
Salut fierbinte Congresului
Proletari din toate țările, uniți-vă!

constructorilor comunismului!
rivlrlle oameni
lor muncii din 
lumea întreagă 
sini ațintite spre 
Moscova, unde se 
deschid astăzi lu

crările celui de-al XXII-lea 
Congres al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. Con
gresul, care va adopta noul 
Program al P.C.U.S., progra
mul construirii comunismului, 
este un eveniment epocal, un 
eveniment de însemnătate 
Istorică in viața poporului so
vietic șl a tuturor popoarelor 
lumii.

Niciodată un partid nu șl-a 
pus in fața sa sarcini atit de 
grandioase șl de complexe 
ca gloriosul partid al lui 
Lenln, Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, care, urmat 
cu însuflețire șl profund 
atașament de către poporul 
sovietic, înfăptuiește o 
operă de însemnătate gi
gantică atit pentru dezvol
tarea țării sale cit și pentru 
destinele întregii omeniri. 
Pășind pe căi noi, nebătă
torite, poporul sovietic, 
condus de P.C.U.S., și-a înde
plinit și-și îndeplinește mă
reața sa sarcină internationa
lists de a croi întregii ome
niri drumul spre socialism șl 
comunism,

Slntetlzlnd întreaga experi
ență a P.C.U.S. șl a mișcării 
comuniste Internaționale, ela- 
borind multilateral problemele 
complexe ale construirii so
cietății comuniste — proiectul 
de Program al P.C.U.S^ ce\va

fi dezbătut șl adoptat la Con
gresul al XXII-lea al partidu
lui, are o Importanță istorică 
mondială. El aduce o excep
țională contribuție la dezvol
tarea gindiril marxist-leniniste 
și a practicii revoluționare, 
constituie un măreț document 
al marxlsm-lenlnismulul crea
tor, un document de Imensă 
însemnătate principială și 
practică.

Program concret al con
struirii primei societăți comu
niste din lume — noul Pro
gram al P.C.U.S. este de
numit pe bună dreptate de 
popoare „Manifestul Comunist 
al epocii contemporane**. 
Veacuri de-a rîndul comunis
mul a fost doar un vis. Și iată 
că astăzi, acest vis, visul de 
aur al omenirii, a devenit un 
țel concret și apropiat. In ur
mătorii 20 de ani, societatea 
comunistă va ii construită în 
linii mari in U.R.S.S. Nu există 
om al muncii, pe întreg cu
prinsul pămîntului, care să nu 
Încerce o profundă emoție ci
tind în Insuflețitorul Program : 
„Partidul proclamă solemn : 
actuala generație a oame
nilor sovietici va trăi în 
comunism 1“ Oamenii muncii 
din întreaga lume, popoarele 
tuturor țărilor văd în Progra
mul supus dezbaterii Congre
sului P.C.U.S., în perspecti
vele minunate ale poporului 
sovietic imaginea propriului 
lor viitor, ziua luminoasă de 
mîine a întregii omeniri.

Prin grandiosul Program pe 
care-1 va adopta, Congresul

al XXII-lea al P.C.U.S. va asi
gura dobîndirea de noi 
victorii ale socialismului in 
întrecerea pașnică cu capita
lismul, făcînd să se manifeste 
cu șl mai mare strălucire 
superioritatea socialismului 
asupra putredei și perimatei 
orînduiri' capitaliste.

Spre Congresul al XXII-lea 
privesc cu încredere și spe
ranță toți cel cărora le este 
scumpă cauza păcii. „Lichi
darea războaielor, instaura
rea unei păci trainice pe 
pămînt— iată misiunea isto
rică a comunismului**. Aceste 
cuvinte ale Programului ră
sună In lumea întreagă ca o 
vibrantă chemare la pace, la 
coexistență pașnică, la între
cere pașnică între sisteme, la 
prietenie între popoare. 
Gigantica operă de construc
ție pașnică pe care o Inițiază 
Programul P.C.U.S. este nu 
numai cea mai grăitoare do
vadă a voinței de pace a 
unei mari puteri, dar șl o 
contribuție de o însemnătate 
hotărîtoare la cauza păcii, a 
preîntîmpinării războiului. Im
petuoasa dezvoltare a U.R.S.S 
împreună cu creșterea puterii 
tuturor țărilor socialiste, va 
întări și mai mult forțele păcii 
și progresului.

O uriașă însemnătate are 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. pentru întărirea în
tregului lagăr socialist. Po
poarele țărilor din sistemul 
mondial socialist, care se 
bucură în permanență de spri
jinul și ajutorul internaționa

list, frățesc al Uniunii Sovie
tice, știu bine că mersul el 
impetuos spre comunism ușu
rează și accelerează mișcarea 
înainte, spre comunism, a tu
turor țărilor socialiste.

Poporul nostru, care luptă 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn pentru 
desăvîrșirea construcției so- 
cialiste In patria sa, salută 
cu înflăcărare cel de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S. pe 
care-1 consideră ca un eveni
ment de mare însemnătate 
pentru întreaga omenire. Oa
menii muncii, tineretul din țara 
noastră, întrezăresc In gigan
tica construcție comunistă din 
U.R.S.S. Imaginea propriului 
lor viitor minunat El văd in 
grandiosul program construc
tiv al poporului sovietic o 
mărturie a forței de nebiruit 
a marxism — leninismului, un 
imbold insuflețitor in lupta și 
munca pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de Partidul 
Muncitoresc Romîn, conducă
torul nostru iubit, în opera de 
făurire a socialismului și co
munismului in patria noastră 
scumpă.

Alături de întreaga omenire 
muncitoare, poporul nostru 
și, împreună cu el tineretul 
patriei noastre, urează din 
toată inima spor la muncă și 
deplin succes lucrărilor Con
gresului al XXII-lea al 
P.C.U.S, eveniment istoric în 
lupta măreață pentru victoria 
cauzei păcii și comunismului.

„SClNTEIA TINERETULUI"

cînteia 
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Delegația P. M. P la Congresul al XXII-lea 

al P. C. D. S. a sosit la Moscova

re perenei (Ml Kiev to M

Economii 
prin reducerea 

consumului 
de materiale

Inițiativa „să reducem cu 
cel puțin 3 la sută consumul 
de materiale-* a cunoscutului 
fruntaș în întrecerea socialis
tă Gheorghe Bucelea, de la 
șantierul de locuințe din O- 
nești, este aplicată de toți con
structorii din Valea Trotușu- 
lui, precum și de numeroși 
muncitori din unitățile eco
nomice ale regiunii Bacău. 
Rezultatele extinderii ei pre
cum și a altor inițiative sint 
concretizate în cele 30.5C0.000 I 
lei economii obținute peste 
planul primelor 8 luni ale a- 
nului.

