grupi să obfină dreptul 
colectiv pentru brigadă da a livra 
produse direct, fără supraveghe
rea controlului tehnic. în a-' 
casta puncte sa reflectă dez

voltarea liniei comunista în ca 
privește creafia, inițiativa, încre
derea.

•i.Nu de mult membrii brigăzii 
au hdtărît să fină un seminar cu 
tema «Vrem să știm cunri vOm 
trăi în comunism". Tocmai atunci 
a apărut proiectul Programului 
partidului, lată răspunsul. Tolea 
citește eu atenția rîndurile proiec
tului și simte cît de multi» lucruri 
pe care le-a sperat, pe car® le 
cunoaște, găsește în ele. Citind 
Programul constructorilor comu
nismului și-a amiritit discuțiile 
purtate în brigadă despre chipul 
moral al omului viitorului. Și din
tr-o dată, ca și cum ar fi izbucnit 
o lumină neașfeotată, și-a dat 
seama eîf de apropiat îi este lui, 
un tînăr simplu, cît de limpede 
este acest document, Cel mai im
portant al epocii noastre.

Viafa sa personală, Viafa tova
rășilor săi din brigadă — se află 
pe magistrala Care duce spre 
comunism I

★

După ce am încheiat articolul 
am primit un telefon de la Uzina 
metalurgică din Leningrad :

— Astăzi raportăm.
Am rugat să citească raportul, 

lată-l I
„Sîntem bucuroși să raportăm 

C.C. al U.T.C.L din U.R.fs. că 
angajamentul nostru da A fndeplfa

hi sarcinile celui de*al treilea an 
8| septenalului tn ce privește creș
terea productivităfii muncii pînă 
la deschiderea Congresului al 
XXII-lea, a fost îndeplinit înainta 
de termen. Astăzi brigada mun
cește îh contul lunii aprilie 1965. 
înalta productivitate a fost atinsă 
pe seama posibilităfii depline de 
a înlocui pe fiecare membru al 
brigăzii care a plecat în concediu 
S8u s-a îmbolnăvit,, fără atrage
rea de forță de muncă suplimen
tară, volumul produefiei rămînînd 
același. în zilele întrecerii dinain
tea Congresului; membrii brigăzii 
au pregătit din rîndurile uceni
cilor doi Strungari calificați; Acum 
Instruire uh al treilea tovarăș. 
...Drept răspuns lă Cuvînfâreă lui 
N. S. Hrușciov rostită lâ poStlirila 
de radio Și televiziune, ne VOM în
trece Cu însuflețire și mai mare 
pdnfru a înfîrhpiha așa cum se 
cuvine Congresul a| XXII-lea al 
P.C.U.S., pentru întărirea forjei 
patriei noastre. Pe seama valori
ficării rezervelor existente ne an
gajăm tn fața C.C. al U.T.C.L, din 
U.R.S.S. să obfinem îndeplinirea 
sarcinii de produefie da 7 ore în 
timp da 6 ora.

Din însărcinarea brigăzii da 
muncă comunistă din Uzina meta
lurgică din Leningrad, brigadier 
Anatoli Skobelev",

(Din „Komsomclsliaia Pravda“j
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Declarația guvernului sovietic urmărește 
apărarea păcii și securității popoarelor
Răsunetul International al hotăriri! U. R, S. S« cu privire 

la efectuarea experiențelor cu arma nucleară

A. Rapacki: „Forța lagărului 
socialist stă de strajă păcii"••u

VARȘOVIA 31 (Agerpres). 
—• PAP transmite: La 31 au
gust, în ajunul împlinirii a 22 
de ani de la agresiunea hit- 
leristă împotriva Poloniei, la 
Varșovia a avut loc un mare 
miting al car- ailor muncii 
din capitala Poloniei. La mi
ting a luat (cuvântul A. RA
PACKI, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministru al Afacerilor Exter
ne. El a relevat marea însem
nătate a Declarației guvernu
lui sovietic cu privire la hotă
rârea pe care acesta a fost si
lit să o adopte în legătură eu 
reluarea experiențelor cu ar
ma nucleară. Această hotărîre, 
a spus Rapacki, este dictată 
de necesitate. Sîntem datori 
să ne îngrijim de capacitatea 
de apărare și de securitate,

să fim puternici. Dacă am ne
glija aceasta, am săvârși o 
eroare gravă, am aduce pre
judicii intereselor noastre na
ționale. am aduce prejudicii 
ireparabile cauzei păcii. For
ța noastră — forța lagărului 
socialist — nu este și nu va 
fi niciodată o forță agresivă. 
Forța noastră este o forță 
care stă de strajă păcii.