Succese importante au obți
nut colectivele de muncă din | 
fabricile regiunii și in ceea ce I 
privește îndeplinirea planului i 
de producție. In perioada pri
melor trei trimestre ale anu
lui producția globală indus
trială a regiunii a fost depă
șită cu 3,1 la sută. Valoarea 
produselor date peste plan în 
aceeași perioadă se ridică la 
suma de 115 milioane lei. Spo
ruri mari de producție au fost 
înregistrate în întreprinderile 
industriei chimice, energiei e- 
lectrice, materialelor de con
strucții etc.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Președintelui 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare 

Romine 
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEI
București

Foarte mișcați de mesajul 
dv. de prietenie trimis cu 
ocazia celei de-a IlI-a aniver
sări a independenței țării 
noastre, primiți, vă rugăm, 
în numele poporului și gu
vernului din Guineea, since
rele noastre mulțumiri.

Rrp-îrr.ăm poporului și gu- j 
vemului romîn urări de fe- i 
rid re și prosperitate.

Cu deosebit de înaltă consi- I 
derațiune,

BRKU TURE 
Președintele

Republicii Guineea i

VALOAREA
UNUI MINUT

. ecția motoare a 
l| Uzinelor „23 Au- 
I gust' din Bucu- 
| iești, in ziua a- 

[I ceea, după ternii- 
J narea schimbului,

tinerii s-au adunat în jurul 
brigăzii lui Stroe Marin, cea 
mai buna brigadă din secție. 
Membrii brigăzii își vedeau 
liniștiți de treabă. Pregăteau 
lucrul pentru a doua zi. 
Vasile Nicolae, Marin Gheor- 
gne. Alexandru Avram își 
ascuțeau cuțitele ; Stroe a 
scos materialul necesar de 
la magazie ; Popa Ștefan, 
Vasile Mateșiu își aranjau 
sculele in dulap in ordi
nea operațiilor pe care ur
mau să le execute în ziua 
următoare. După 15—20 de mi
nute totul era pus 
Ia punct Ziua de 
mîine va începe 
ca întotdeauna 
din plin, încâ din 
primele minute. 
„Organizare, nu 
glumă, și-au dat 
dat cu părerea 
participanții la 
schimbul de expe
riență. E normal 
ca ei să fie în 
frunte. Nu pierd nici măcar 
un minut”.

In fiecare lună, comitetul 
U.T.M. și conducerea secției 
inițiază asemenea schimburi 
de experiență la lacurile de 
muncă ale fruntașilor și ale 
celor mai bune brigăzi, pri
vind buna organizare a locu
lui de muncă. îndeplinirea 
planului în mod ritmic, cali
tatea produselor, sporirea 
productivității muncii, toate a- 
cestea slnt legate strins șl de 
organizarea mai bună a locu
lui de muncă, pentru folosi
rea productivă a fiecă
rui minut. Firește că la 
acest lucru s-au gindlt tinerii 
constructori de autobuze de la 
Uzinele „T. Vladlmirescu" cînd 
au inițiat mișcarea : „pen
tru o bună organizare a 
locului de muncă, curățenia 
și atitudine civilizată In pro
ducție** și tot la acest lucru 
se gindesc și constructorii de 
motoare cînd o aplică.

Ce înseamnă însă un mi
nut ? La prima vedere aproa
pe nimic Așa să fie oaie ? 
Să luăm de exemplu brigada

lui Stroe. Vasile Avram a 
conceput un dispozitiv pentru 
debitarea bucșelor de bieletă. 
A cîștigat astfel la fiecare 
piesă cîte un minut. Cum însă 
brigada lucrează zilnic sute 
de bucșe, înseamnă că se 
economisesc sute și sute de 
minute. La 100 de piese de 
exemplu, timpul economisit 
echivalează cu cel necesar 
pentru executarea în plus a 
două capace de la pompa 
de ulei. Iată dar cît prețu
iește minutul.

Minutele se economisesc in 
brigadă nu numai datorită in
troducerii tehnicii noi, a per
fecționărilor pe care tinerii le 
fac din dorința de a contri
bui mai mult la realizarea 
sarcinilor de plan, ci mai

Cum folosesc tinerii 
muncitori din secția 
motoare a Uzinelor 

.23 August1*, timpul de lucru

ales organizării bune a mun
cit Dacă-ți pregătești din 
vreme mașina, sculele, dacă 
folosești judicios cele 480 mi
nute de lucru, atunci și re
zultatele vor fi mai bune. Bri
gada lui Stroe realizează 
planul de producție cu 3—4 
zile înainte de termen. Acea
sta pe de o parte. Folosirea 
timpului de lucru în întregime 
are și un alt aspect. Oame
nii lucrează lejer, au posibi
litatea să execute în bune 
condiții operațiile respective, 
deci să dea piese de calitate 
superioară. Or, brigada dă 
piese din ce în ce mai bune, 
cu un finisaj superior.

Iată de ce comitetul U.T.M., 
comitetul sindicatului, condu
cerea secției au explicat în 
numeroase rîndurl tinerilor ce 
mare importanță are buna or
ganizare în utilizarea din plin 
a timpului de lucru, în obți
nerea unor rezultate mai 
bune în producție.

Un minut Un singur minut 
are o valoare mare. Să facem 
un calcul, li s-a spus tineri
lor într-una din obișnuitele

discuții purtate în atelierul 
maistrului Anton Constantin. 
Un minut pe zl de fiecare 
muncitor, înseamnă lunar 
timpul necesar pentru con
fecționarea a 10 antecamere, 
sau a 10 roți dințate de la 
axul cu came. Tinerii au cal
culat și au văzut că într-ade- 
văr așa este.

Despre buna gospodărire, 
despre iolosirea timpului de 
lucru pentru obținerea de 
produse mai multe, mai bune 
se vorbește în secție aproape 
zilnic. Nu este deci de mirare 
că secția are numeroși gos
podari și tot atîția lruntași.

— De cînd aplicăm iniția
tiva tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu” — ne 
spun strungarii Nicolae Me- 

linte și Dumitru 
Oancea — ne tot 
gîndim cum am 
putea face să fo
losim și mai ju
dicios minutele. 
Ne calculăm fie
care mișcare, să 
nu facem nimic 
de prisos. Vedeți, 
unele piese ușoa
re le așezăm chiar 
pe capacul cutiei 

de viteză a strungului ca 
să le avem la îndemînă. 
Așa obținem o productivi
tate mai mare. De cîtva 
timp am început să lucrăm 
coordonat. Să vă explic. Eu 
și colegul meu lucrăm ace
leași piese : supape de eva
cuare și admisie pentru di
ferite motoare. înainte, fie
care din noi făcea toate 
operațiile. Mergea mai greu. 
De la o vreme, el execută 
unele operații, eu altele și 
lucrul merge mai rapid. E 
un sistem care ne stimulează 
să lucrăm repede și mai bine. 
In felul acesta, după calculul 
nostru, depășim cu 10 la sută 
realizările pe care le obți
neam atunci cînd lucram in
dividual toate operațiile.

— Mă îngrijesc după termi
narea schimbului, de tot ca 
am nevoie pentru ziua urmă
toare, intervine în discuție 
strungarul fruntaș Marin 
Gheorghe. Citesc dinainte de
senul, îmi reglez mașina, așa 
că în timpul lucrului n-am 
timpi morți. Eliminarea aces-

MOSCOVA 16. - Ccrevpca- 
dentul Agerpres transmise : 

v Luni după-amiază a sos;*. 1= 
Moscova delegația Partidului 
Muncitoresc Romin care va 
participa la lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Din delegație fac 
parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., conducăto
rul delegației. Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., și Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

Pe peronul gării Kiev,

Deschiderea 
„Bazarului cărții 

sovietice “
La librăria „Cartea Rusă" din 

Calea Victoriei s-a deschis luni 
Bazarul cărții sovietice, organizat 
în cadrul manifestărilor Lunii prie
teniei romîno-sovietice.

La festivitatea de deschidere au 
participat acad. P. Constantinescu- 
lași, acad, lorgu Iordan și Marin 
Florea lonescu, vicepreședinți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., re
prezentanți ai Ministerului Invă- 
țămîntului și Culturii, ai I.R.R.C.S., 
S.R.S.C., scriitori, redactori ai e- 
difurilor, alji oameni de cultură. 
Au luat parte Vahtang Boridze, 
președintele Filialei Asociației de 
prietenie sovieto-romîne din R.S.S, 
Gruzină și artista poporului a 
U.R.S.S., Sofia Vladimirovna Ber
seneva Ghiafinfova, de la Teatrul 
„Lenininskii Komsomol”, — mem- 

** bri ai delegației Asociației de 
prietenie sovieto-romîne, care ne 
vizitează țara.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de scriitorul Eugen Jebe- 
leanu, care a scos în evidență, 
printre altele, larga răspîndire și 
adînca prețuire de care se bucură 
literatura sovietică în țara noastră, j 

Dominate de portretele unor i 
mari scriitori ruși și sovietici, stan
durile, vitrinele, rafturile librăriei 
„Cartea Rusă” prezintă lucrări din 
cele mai diferite domenii. în- 
fr-unul din standuri sînt expuse, 
alături de traduceri apărute mai 
de mult, și ultimele noutăți din 
literatura sovietică.

(Agerpres)

stobril delegației au fost 
tztimpaațl de A. L Mikolas, 
-^-h- ai Prezidiului C.C, 
ai P. C. U. S., prim-vicepre- 
șediste ai Consiliului de Mi
niștri. D. S. lorotcenko și 
G. L Voronov, membri su
pleant! ai Prezidiului C.C. al
P.C.U.S., V. V. Kuznețov, 
membru al C.C. al P.C.U.S.. 
V. M. Ciuraev, vicepreședinte 
al Biroului C.C. al P.C.U.S. 
pentru R.ST.S.R., de activiști 
de răspundere ai C.C. al 
P.C.U.S.

Delegația a fost intîmpinată 
de asemenea de N. Guină, 
ambasadorul R.P. Romîne la 
Moscova și de membrii am
basadei.

înainte de plecare, pe ae

roportul Băneasa.

Foto : AGERPRES

La revedere, Gherman Stepanovici!
Pilotul cosmonaut, maiorul 

Gherman Stepanovici Titov, 
Erou al Uniunii Sovietice, a 
părăsit luni Capitala, după ce 
timp de trei zile ne-a vizitat 
țara la invitația Consiliului de 
Miniștri, cu prilejul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

Pînă la aeroport, G. S. Ti
tov a străbătut străzile Capi
talei, într-o mașină des
chisă, împreună cu tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Pe parcurs, un mare număr 
de locuitori au salutat căl
duros pe cosmonaut.

Pe aeroport au venit, de a- 
semenea, tovarășul Ștefan Voi- 

tec, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai organizațiilor obștești și ai 
organelor locale de partid și 
de stat, generali, oameni de 
știință, artă și cultură și alți 
reprezentanți ai vieții publice 
din țara noastră.

Au fost prezenți G. E. Cebo- 
tariov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai 
ambasadei. Erau de față șefi 
ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Pe aeroportul Băneasa se 

aflau mii de locuitori ai Capi
talei care au venit să-și ia ră
mas bun de la oaspetele drag 
al poporului nostru.

Tovarășul Gheorghe Apostol 
a rostit un cuvînt de salut.

Dragă Gherman Stepanovici 
Titov,

Peste citeva momente veți 
părăsi țara noastră. în mijlo
cul poporului romîn ați petre
cut un timp scurt, dar aceas
tă vizită prietenească ne-a 
produs o deosebită bucurie.

Plecînd la Moscova pentru 
a participa la lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, vă rugăm să fiți 
mesagerul profundelor senti
mente de dragoste frățească 

ale poporului romîn față de 
marele popor sovietic, față de 
gloriosul său Partid Comimist.

Transmiteți întregului popor 
sovietic, din partea poporului 
frate romîn, urări fierbinți de 
noi succese in înfăptuirea sar
cinilor însuflețitoare pe care i 
le pune în față țelul măreț al 
comunismului. Iar dumnea
voastră personal, vă urăm să
nătate, putere de muncă ine
puizabilă, noi biruinți strălu
cite în eforturile nobile de cu
cerire a Cosmosului.

La revedere ! Drum bun !
în cuvîntul său de răspuns 

maiorul Gherman Titov, a 
spus :

Dragi prieteni,
Șederea noastră in Rominia 

a fost de scurtă durată, de nu
mai citeva zile. Dar aceste 
zile au fost dintre cele mai 
frumoase și mai plăcute. Nici 
nu am cuvinte să mulțumesc 
oamenilor muncii din R. P. 
Romină pentru primirea cor
dială, prietenească, frumoasă 
pe care mi-au făcut-o.

Cînd ne vom reîntoarce, voi 
povesti tuturor prietenilor mei

(Continuare în pag. a 2-a)

Citiți
în pagina a 2-a:

Pretutindeni, 
o primire 

sărbătorească!