La miting au participat 
S. Jedrychowski, R. Zambrow- 
ski, I. Loga-Sowinski, E. Oc- 
hab, 
bri 
C.C.
cech, mareșalul Seimului, de
legația R. D. Germane în frun
te cu E. Muckenberger, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G.

M. Spychalski, mem- 
Biroului Politic al 

C. Wy-
ai
al P.M.U.P.,

„0 hotărîre de natură să aducă
la realitate pe ațîțătorii la război'

Declarația guvernului R. P. Chineze
PEKIN 31 (Agerpres). « 

China Nouă transmite : Gu
vernul și poporul Chinei spri
jină cu fermitate hotărârea gu
vernului U.R.S.S. de a efectua 
explozii experimentale cu ar
ma nucleară, se spune în de
clarația guvernului Republicii 
Populare Chineze, dată publi
cității la 31 august. Guvernul 
Chinei, subliniază declarația, 
este de părere că această hotă- 
rîre a guvernului sovietic este 
de natură să aducă la realita
te pe ațîțătorii la război și 
constituie o puternică forță în- 
suflețitoare pentru popoarele 
tuturor țărilor care luptă pen
tru pace în întreaga lume. 
Hotărîrea Uniunii Sovietice de 
a efectua explozii experimen
tale cu arma nucleară și spri
jinirea unanimă a acestei ac
țiuni de către

țări socialiste, nu numai că 
vădesc coeziunea strînsă a la
gărului socialist și hotărirea 
lui de a apăra pacea în în
treaga lume, ci demonstrează 
în același timp că lagărul so
cialist dispune de o forță uri
așă suficientă pentru curmarea 
aventurilor militare ale impe
rialiștilor.

Guvernul chinez declară în 
mod solemn că guvernul și po
porul Chinei împreună cu Uni
unea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste, împreună cu 
țările și popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume vor 
lupta și de acum înainte pînă 
la capăt pentru înfăptuirea 
definitivă a dezarmării gene
rale, pentru'interzicerea armei 
nucleare, împotriva unui răz
boi agresiv și pentru apărarea 
păcii în întreaga lume.

Consiliul de Miniștri 
al R. D. Germane 
salută Declarația 

guvernului sovietic
BERLIN 31 (Agerpres). — 

Agenția A.D.N. transmite de
clarația Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane în legă
tură cu Declarația guvernului 
sovietic dată publicității la 31 
august. In declarația Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Ger
mane se spune că Consiliul de 
Miniștri al R.D.G. salută De
clarația guvernului sovietic 
care corespunde intereselor a- 
părării omenirii împotriva 
unui nou război, precum și 
măsurile prevăzute în acest 
document în vederea întăririi 
forțelor iubitoare de pace în 
lupta pentru preîntâmpinarea 
unui război atomic. Această 
Declarație atestă din nou că 
U.R.S.S. folosește în mod nea
bătut și consecvent întreaga 
sa putere pentru a zădărnici 
planurile revanșarde și răz
boinice ale celor mai agre
sive cercuri imperialiste care 
tind spre război, pentru a asi
gura pacea în întreaga lume.

Consiliul de Miniștri salută 
Declarația guvernului sovietic 
și sporirea continuă a puterii 
sale de apărare și pentru că 
ele au drept țel apărarea R. D. 
Germane și a cuceririlor so
cialiste ale oamenilor muncii 
din statul german al păcii.

„Ne vom îndeplini datoria patriotică, 
vom continua serviciul In rlndurile 

tortelor armate sovietice**
Oamenii sovietici aprobă în unanimitate Hotărîrea C. C. al 

P.C.U.S. și Consiliului de Miniștri referitoare la amînarea tempo
rară pînă la încheierea Tratatului de pace cu Germania a tre
cerii în rezervă a militarilor al " 
in anul 1961

MOSCOVA 31 (Agerpres). - 
TASS transmite : în Uniunea 
Sovietică au avut loc nu
meroase mitinguri și adunări 
la care a fost aprobată în 
unanimitate Hotărîrea C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. referitoare la 
amînarea temporară, pînă la 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania, a trecerii în re
zervă a soldaților, matrozilor 
sergenților și plutonierilor al 
căror termen de serviciu 
expiră în anul 1961.

Aceste mitinguri si întruniri 
au avut loc nu numai în în
treprinderi, în instituții, la 
sate, ci și în multe unități si 
subunități militare.