Întîlnire 
cu ziariști 
bucureșteni

emoționante
y-, e obicei un oaspete străin 
/ J cînd vizitează o fără se 

încadrează într-un ritual 
devenit traditional : încearcă sen
timentul aclimatizării cu tot ceea 
ce i se desfășoară în fața ochi
lor. Dar iată că în cazul lui Gher
man Stepanovici Titov, omul vi
tezelor cosmice, „tradiția" a fost 
depășită, ca să spunem așa, cu o 
a treia viteză cosmică. Din prima 
clipă cînd a pășit pe covorul roșu 
ce lega scara avionului de plat
forma din fața clădirii aeroportu
lui, Gherman Stepanovici s-a sim
țit ca între prieteni, și după cum 
a declarat el mai tîrziu cu o zi, 
„ca acasă". Întreaga lui înfățișare, 
cuvintele adresate diferiților oa
meni cunoscuți in țara noastră, 
gesturile sale prietenești, privirile 
sale însuflețite, zîmbetul său cald 
și luminos, modul degajat și a- 
propiat de a se purta ni l-au a- 
propiat de suflet, ne-au întregit 
prin personalitatea sa minunată 
imaginea luminoasă pe care o 
aveam despre cosmonaut. Comu
nistul Titov s-ai* simțit printre noi 
toți cei ce l-am cunoscut, ca un 
frate venit într-o vizită în familie. 
Și de aci, toate I Și în primul 
rînd, dorința vie de a cunoaște 
poporul romîn, țara sa, viața și 
preocupările oamenilor. E drept 
că Gherman Stepanovici nu a avut 
un timp bogat la dispoziție. Dar 
atit cît 
proape 
intens, 
cutînd 
s i on at e 
verse teme.
Stepanovici a avut prilejul să vi
ziteze Rafinăria nr. 1 Ploiești. A 
ținut mult să cunoască procesul 
de producție. Cum de țițeiul in
trat în uriașe cazane se transformă 
printr-o prelucrare științifică, în 
cele mai diverse produse. A pri
vit printr-un ochi de sticlă cum 
fierbe țițeiul la 500 grade, in 
cuptorul de distilare în vid. S-a 
interesat de munca oamenilor, de

l-a avut, și-a petrecut a- 
fiecare minut într-un mod 
vizitind cit mai mult, dis- 
și însuflețindu-se în pa- 
discuții pe cele mai di- 

Bunăoară, Gherman

CAROL ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a) 

fora mă ajută să lucrez ritmio 
și, firește, să realizez produse 
de bună calitate.

— Niciodată nu părăsesc 
locul de muncă. Nu vreau să 
pierd minutele. Poate pare un

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Intr-una din secțiile Uzinelor 
de fire și fibre sintetice de la 

Săvinești.

Foto : AGERPRES
-----•-----

Pregătiri 
pentru recoltarea 

stufului
In Delta Dunării se tac pregă

tiri în vederea începerii recoltării 
stufului. Colectivul Trustului de 
amenajare și valorificare a stufu
lui de la Tulcea va recolta, așa 
cum prevede planul, o cantitate 
de stuf aproape dublă față de a- 
ceea strînsă în ultima campanie. 
Pînă acum au fost delimitate și 
amenajate din vreme terenurile 
sfuficole, au fost revizuite mașinile 
de recoltat, se apropie de sfîrșit 
lucrările de reparare a tractoare
lor și remorcilor ; în Deltă au so
sit noi utilaje.

In această campanie vor parti
cipa încă 250 de mecanizatori — 
majoritatea fii de pescari și co
lectiviști, pregătiți special pentru 
munca de sfrîngere a stufului.

(Agerpres)



— Pretutindeni, — 
o primire sărbătorească

Cosmonautul sovietic, ma
iorul Gherman Titov, 
a făcut tn cursul zilei 

de duminică o vizită în re
giunile Ploiești și Brașov. 
Oaspetele a fost însoțit de ge
neral locotenent de aviație 
Ion Ioniță și de G. E. Cebo- 
tariov, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovieti
ce la București.

La sosirea la Rafinăria nr. 
1 Ploiești, maiorul Gherman 
Titov a fost întîmpinat de tov^ 
Dumitru Balalia, prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
Ploiești al P.M.R., Gheorghe 
Stan, președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatului popu
lar regional și de alți repre
zentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, de nu
meroși oameni ai muncii. Aci 
a avut loc un scurt miting.

Eroul cosmonaut a făcut 
apoi o plimbare cu mașina 
prin orașul Ploiești. Mii de oa
meni ai muncii au venit în 
întâmpinarea lui, aclamîndu-1 
tndelung, oferindu-i nenumă
rate buchete de flori.

★
La sosirea la Brașov, cos

monautul Titov a fost salutat 
cu însuflețire de un mare nu
măr de cetățeni. In întîmpi- 
narea oaspetelui au venit to
varășii Nicolae Marchian, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Brașov al P.M.R., 
loan Mărcuș, președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului 
popular regional, Vasile Mi- 
huț, prim-secretar al Comite
tului orășănesc Brașov al 
P.M.R., Gheorghe Dumitrescu, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular oră
șenesc, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat

In vizita sa prin noile car
tiere muncitorești „Tractorul'* 
și „Steagul Roșu" și pe arte

Intilniri emoționante
(Urmare din pag l-a) 

realizările lor. A apreciat îndeo
sebi faptul că datorită activității 
însuflețite desfășurate aci, Rafi
năria nr. 1, odinioară rasă de pe 
suprafaja pămîntului de către 
bombardierele americane și trupe
le fasciste, a fost refăcută, mo
dernizată și produce de trei ori 
mai mult decît înainte de război.

La secția de îmbuteliere a in
trat în vorbă cu un muncitor. In
tr-un tub de sticlă fierbea parcă 
un lichid.

— Ce aveți aici î Ce tempera
tură are lichidul l

— Să încercăm și o să vedeți I 
lnfinde/i mina și o să turnăm pu
țin lichid pe ea... Muncitorul, 
calm, părea decis, Gherman Ti
tov, binevoitor a întins pe dată 
mina, deși nu știa exact cîte grade 
poate avea lichidul ce fierbea. 
Era convins că muncitorul, unul 
din milioanele de prieteni din tara 
noastră știe ce face. Șl a întins 
mîna. Lichidul din tub era butan 
în stare lichidă, la o temperatură 
normată, care se introduce în bu
telii de aragaz. El pare în stare 
de fierbere, iar la atingerea mîi- 
nii produce o ușoară senzație de 
răceală.

— Interesant, foarte Interesant! 
a exclamat Titov. A strîns apoi cu 
căldură mîna muncitorului șl a 
pornit mai departe în vizita sa.

Bucuria de a fi luat cunoștință 
de realizările muncitorilor petro
liști și-a exprimat, o in mod de
plin Gherman Titov, scriind în 
cartea de aur a rafinăriei impre
siile sale : „Am vizitat cu multă 
bucurie rafinăria și am cunoscut 
cu interes fazele procesului de 
producfie. Urez întregului colec
tiv al rafinăriei noi și mari succe
se în munca pentru binele pa
triei lor iubite. Vă mulțumesc 
foarte mult pentru primirea 
cordială".

Satisfacția Iul Gherman Titov de 
a-i cunoaște îndeaproape pe oa
menii muncii din tara noastră s-a 
vădit în fiecare moment al tur
neului său pe Valea Prahovei și 
Valea Timișului. La Cîmpina, 
Breaza, Comarnic, Sinaia, Predeal, 
unde deseori șoseaua era literal
mente inundată de mulțimea celor 
ce doreau să-l vadă, s-a oprit în 
repetate rînduri, înteresîndu-se de 
cele mai diverse lucruri. Noul 
centru al Ploieștiului l-a impresio
nat profund, ca și priveliștile în- 
cîntătoare ale Văii Prahovei si 
Timișului, ca de altfel zecile de 
blocuri masive construite în ulti
mii ani în noile cartiere ,.Steagul 
Roșu" și „Tractorul".

— Frumos, impresionant, merită 
numai admirație constructorii a-

La revede-e, scumpe Cherman Titov 1

rele centrale ale orașului, cos
monautul a fost ovaționat de 
zeci de mii de locuitori.

La Poiana Brașov, situată 
la poalele masivului Postăva
rul, în sala festivă a hotelu
lui sportiv, Comitetul regio
nal de partid a oferit un de
jun în cinstea oaspetelui.

La ora 16, coloana de ma
șini a părăsit orașul Brașov, 
îndreptîndu-se spre Capitală.

★

Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Ro- 
mîne a oferit duminică 

seara o recepție în cinstea 
cosmonautului maior Gher
man Stepanovici Titov.

La recepție au luat parte 
tovarășii Gheorghe Apostol, 
Petre Borilă, Alexandru Mo
ghioroș, Dumitru Coliu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Avram Bunaciu, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organiza
țiilor de masă, generali și ofi
țeri superiori, oameni de 
știință și cultură, ziariști ro- 
mîni și străini.

Au participat G. E. Cebo- 
tariov, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovie
tice și membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești, precum și membrii dele
gației Asociației de prietenie 
sovieto-romîne, care ne vizi
tează țara în frunte cu Nata
lia Pisarenko.

Erau prezenți șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și atașații militari.

In cursul recepției tovară
șul Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne 
și cosmonautul G. S. Titov au 
rostit toasturi.

In numele corpului diplo

matic, ambasadorul R. P. 
Polone J. Zambrowicz a toas
tat în sănătatea lui G4S. Titov, 
pentru noi succese ale cosmo- 
nauților sovietici spre binele 
întregii omeniri.

Recepția a decurs într-o 
atmosferă prietenească.

★

/n continuarea vizitei 
sale in țara noastră, 
pilotul cosmonaut Gher

man Titov, s-a înttlnit luni 
dimineața în aula Academiei 
Militare Generale cu generali 
și ofițeri superiori ai Forțe
lor noastre Armate, cu lectori 
și ofițeri-elevi ai Academiei- 

Oaspetele a fost însoțit de 
general locotenent de aviație 
Ion Ioniță, precum și de G. E. 
Cebotariov, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București.

Pe platoul din fața Monu
mentului Eroilor Patriei, un 
mare număr de bucureșteni au 
salutat cu entuziasm pe eroul 
Cosmosului.

La intrarea în Academia Mi
litară Generală pilotul cosmo
naut maiorul G. S. Titov a fost 
întîmpinat de general de ar
mată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, de generali ai forțe
lor noastre armate.

Generalul de armată Leon
tin Sălăjan, salutind prezența 
cosmonautului sovietic, a spus 
printre altele: „Este o deose
bită bucurie să avem in mij
locul nostru pe prietenul iubit 
Gherman Stepanovici Titov. 
Pentru omenirea întreagă, 
pentru epoca noastră, zbo
rul său în Cosmos de la 6-7 
august a fost un eveniment 
din cele mai strălucite. Pentru 
noi mîndria este cu atît mai 
mare cu cit cosmonautul este 
un cetățean al Uniunii Sovie

cesfor fermecătoare clădiri... De 
altfel e și normal să fie așa. A- 
ceasta este o probă a ceea ce se 
numește socialismul în acțiune I

Vizitînd cel de-al treilea Pavi
lion de mostre de bunuri de con
sum, Gherman Stepanovici s-a o- 
pril minute în șir în țața diferite
lor exponate. Aci a putut cunoaște 
roadele muncii creatorilor de bu
nuri materiale din tara noastră. 
Noile tipuri de mașini de aragaz, 
aparatele de radio, obiectele din 
material plastic, pantofăria, jucă
riile, toate au tost comentate. Se 
citea pe tata lui Gherman Stepa
novici bucuria pentru dezvoltarea 
industrială a țării noastre care as
tăzi a ajuns să producă bunuri de 
consum de o înaltă calitate și de 
un sortiment extrem de bogat.

— Mă bucur din toată inima 
văzînd bogăfia și gustul ales 
din acest pavilion. Poporul frate 
romîn culege roadele bogate ale 
socialismului.

Acest schimb permanent de im
presii și admirafie dintre Gherman 
Titov și zecile, sutele, miile de 
oameni care l-au primit pe solul 
poporului sovietic a fost exprimat 
multiplu, bogat, în cele mai di
verse forme. Gherman Stepanovici 
a simțit permanent, pretutindeni 
prietenia noastră față de poporul 
sovietic, constructor al comunis
mului : și din macheta minusculă 
dar gingaș lucrată a elevului Flo
rin Danilescu din clasa a IV-a a 
unei școli elementare din Brașov, 
pusă într-o mașină din cortegiu, 
modest, anonim ; șl din uratele 
noilor colectiviști din Gorgofa, în- 
șiruifi pe șosea, care în acesta 
zile și-au transformat întovărășirea 
lor într-o gospodărie colectiva, 
căreia i-au dat numele de „Gher
man Titov" ; și din covorul de 
flori lung de 200 km așternut în 
calea mașinei lui de către locui
torii Văii Prahovei ji Văii Timi
șului.

Și șirul expresiilor de dragoste 
frățească față de Uniunea Sovieti
că, față de Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice s-ar putea con
tinua fără de sfîrșit.

La plecarea sa de pe aeropor
tul Băneasa, Gherman Titov a 
rostit cuvinte pline de căldură 
la adresa poporului nostru. Spu
nea Gherman Stepanovici : „Nu 
voi uita niciodată primirea mi
nunată pe care mi-a făcuf-o 
poporul romîn frate..."

Nici noi, nu-t vom uita nicioda. 
fă pe eroicul cosmonaut sovietic, 
un om cu înalte trăsături morale 
și de caracter, cu o gindire lim
pede și profundă, simplu și apro
piat de om, insumînd tot ce are 
mai bun un comunist.

Maiorul cosmonaut Gher
man Titov vizitînd cel 
de-al III-lea pavilion de 
mostre de bunuri de con

sum.

In timpul conferinței da presă.

Gherman Titov aclamat cu entuziasm la Ploiești. Foto ; V. RANGA

cm ziariști bucureșteni

și cu corespon- 
presei străine la

prezenți au făcut

Luni dimineața, pilotul 
cosmonaut Gherman Stepano
vici Titov s-a întîlnit la Casa 
Scînteii, în cadrul unei con
ferințe de presă, cu reprezen
tanții ziarelor centrale, ai A- 
genției „Agerpres", ai Radio- 
televiziunii 
denți ai 
București.

Ziariștii 
cosmonautului sovietic o căl
duroasă primire.

Conferința de presă a fost 
deschisă de tov. Teodor Mari
nescu, redactor șef al ziarului 
„Scînteia", care a salutat pre
zența lui G. S. Titov în mij
locul ziariștilor, i-a transmis 
sentimentele de adîncă admi
rație ale milioanelor de citi
tori ai presei noastre față de 
marile realizări ale Uniunii 
Sovietice în cucerirea Cosmo
sului și a urat noi succese glo
rioșilor cosmonauți sovietici.