Un impunător miting a avut 
loc la uzina de tractoare din 
orașul ucrainean Harkov. Oțe- 
larul Vasili Timcenko a de
clarat : Să știe imperialiștii 
că oamenii sovietici sînt gata 
în orice clipă să se ridice în 
apărarea patriei lor și să dea 
o lovitură nimicitoare duș
manului. Aprob hotărîrea a-

căror termen de serviciu expira

doptată de C.C. al P.C.U.S. și 
de Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și totodată țin să a- 
sigur în numele tovarășilor 
mei că vom da și mai mult 
metal patriei dragi.

La mitingul militarilor dtn- 
tr-una din unitățile districtu
lui militar Kiev, printre vor
bitori a fost și sergentul Va
lentin Abramov purtător a 
trei distincții, dovadă a vite
jiei sale ostășești. Tatăl meu, 
a spus el, a pierit în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial. Sînt mândru că păzesc 
cu arma în mînă munca paș
nică a poporului sovietic. Noi, 
ostașii, ne vom îndeplini da
toria patriotică, vom continua 
serviciul în rândurile forțelor 
armate sovietice, iar de va fi 
nevoie, vom ști să înfrînăm 
pe orice agresor.

Mitinguri și adunări au 
avut loc la Moscova, Kiev, 
Alma-Ata, Odesa, orașul erou 
Stalingrad, Tașkent, Baku, 
Riga și în alte orașe și sate 
din Uniunea Sovietică.

Declarația 
Secretariatului E M. T. D«

O chemare adresată tinerei generații pentru apărarea 
și menținerea păcii în lume.

5iifuafia care s-a creat în Ber
lin, absența unui Tratat 
de pace cu Germania, 

după 16 ani de cînd s-a stins in
cendiul celui de-al doilea război 
mondial, creează o situație inad
misibil de periculoasă în centrul 
Europei, se spune în declarația 
secretariatului Federației 
diale a Tineretului 
dată publicității la

5iiruafia care s-s 
lin, absența

Mon- 
Democrat, 

Budapesta.

q
Â

WASHINGTON 31 (Ager- 
pres). — TASS transmite: 
Pasa Albă a publicat o decla
rație în care încearcă în fel 
și chip să denatureze motivele 
care au silit guvernul sovietic 
să adopte hotărârea de a efec
tua explozii experimentale cu 
arma nucleară.

Trecînd sub tăcere intensifi
carea pregătirilor de război 
de cate țările membre ale 
N.A.T.O., efectuarea într-o pe
rioadă îndelungată de către 
Franța — aliată a S.U.A. în 
blocurile militare - a unor 
experiențe nucleare, amplifi
carea la proporții fără prece
dent a cursei înarmărilor de 
către Statele Unite, sporirea 
efectivelor armatei lor, ame
nințările S.U.A. și a aliaților 
lor de a dezlănțui un război 
ca răspuns la încheierea Tră-

O nouă promoție de ingineri din R. D. Vietnam și-au luat diplomele de absolvire
Foto; V.N.A.

Oamenii muncii 
din R. D, Germană 
participă cu elan 

la construcția 
socialistă a țării

și laminorul
(R.D. Germa-

Din R. D. Vietnam

Succesele muncitorilor agricoli 
din Dai Pliong

Comuna Dai Phong 
provincia Quang 
are o populație de

din 
Binh 

, . 2.106 
locuitori și o suprafață de 505 
hectare. Sub dominația fran
ceză țăranii din Dai Phong 
trăiau în cea mai cruntă mi
zerie.

In anul 1958, la Dai Phong 
au luat ființă două mici coo
perative, fiecare grupînd cîte 
20 de familii țărănești și dis
punând. de cîteva zec ie hec
tare de părnînt cultivate cu 
orez. Mai târziu, la acestea 
s-au adăugat încă patru coo
perative. In cele din urmă 
cele șase cooperative s-au unit 
într-una singură, care a pri
mit numele de cooperativa 
agricolă „Dai Phong“.

în „decurs de doi ani de 
muncă plină de avînt, țăranii 
din„ Dai Phong au schimbat 
înfățișarea comunei. Suprafa
ța de părnînt cultivat, care 
inițial era de 10 ari pe cap de 
locuitor, s-a extins la 35 de 
ari. Orezăriile, care înainte nu 
dădeau decît o singură recoltă 
pe an, acum dau în mod re-

gulat două recolte. Membrii 
cooperativei agricole. „Dai 
Phong“ au executat în numai 
patru luni lucrări pentru care 
înainte ar fi fost nevoie de 
patru ani: au defrișat 100 
hectare de păduri, au redat 
agriculturii 45 de hectare, au 
săpat canale pentru irigații 
deplasînd un volum de părnînt 
de 38.900 metri cubi.

Nivelul de trai al membrilor 
cooperativei s-a îmbunătățit 
continuu. In. timp ce în anul 
1959 unui cultivator de orez îi 
revenea 200 kg de orez, anul 
trecut i-au revenit 869 kg.
„Membrii cooperativei des

fășoară o vie activitate pe 
plan social și cultural. Coope
rativa este înzestrată cu o in
firmerie, o maternitate, școală 
elementară și un club. Au 
fost înființate, de asemenea, 
trei echipe de volei și un an
samblu artistic de amatori.

Recent, cooperativa „Dai 
Phong“, s-a unit cu cooperati
va „Thuong Phong" for mind 
astfel o mare cooperativă care 
înglobează 849 de familii.

a oțelăiia 
din Riesa 
nă) a fost elaborat pro

iectul unei mașini speciale 
pentru șlefuirea mecanică a 
defectelor rămase de pe 
urma laminării pe suprafața 
exterioară a țevilor fără cu
sătură. în prezent la Magde
burg a început construirea 
prototipului acestei mașini 
care va fi experiementată 
pentru prima dată în anul 
1963 la Riesa, unde va fi in
stalată la noile uzine de țevi 
ce se află încă în construcție.

Datorită folosirii noilor ma
șini, țevile capătă calitatea 
necesară pentru a putea fi 
prelucrate mai departe. Tot
odată, dacă înainte la șle
fuirea manuală a țevilor lu
crau șase persoane, acum a- 
ceastă operație este efectua
tă de un singur lucrător care 
deservește mașina.

Laminoiiștii din Riesa 
angajamentul să 
acesta peste plan 
de țevi fără cusătură și 
speciale din oțel. Pînă

Secretariaful F.M.T.D, salută 
propunerea Uniunii Sovietice cu 
privire la încheierea pînă la 
ifirfitul anului 1961 a Tratatului 
de pace cu cele două state ger
mane sau, dacă aceasta nu va fi 
posibil, numai cu Republica De
mocrată Germană, și cu privire 
la transformarea Berlinului occi
dental intr-un oraș liber, demili
tarizat.

Secretariatul F.M.T.D. consideră 
legitime și întemeiate măsurile 
guvernului R.D.G. pentru întări
rea temporară a controlului la 
frontierele Berlinului occidental. 
Exprimîndu-și solidaritatea cu po
porul și cu tineretul Germaniei 
care luptă pentru încheierea Tra
tatului de pace cu Germania, 
pentru transformarea Berlinului 
occidental înfr-un oraș pașnic și 
liber, demilitarizat, împotriva reîn
vierii fascismului și militarismului, 
secretariatul F.M.T.D. „cheamă 
tînăra generație din lume să de
pună în acest moment de cum
pănă toate eforturile pentru a 
înlrîna forjele întunecoase ale 
războiului, pentru a se menține 
și consolida pacea în întreaga 
lume".

care va în- 
război mon-

piară pofta de aventuri". 
tovarășului N. S. Hrușciov 
american D. Pearson".

toate celelalte

străduiesc să denatureze
adevărul

tatului de pace cu R.DG’.« 
guvernul S.U.A. afirmă în 
mod ipocrit în declarația sa 
că acest pas al guvernului 
sovietic, avînd ca scop să pre
întâmpine catastrofa care ar 
constitui-o un al treilea război 
mondial pentru sute de mi
lioane de locuitori și să pună 
la punct pe ațîțătorii psiho
zei războinice, ar reprezenta, 
pasămite, „o ignorare a ten
dinței omenirii spre slăbirea 
cursei înarmărilor".

Aceste afirmații sînt în con
tradicție flagrantă cu fapte 
unanim cunoscute.

Urmărind scopuri propagan
distice, Casa Albă recurge din 
nou în declarația sa la afir
mații mincinoase, ipocrite, pe 
tema încetării experiențelor 
nucleare și a controlului in
ternațional.

„Semnarea Tratatului de pace 
chide capitolul celui de-al doilea 
dial și va consolida frontierele celor două 
state germane, va lega mîinile revanșarzilor 
și va face să le

(Din declarația 
făcută ziaristului

Revanșarzii întețesc 
provocările...

(A-

Diplomatul occidental: — Nu știu despre ce mîini e vorba — 
Le are deja legatei'

Desen de V. VASILIU

BERLINUL OCCIDENTAL 31 
gerpres). — TASS transmite : Tn 
timp ce masa principală a popu
larei își păstrează calmul, ele
mentele cele mai reacjionare pun 
la cale provocări. Ele atacă tre
nurile căii-ferate urbane, dete
riorează vagoanele, provoacă 
surpări de teren pe traseul tre
nurilor. Intr-unui din cazuri a- 
ceasta era cît pe aci să ducă la 
o mare catastrofă feroviară de pe 
urma căreia ar fi putut pieri un 
mare număr de oameni.