Primit cu vii aplauze, a luat 
apoi cuvîntul G. S. Titov, care 
a răspuns la întrebările zia
riștilor.

Luînd cuvîntul, Gherman 
Stepanovici Titov s-a referit 
pe larg la sarcinile principale 
care au stat în fața zborului 
navei cosmice „Vostok—2". 
Printre acestea se înscriu : ve
rificarea posibilităților omului 
de a trăi și lucra în condițiile 
imponderabilității de lungă 
durată, conducerea manuală 
a navei cosmice, întreținerea 
legăturilor prin radio cu Pă
mîntul. Vreau să repet și aici 
— a spus G. S. Titov — că 
toate sarcinile principale le
gate de zborul navei „Vostok-2“ 
au fost îndeplinite, știința și 
tehnica sovietică repurtînd o 
importantă victorie, dovedin- 
du-se o dată mai mult că sa- 
vanții, inginerii, tehnicienii și 
muncitorii sovietici lucrează 
în mod serios în domeniul 
cuceriri spațiului cosmic.

In momentul de față avem 
unele date preliminare în toa
te aceste probleme. Dar de pe 
acum putem spune că în sta
rea de imponderabilitate se

tice, un comunist, un membru 
al marelui Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice".

Au luat apoi cuvîntul gene
ral maior Ion Tiu, maior ing. 
Mircea Călugăreanu și maior 
Mircea Avramescu, coman
dantul unui regiment de avia
ție.

Cosmonautul sovietic maior 
Gherman Titov a vorbit pe 
larg despre zborul navei cos
mice „Vostok 2“.

In amintirea vizitei sale ma
iorul Gherman Titov a primit 
daruri din partea piloților, 
militarilor forțelor noastre ar
mate.

★

Pilotul cosmonaut, maio
rul Gherman Titov, îm
preună cu tovarășii 

Gheorghe Apostol, Petre Bo
rilă, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leontin Să
lăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, au făcut luni la 
amiază o vizită la cel de-al 
treilea pavilion de mostre de 
bunuri de consum. Cosmo
nautul sovietic a fost însoțit 
de G. E. Cebotariov, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București. 

Oaspeții au fost întîmpinați 
de ministrul Comerțului, 
Gogu Rădulescu.

Maiorul Gherman Titov a 
apreciat calitatea bunurilor de 
consum expuse la pavilion. 
In cartea de impresii a pavi
lionului, el a scris: „Am vi
zitat expoziția cu multă plă
cere. Este un lucru foarte 
bun a organiza o trecere în 
revistă și o discutare prealabi
lă a produselor care se vor 
fabrica".

In timpul vizitei oaspeții au 
fost înconjurați cu o deose
bită căldură de oamenii mun
cii care se aflau la pavilion.

(Agerpres)

eu acolo, 
martor al 
omul va 
Lună și 
piatră lu- 
noi are

poate trăi și munci. Că se 
poate trăi, vă puteți convinge 
și dv. văzîndu-mă. Am o să
nătate foarte bună. Ca o ilus
trare, pot să vă dau următorul 
exemplu : Nu de mult am fă
cut analiza sîngelui și conți
nutul de hemoglobina în sîn- 
ge este de 98 unități.

Cred că zborurile viitoare 
ale cosmonauților sovietici — 
a adăugat vorbitorul — vor 
pune probleme din ce în ce 
mai complexe ; ele vor fi efec
tuate pe trasee tot mai înde
părtate, pe orbite mai înalte. 
Ca obiectiv următor al cosmo
nauților noștri este Luna. Cred 
că voi avea ocazia chiar dacă 
nu voi merge 
cel puțin să fiu 
momentului cînd 
pune piciorul pe 
va aduce de acolo o 
nară adevărată. La 
cine să zboare, cosmonauții 
sovietici sînt pregătiți pentru 
zboruri, iar că avem cu ce să 
zburăm o știe toată lumea.

Răspunzînd la o întrebare 
în legătură cu imaginea Pă
mîntului văzut din Cosmos, 
G. S. Titov a spus : Pămîntul 
nostru este foarte frumos. 
Imaginea sa mi s-a părut 
aidoma unei zîne înconjurate 
de aureolă albastră. Această 
aureolă este atmosfera, pe care 
din zbor o vezi literalmente 
ca o fîșie subțire în jurul Pă
mîntului.

Privind Pămîntul din Cos
mos — a continuat cosmonau
tul sovietic — vezi că el nu 
este chiar atît de mare. El este 
chiar foarte mic. Acest lucru 
îl spunem acum privindu-1 de 
pe orbita *erestră. închipuiți- 
vă însă că omul va zbura spre 
Venus, spre Marte, pe care noi 
le vedem acum pe cer ca pe 
niște mici stele. La fel apare 
Pămîntul văzut de pe aceste 
planete. Așa că — îți pui în
trebarea — merită oare ca pe 
o planetă atît de mică, ca pe 
un petec atît de mic al Uni
versului să ne certăm și cu

Gherman Titov
în vizită la C. C. al P. M. R.

Luni dimineața, maiorul cos
monaut Gherman Stepanovici 
Titov a făcut o vizită la Co
mitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, unde a 
fost primit de tovarășii Gheor
ghe Apostol, Petre Borilă, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea.

atît mai mult să ne batem ? 
După părerea mea nu merită.

O impresie foarte puternică 
am avut-o în legătură cu 
faptul că pămîntul nostru este 
rotund și nu se sprijină pe 
nimic. Aceasta n-am spus-o 
întîmplător. Intr-adevăr m-am 
gîndit în momentul în care 
am privit, că arată ca o sferă 
imensă, în special atunci cînd 
se găsea deasupra capului; 
bineînțeles mă refer la pozi
ția navei.

O altă întrebare s-a referit 
la legăturile de prietenie care 
s-au statornicit între primii 
cosmonauți ai lumii — Gaga
rin și Titov, între ei și viitorii 
cosmonauți sovietici. G. S. 
Titov a arătat că munca de 
cosmonaut implică o activita
te complexă, bazată pe o pre
gătire temeinică, multilatera
lă. A fi cosmonaut nu este un 
lucru ușor — a subliniat 
activitatea noastră de zi 
în lupta cu greutățile, 
mine și Iuri Gagarin, 
între noi și cosmonautul nr. 3, 
s-a încheiat o prietenie sin
ceră, trainică. Pot să vă spun 
că acesta din urmă, ca și Iuri 
Gagarin, este un om cu o stă- 
pînire excepțională.

Răspunzînd unei alte între
bări, G. S. Titov a vorbit pe 
larg despre grija P.C.U.S. și 
a lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov personal pentru cos
monautică și față de cosmo
nauți. Misiunea nobilă a cuce
ririi pașnice a Cosmosului este 
în centrul atenției P.C.U.S. - 
a declarat el. N. S. Hrușciov 
cunoaște pe nume pe toți pro- 
iectanții și constructorii nave
lor cosmice, el ne cunoaște și 
pe noi, cosmonauții, ne întrea
bă de multe ori cum trăim, 
cum ne simțim. Nu voi uita 
niciodată telegrama de salut 
pe care mi-a trimis-o la 
du’ navei cosmice Nikita ; 
gheevici. Să fiu sincer, 
mirea acestei telegrame 
emoționat pînă la lacrimi.