Au devenif mai frecvente pro
vocările la frontiera de sector, 
unde se fac încercări de a pro
voca ciocniri armate.

Președintele vesf-german Lubke 
a desfășurat în cursul șederii sale 
în Berlinul occidental o intensă 
activitate avînd ca scop să între
țină încordarea în acest oraș. A- 
cest obiectiv l-au urmărit înfîlnirea 
sa cu primarul Berlinului occiden
tal, Brandt, și vizita în așa-numita 
„tabără pentru refugia|i“ ca și 
deplasarea provocatoare de-a 
lungul frontierei da sector.

și-au 
dea 

1.715
luat 
anul 
tone 
țevi
agum el au dat în contul an
gajamentului 1.523 tone de 
țevi. în prezent colectivul o- 
țelăriei din Riesa se preocupă 
de crearea premizelor în ve
derea sporirii producției de 
țevi cu 20—25 la sută în anii 
1963-1965.

La Freiberg sin! pe termi
nate lucrările de construe* 
tie a unei mari fabrici pen

tru prelucrarea zincului. Pînă în 
prezent s-au executat peste două 
treimi din toate lucrările de con
strucții și monta]. Secțiile noii în
treprinderi ocupă o 
aproape 50 ha.

La sfîrșiful anului 
ca din Freiberg va 
4.000 tone de zinc
după punerea în funcțiune 
treprinderll cu întreaga ei 
citate, R. D. Germană va 
reduce mul! Importul de 
metal.

La fabrica de prelucrare a zin
cului procesele de producție vor 
fi In mare măsură automatizate.

suprafață de

curent hibri
da primele 

rafinai, iar 
a în
capă- 
putea 
acest

Evenimentele din Brazilia
• Associated Press: Jara se află în pragul 

războiului civil" • Joao Goulart a sosit 
la Buenos Aires

Presa, radioul au difu
zat ieri textul recen
tei Declarații a gu

vernului sovietic, document 
de mare însemnătate in
ternațională. Cetățenii din 
Capitală și din întreaga 
țară — muncitori, tehni
cieni, ingineri, profesori 
sau funcționari, oameni de 
diferite profesii — și-au 
exprimat adeziunea față 
de măsurile adoptate, care 
.sînt o expresie a înaltului 
spirit de răspundere pe 
care îl manifestă în perma
nență Uniunea Sovietică 
față de destinele păcii, față 
de securitatea popoarelor.

Toți oamenii muncii care 
au citit acest document ba
zat pe o adincă analiză a 
situației internaționale 
și-au exprimat convingerea 
că măsurile preconizate 
sînt întrutotul juste și ne
cesare în vederea apărării 
omenirii de un război 
mondial

...Un tren se pregătea să 
plece din Gara de Nord. Me
canicii — un bătrîn, în jur de 
50 de ani și un tînăr de opt
sprezece ani — așteptau sem
nalul. La primele vagoane 
zeci de fețe zîmbitoare, crava
te roșii, veselie și voie bună: 
o școală din București pleacă 
în excursie la Predeal.

Dar — iată-1 și pe omul 
care avea să dea semnalul de 
plecare a trenului : e impie
gatul de mișcare ALEXAN
DRU SASU. Iși controla cea
sul : 11 și 5 minute. Accele
ratul de Sibiu poate să plece.

Cînd trenul s-a pierdut în 
depărtare, am stat de vorbă 
cu Alexandru Sasu, despre 
Declarația guvernului sovietic. 
El ne-a spus:

— Am citit Declarația gu
vernului sovietic și ca om 
care dorește pacea, mă declar 
întrutotul în sprijinul hotărî- 
rii. Declarația vine să ne con
firme încă o dată înaltul spi
rit de răspundere pe care îl 
manifestă Uniunea Sovietică 
față de destinele păcii. Pasul

EXPRESIE A ÎNALTULUI SPIRIT DE RĂSPUNDERE
Al II. R. S. S. FATĂ DE DESTINELE PĂCII

întreprins de Uniunea Sovie
tică este întrutotul just și ne
cesar, scopul unic al acestei 
hotăriri este de a face totul 
pentru a feri omenirea de un 
nou război mondial. Măsurile 
guvernului sovietic sînt o ga
ranție că și munca noastră 
pașnică este bine apărată.

...Tînărul se afla în holul 
cinematografului „Lumina" 
de pe B-dul 6 Martie. Citea cu 
atenție ultima pagină a zia
rului și înainta înceta spre 
casa de bilete. Părea absorbit 
cu totul de cele citite. Nu-și 
deslipea nici o clipă privi
rile de pe Declarația guver
nului sovietic. înainte de a in
tra să vadă filmul sovietic 
„Săritură în zori", am schim
bat cîteva cuvinte. Am aflat 
că se numește MATEI CON
STANTIN și că e mecanic- 
auto. Muncește la întreprin
derea de reparații auto nr. 3, 
din Capitală. E fruntaș în pro
ducție și elev, într-a IX-a, la 
liceul seral. După ce am fă
cut cunoștință i-am solicitat 
cîteva păreri despre conținu
tul Declarației guvernului so
vietic :

— Urmăresc și citesc în fie
care zi tot ce apare in ziare 
în legătură cu problemele in
ternaționale. Mă bucură fie
care măsură luată de guver
nul sovietic pentru preîntâm
pinarea unui nou război mon
dial. Sînt convins că întreaga 
generație de tineri din țara 
noastră este de aceeași părere 
cu mine, că măsurile guver
nului sovietic îi vor opri pe 
cei care vor să dezlănțuie un 
război nuclear. Aceste mă
suri stau stavilă războiului, 
ele arată cit se poate de con
vingător dorința de pace a 
Uniunii Sovietice, a celorlalte 
state socialiste. Dar ele mai

demonstrează și forța de neîn
vins a lagărului socialist. în 
cazul unui atac din partea pu
terilor imperialiste, poporul 
sovietic, popoarele țărilor so
cialiste, care iubesc pacea, 
munca pașnică, vor da o ri
postă nimicitoare forțelor răz
boinice.

Tînărul vorbea cu aprinde
re. Era revoltat pentru fap
tul că puterile occidentale în 
loc să vină la masa tratative
lor, pregătesc, în mod perfid, 
un război atomic, mobilizea
ză forțe armate și experi
mentează arme termonucleare.

— In fața acestor fapte gu
vernul sovietic a procedat 
cum nu se poate mai just. In

noască institutul, profesorii1 își 
pregăteau planurile de lecții. 
Artistul poporului COSTACHE 
ANTONIU, rectorul institutu
lui, se afla în biroul său ci
tind Declarația Guvernului 
Sovietic. Iată ce ne-a declarat:

— Din experiența mea înde
lungată de om al scenei, știu 
că artele nu pot înflori decît 
în timp de pace. Iată de ce 
m-am alăturat din totdeauna 
și mă alătur luptei consec
vente a popoarelor pentru 
pace.

Ca cetățean al țării mele so
cialiste, sînt pe deplin con

Oamenii muncii din țara noastră 
își exprimă adeziunea totală față 
de Declarația guvernului sovietic

această hotărâre orice om cin
stit vede răspunderea pe care 
o arată Uniunea Sovietică 
față de destinele păcii, față 
de securitatea tuturor popoa
relor. Piuă la urmă propune
rile Uniunii Sovietice, privi
toare Ia încheierea Tratatului 
de pace cu Germania, Ia re
zolvarea pașnică a problemei 
Berlinului occidental, Ia de
zarmarea generală și totală, 
vor triumfa. Ele se bucură de 
sprijinul tuturor oamenilor 
cinstiți, al tuturor popoarelor 
iubitoare de pace.

...La Institutul de artă tea
trală și cinematografică „I. L 
Caragiale" din București am 
întâlnit atmosfera caracteris
tică pregătirilor începerii nou
lui an universitar. Viitorii stu- 
denți, în pauzele dintre orele 
de pregătire, mergeau să cu

știent că nu putem sta cu bra
țele încrucișate atât tâmp cit 
lagărul imperialist se înarmea
ză continuu, cit bugetele de 
război ale statelor capitaliste 
sporesc din ce în ce, cînd în 
ciuda tuturor apelurilor la ra
țiune ale guvernului sovietic 
puterile imperialiste se pregă
tesc intens și amenință cu un 
nou război mondial. Declarația 
recentă a guvernului sovietic 
este un document pe care fie
care om de bună credință îl 
socotește binevenit pentru a- 
părarea păcii, a securității po
poarelor.

In 17 ani poporul nostru a 
infăptuit sub conducerea parti
dului lucruri pe care burghe
zia nu le-a putut face într-o 
sută de ani. întru apărarea 
cuceririlor și înfăptuirilor din

țara noastră, a tuturor țărilor 
lagărului socialist, vin și mă
surile firești care se iau pen
tru a da o ripostă nimicitoare 
oricărui agresor.

•■■Am găsit-o pe tânăra bi
bliotecară CONSTANȚA SĂ- 
VULESCU de la biblioteca 
„Ion Slavici'’ din cartierul 
Floreasca la masa de lucru, 
trecînd în fișele câtorva citi
tori cărțile pe care tocmai le 
împrumutaseră.