La 17 octombrie — a conti
nuat G. S. Titov — se vor des-

el. In 
cu zi, 
între 
ca și

bor- 
Ser- 
pri- 
m-a

Cosmonautul a fost însoțit 
de G. E. Cebotariov, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Uni
unii Sovietice la București.

Cu acest prilej a fost pre
zentat filmul „Din nou spre 
stele" consacrat pregătirii și 
efectuării zborului navei 
cosmice „Vostoc-2".

La prezentarea filmului au 

chide la Moscova lucrările 
celui de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. Mi s-a pus între
barea, cu ce sentimente în- 
tîmpin eu Congresul, ce simt 
eu înaintea acestui important 
eveniment ?

Ca orice om sovietic, sînt 
mîndru de poporul nostru, de 
partidul nostru. Sînt fericit că 
P.C.U.S. va adopta la acest 
Congres un nou program — 
Programul construcției comu
niste. Eu, ca tînăr comunist* 
voi vota cu bucurie pentru 
Programul partidului nostru. 
Și trebuie să vă spun — oame
nii sovietici sînt ferm con
vinși că acest program va fi 
nu numai îndeplinit, dar și 
depășit. De unde această con
vingere ? Pentru că este pro
gramul poporului care întru
chipează aspirațiile lui cele 
mai înalte. Și apoi, există oare 
vreun program care să nu fi 
fost îndeplinit la noi în 
U.R.S.S. ?

La o întrebare despre im
presiile sale în urma vizitei 
făcute în țara noastră, Gher
man Titov a spus:

Primirile cordiale ce mi s-au 
făcut la București, la Ploiești, 
la Brașov, au arătat că oame
nii muncii din R. P. Romînă 
nutresc sentimentele cele mai 
prietenești față de oamenii so
vietici. Mi-a plăcut foarte 
mult Bucureștiul. După păre
rea mea, el este un oraș tînăr. 
Tînără este și republica dv. 
Ea se dezvoltă, se întărește. Și 
desigur, ca și orice om tînăr, 
năzuiește spre țeluri înalte. 
Fără îndoială, oamenii mun
cii din R. P. Romînă își vor 
înfăptui țelurile lor. în marea 
familie frățească a pppoarelor 

nu 
vom 
vom 

lagărului socialist, noi 
numai că vom construi și 
întări socialismul, dar 
construi comunismul.

Permiteți-mi să mă folosesc 
de acest prilej — a subliniat 
cosmonautul sovietic — pentru 
a mulțumi din inimă oameni
lor muncii din R. P. Romînă 
pentru primirea atît de caldă,

asistat membri ai Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, membri 
ai Consiliului de Stat și ai 
Guvernului, activiști din 
aparatul Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

(Agerpres)

prietenească, pe cars ml-au 
făcut-o.

G. S. Titov a răspuns apoi 
la întrebarea — cum contri
buie zborurile omului în Cos
mos la întărirea prieteniei 
între popoare și la cauza păcii. 
Zborurile cosmice în U.R.S.S. 
nu reprezintă un țel în sine — 
a spus el. Din vechime omul 
a visat să zboare. Și el și-a 
făcut aripi, a zburat cu baloa
ne, apoi cu avioane care acum 
depășesc de mai multe ori vi
teza sunetului. Și iată, acum 
s-a înfăptuit și alt străvechi 
vis al omului: zborul în Cos
mos. Oamenii din întreaga 
lume salută victoriile în cuce
rirea Cosmosului. Cred că zbo
rurile cosmice făcute de oa
menii sovietici vor întări și 
mai mult prietenia între po
poare, vor ajuta și mai mult 
la stabilirea înțelegerii reci
proce între oamenii din lu
mea întreagă.

Cred totodată că asupra 
unor cercuri imperialiste a- 
matoare de agresiune zboru
rile noastre îi) Cosmos vor 
avea o influență, ca să spu
nem așa, cu efect de trezire 
la realitate. Astăzi cercurile 
imperialiste ațîță isteria răz
boinică. Aceste cercuri cred că 
într-un fel sau altul, prin di
ferite tertipuri pot speria 
Uniunea Sovietică. Vreau să 
vă spun că recent am fost în 
Republica Democrată Germa
nă. Am vrut să vizitez Poarta 
Brandenburg, unde este fron
tiera dintre R. D. Germană și 
Berlinul occidental. Ne-am 
apropiat de acel loc, am cobo- 
rît din automobile. Deodată, în 
partea apuseană a orașului a 
apărut în viteză o mașină 
blindată care a făcut un viraj 
amețitor și s-a oprit brusc. Nu 
știu ce a vrut să se dovedeas
că cu aceasta. Să fim speriați ? 
Oamenii sovietici au construit 
nave cosmice, rachete inter
continentale, ei nu pot fi spe
riați cu niște simple mașini 
blindate.

Răspunzînd la o altă între
bare, cosmonautul Titov a 
spus : cunoaștem în general

La revedere,
Sherman

Stepanovici I
(Urmare din pag l-a) 

cosmonauți, oamenilor noștri 
sovietici, despre felul cum am 
fost primiți, despre sentimen
tele frumoase pe care Ie nu
trește poporul romîn față de 
poporul sovietic.

Mîine încep lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. Aceste zile sint isto- 
rioe nu numai pentru poporul 
sovietic, ci și pentru oamenii 
muncii din lumea întreagă, în- 
trucît comunismul va triumfa 
pe întreaga planetă.

țin să mulțumesc Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, guvernului 
Republicii Populare Romîne, 
tuturor oamenilor muncii din 
republica dv. pentru primirea 
călduroasă, pentru cuvintele 
de prietenie adresate poporu
lui sovietic.

Vă urez sănătate, noi și mari 
succese în construcția socia
lismului în Republica Popu
lară Romînă.

La revedere, dragi prieteni 1
Cosmonautul sovietic și-a 

luat rămas bun de Ia cei pre
zenți. Un grup de pionieri ro- 
mîni și sovietici l-au oferit 
buchete de flori. înainte de a 
se urca în avion, cosmonautul 
sovietic a răspuns cu căldură 
uralelor bucureștenilor aflați 
pe aeroport, care au ovaționat 
pentru prietenia de nezdrun
cinat dintre poporul romîn și 
poporul sovietic, au aclamat 
pe eroul Cosmosului.

Maiorul Gherman Titov a 
fost îmbrățișat cu căldură de 
tovarășii Gheorghe Apostol și 
Ștefan Voitec.

La ora 15,30 avionul turbo- 
propulsor „11-18", avînd la 
bord pe pilotul cosmonaut, a 
decolat de pe aeroportul Bă- 
neasa, îndreptîndu-se spre 
Moscova.