— Uitați, eu sînt biblioteca
ră aici. în noul și minunatul 
cartier Floreasca. Avem în bi
blioteca noastră peste 18.000 de 
volume. Numărul cititorilor se 
ridică la cîteva mii, dintre 
care peste 600 sînt copii. Cit 
de fericită mă simt cînd îi văd 
și pe ei mulțumiți, fericiți de 
viață, cînd îi văd, în sala de 
lectură cufundați în paginile 
unei cărți ! Și cu cită ură mă 
gîndesc la imperialiștii turbați 
care ar vrea să ne tulbure 
viața noastră nouă-

Am certitudinea însă că o- 
menirea nu va fi atrasă în 
prăpastia unui nou război 
mondial. Glasul ferm al gu
vernului sovietic, care s-a fă
cut auzit de nenumărate ori 
pînă acum, a dat un nou aver
tisment ațîțătorilor la isterie 
războinică, celor care amenin
ță pacea lumii. Simți o mare 
satisfacție cînd vezi că po
porul sovietic ia Ia timp mă
surile de apărare. Aceste mă
suri sînt și în folosul nostru, 
al poporului romin. Ele con
stituie o chezășie sigură a a- 
părării vieții noastre fericite.

...Un țîrîit scurt și opera
toarea de la telefoane ne-a fă
cut legătura cu un punct în
depărtat de pe harta țării: o- 
rașul Oradea.

— La telefon se află cores
pondentul voluntar HORHAT

CORNEL, de la întreprinderea 
«.Solidaritatea" din Oradea.

— Despre ce-i vorba tovarășe 
Horhat ?

— Vă rog să notați, tovarășe 
redactor. Tinerii din fabrica 
noastră de încălțăminte, toți 
muncitorii, au luat cunoștință 
încă din primele ore ale di
mineții de importanta Decla
rație a Guverenului sovietic. 
Tineri ca Homorogan Florian, 
Lazăr Ecaterina și mulți alții, 
fruntași în producție, au dezbă
tut conținutul acestui docu
ment de mare însemnătate- 
Toți, tineri și vîrstnici, din fa
brica noastră își manifestă a- 
probarea fermă față de măsu
rile luate de guvernul sovietic 
pentru preîntâmpinarea unui 
al treilea război mondial. Noi 
muncim zi de zi, obținem 
succese tot mai frumoase în 
producție, ne îndeplinim și ne 
depășim planul, producem în
călțăminte de bună calitate 
pentru oamenii muncii de la 
orașe și sate, participăm la 
desfășurarea vieții pașnice din 
țara noastră, Ia construcția 
socialistă, dar nu ne pot fi.in
diferente acțiunile puterilor 
occidentale care pregătesc în 
mod perfid un atac banditesc 
împotriva Uniunii Sovietice și 
a celorlalte state socialiste.

Dacă acești agresori vor în
cerca să pună în aplicare pla
nurile lor criminale, atunci ei 
vor simți din plin forța lagă
rului socialist, vor fi zdrobiți 
cu desăvârșire.

încheierea neîntârziată a 
Tratatului de pace cu Germa
nia, normalizarea pe această 
bază a situației din Berlinul 
occidental ar constitui o ga
ranție a asigurării păcii și 
securității în Europa. Dorim 
ca orice problemă să fie re
zolvată prin tratative, pe cale 
pașnică, după cum militează 
în permanență U.R.S.S. și ce
lelalte țări socialiste.

FLORICA POPA, EUGEN 
FLORESCU, VASILE CĂBU- 
LEA, CONSTANTIN DIA- 

CONU

BRASILIA 31 (Agerpres). — 
Referindu-se Ia situația din 
Brazilia Agenția France Pres- 
se transmite că „țara pare tot 
mai mult tăiată în două, cu 
Rio de Janeiro, centrul mișcă
rii împotriva vicepreședintelui 
Goulart, condusă de miniștrii 
militari și Porto Alegre, capi
tala statului Rio Grande do 
Sul, centrul partizanilor lui 
Goulart".

în dimineața zilei de 31 au
gust guvernul interimar brazi
lian a ordonat forțelor teres
tre, navale și aeriene să atace 
statul Rio Grande do sul, unde 
după cum se știe se află ar
mata a 3-a care-1 sprijină pe 
vicepreședintele Goulart. „La 
opt ore după acest ordin - 
transmite agenția Associated 
Press ~ informațiile din Sao 
Paulo, care se află la 600 mile 
nord-est de Rio Grande do Sul, 
arătau că armata a 2-a nu a 
întreprins nici o mișcare". 
Rețeaua de radio „Vocea lega
lității" care grupează stațiile 
de radio din Rio Grande do 
Sul a anunțat, în aceiași timp, 
că toți civilii din acest stat au 
fost chemați sub arme iar în 
capitalajstatului, Porto Alegre, 
se ridică baricade și se sapă 
tranșee. Trecînd în revistă si
tuația din Brazilia agenția As
sociated Press 
„țara se află to 
iului civil".

între tâmp,

consideră că 
pragt!’ războ-

la Brasilia, con-

greșul federal brazilian a hotă- 
rît, în ciuda opoziției miniștri
lor militari, să adopte o mă
sură de compromis pentru re
glementarea situației, care, în 
fond, nu face decît jocul reac- 
țiunii. Membrii congresului au 
aprobat un amendament la 
constituție prin care în țară 
urmează să se instituie un re
gim parlamentar în care pre
ședintele nu va mai avea pute
rile de pînă acum, treburile 
statului urmînd să fie conduse 
de un prim ministru, desemnat 
de congres. Potrivit agenției 
Associated Press, congresul a 
acceptat pe Goulart ca preșe
dinte dar încă nu a reușit să 
cadă de acord asupra împuter
nicirilor sale.

Reacțiunea intensifică mă
surile represive împotriva spri
jinitorilor vicepreședintelui 
Goulart.

împotriva complotului reac- 
țiunii crește însă curentul de 
opinie în întreaga țară.

După cum transmite agenția 
France Presse vicepreședintele 
Braziliei, Joao Goulart a sosit 
joi după-amiază în capitala 
Argentinei Buenos Aires. In
tr-o declarație făcută presei în 
timpul escalei din Lima, Gou
lart a subliniat că „nu va ne
gocia investirea lui ca pre
ședinte" și că „singura soluție 
posibilă este respectarea lega
lității'.

Azi se deschide la Belgrad 
conferința țârilor neangajate

BELGRAD. « Vineri se des
chide la Belgrad conferința 
șefilor de state și de guverne 
ai țărilor neangajate, la care 
participă 24 de țări din Asia, 
Africa, America Latină și Eu
ropa (Afganistan, Algeria, A- 
rabia Saudită, Birmania, Cey
lon, Cambodgia, Cipru, Cuba, 
Etiopia, Ghana, Guineea, In
dia, Indonezia, Irak, Iugosla
via, Liban, MalL Maroc, Ne- 
pai, _ R.A.U., Somalia, Sudan, 
Tunisia și Yemen). In cursul 
zilei de joi la Belgrad au con
tinuat să sosească delegațiile 
la conferință. Majoritatea lor 
sînt conduse de șefi de state 
sau de guverne-

Așa cum s-a mai anunțat 
pe ordinea de zi preliminară 
figurează probleme de impor
tanță primordială cum sînt

dezarmarea generală și tota
lă, lichidarea bazelor milita
re străine, lichidarea rămăși
țelor sistemului colonial, pre
cum și alte probleme.

în rândurile opiniei publice 
există părerea că dacă dorin
ța țărilor participante la con
ferința de la Belgrad de a 
contribui la consolidarea pă
cii și slăbirea încordării in
ternaționale va fi urmată de 
acțiuni concrete și eforturi e- 
nergice unite în sprijinirea 
păcii și colaborării internațio
nale, atunci această conferin
ță va răspunde năzuinței ar
zătoare a popoarelor de a se 
împiedica forțele militariste 
imperialiste să arunce omeni
rea într-un nou război și de 
a se rezolva problemele liti
gioase pe cale pașnică.

iiiiFrwnPe seurttiJJkU)]^
MONTEVIDEO. — La Mon

tevideo s-a deschis o expozi
ție de gravură romînească. 
Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Heguy Velasco, di
rectorul direcției pentru rela
țiile culturale din Ministerul 
Afacerilor Externe din Uru
guay. Au participat funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ai Comisiei 
pentru arte și expoziții a 
Consiliului departamentului 
Montevideo, numeroși critici 
de artă, pictori, gravori, zia
riști și alți reprezentanți ai 
vieții culturale, precum și 
membri ai corpului diploma
tic.

MOSCOVA. — La conferin
ța de partid a raionului Le
ningrad din Moscova, care a 
avut Ioc Ia 30 august, primul 
cosmonaut din lume Iuri Ga
garin a fost ales delegat Ia 
cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S., care se va deschide 
la 17 octombrie.

ELISABETHVILLE. — A- 
gențiile occidentale de presă 
relatează că în Katanga dom
nește o situație încordată. O 
serie de unități militare ka- 
tangheze s-au răsculat în nor
dul Katangăi, în regiunea lo
calităților Mulongo și Luena.
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