(Agerpres)

unele lucruri despre cosmo- 
nauții americani. Știm că în 
general ei sînt băieți cu
rajoși, îndrăzneți. Pentru a 
zbura cu o rachetă ame
ricană, care odată explodează* 
odată zboară și pînă la urmă 
nici nu se știe încotro va 
zbura, trebuie să fii foarte 
curajos ! Este drept, reprezen
tanții firmelor au împiedicat 
pe cosmonauții americani să 
se întîlnească cu Iuri Gagarin. 
Ei spun: nu au timp, sînt 
foarte ocupați cu pregătirea 
zborului în Cosmos. Și noi ne 
pregătim în vederea zboruri
lor următoare. Noi însă am fi 
vrut să ne întâlnim cu ei. Mai 
de vreme sau mai tîrziu 
eu cred totuși că ne vom putea 
întîlni. Nu vom vorbi despre 
politică, nu vom vorbi despre 
a cui orînduire e mai bună* 
și nici măcar nu vom vorbi 
despre a cui rachetă este mai 
bună. Pur și simplu vom 
vorbi despre cauza pentru 
care zboară în Cosmos, despre 
ceea ce au adus bun pentru 
știință. La rîndul nostru le-am 
putea povesti ce înseamnă un 
zbor cosmic. împreună cu ei 
ne-am putea gîndi la progra
mul unui viitor zbor cosmic. 
Și de ce nu ? Există doar 
expediții complexe, la Polul 
Nord, în Antarctida, acolo 
oamenii de știință din în
treaga lume studiază în 
comun probleme dintre cele 
mai complicate. De ce să nu 
pornească o asemenea expe
diție complexă și în Cosmos ? 
Poate că cosmonauții sovietici 
și americani vor zbura odată 
împreună spre Lună, de 
exemplu. Desigur, cît de repe
de se va întîmpla aceasta, nu 
pot să știu. Vreau însă să 
spun că rachetele sovietice 
sînt suficient de puternice 
pentru a rid’ i și pe cosmo
nauții sovietici și pe cei ame
ricani.

Răspunsurile cosmonautului 
sovietic au fost în repetate 
rînduri subliniate cu vii 
aplauze de ziariștii prezenți.

(Agerpres)



Scrisoarea tineretului sovietic 
adresată Congresului P. C. II. S. 
Comsomoliștii, toți tinerii fi tinerele 

din Uniunea Sovietică au jurat 
solemn devotament față de Partidul 

comunist, și-au luat angajamentul că vor 
merge neobosit Înainte sub steagul marxism- 
leninismului, că vor lucra în toate sectoarele 
construcției comuniste acolo unde este mai 
mare nevoie, că vor munci astfel incit să fie 
participanți demni la construcția comunismn. 
lui. Acest jurământ este cuprins In SCRI
SOAREA TINERETULUI SOVIETIC ADRE
SATA CONGRESULUI, care a fost discutată 
și adoptată în unanimitate la marile mitinguri 
și adunări ale tineretului care au avut loc 
în întreaga țară.

Tînărul om sovietic, se subliniază în scri
soare este stăpîn deplin în țara ea. 400.000 
de tineri și tinere au fost aleși in sovietele 
de deputați ai oamenilor muncii. Sute de mii 
de tineri conduc întreprinderi, colhozuri, sov
hozuri, multi reprezentanți ai tinerei gene
rații au avut cinstea de a fi aleși delegați la 
congres. Pentru noi cea mai mare cinste, 
declară autorii scrisorii, este de a merita 
înaltul titlu de onoare de comunist.

Raportind Congresului despre rezultatele 
muncii sale după Congresul al XX-lea al 
partidului, tineretul sovietic scrie că în acești 
ani aproximativ 2 milioane de tineri și tinere 
au plecat pe păminturile desțelenite, pe șan
tierele comunismului. Cu participarea activă 
a tineretului au fost înălțate 39 furnale și 
cuptoare Martin, 29 laminoare și secții, 30 în
treprinderi chimice, 40 mine carbonifere, au 
fost electrificate peste 6.000 km căi ferate. 
500.000 de tineri și tinere au cultivat anul 
acesta porumb pe 12,5 milioane ha.

Tineretul sovietic declară că hotăririle celui 
de-al XXH-Iea Congres vor deveni progra
mul vieții sale.

muncii de constructor
oțl știu că poTum- 
beii sînt păsări 
cărora 1» plaa a- 
șezârile de lo
cuințe dar tncâ 
nimeni n-a auzit

ca ele să-și facă cuib acolo 
unde mai continuă lucrările 
de construcție. Dar iată că 
brigada de muncă comunistă 
a lui Ghenadi Maslennikov a 
adus pe șantier un coteț cu 
porumbei. Aceasta s-a în- 
tîmplat încă cu multi ani în 
urmă, cînd la chemarea Par
tidului Comunist, primele de
tașamente de comsomoliști 
au pornit a înfrumuseța ora
șul drag. De atunci, oriunde 
au înălțat clădiri noi, acești 
tineri muncitori au adus pe 
șantier întotdeauna un coteț 
cu porumbei de culoare gal- 
ben-deschis : păsările păcii 
s-au împrietenit bine cu oa
menii profesiei cele mai paș
nice de pe pămînt.

Biografia de muncă a lui 
Ghenadi Maslennikov a în
ceput cu uzina de frîne, 
unde a venit ca ucenic. 
Tînărul flăcău — aproape 
un băiețandru — a deve
nit curînd muncitor calificat. 
Probabil, că cu timpul, din el 
ar fi crescut unul din aceia

pe care poporul ti numește 
cu respect „maistru cu mîini 
de aur". Dar la uzină s-a mai 
vădit încă un talent al flăcă
iandrului — talentul de orga
nizator, șl colectivul II alege 
pe Ghenadi în munci de răs
pundere pe linie sindicală.

După aceasta, partidul și 
guvernul au chemat tineretul 
capitalei să-1 ajute pe cons
tructori a ridica orașul. Și 
Ghenadi Maslennikov a hotă- 
rît: dacă trebuie, mă duc și 
eu pe șantier, și voi rămîne

dori totdeauna să vină ca 
acum pe un loc viran și să 
croiască un drum pe care 
mai tîrziu vor trece mii de 
vieți omenești.

Astfel, îndeplinirea datoriei 
și romantismul au făcut din 
Ghenadi, un brigadier al 
constructorilor, care-și iubește 
profesia cu pasiune. Iar acea
stă dragoste s-a revărsat în- 
tr-un torent de energie atît de 
puternic, îneît nimic nu-i poa
te sta în cale.

Acum brigada ds. muncă

Corespondență telefonică din Moscova
acolo cît timp va fi necesar. 
Pe atunci la Moscova, casele 
se construiau încă din cără
midă, iar avîntul lucrărilor 
nici nu se putea compara cu 
cel de azi. Șantierul a atins 
în sufletul lui Ghenadi o stru
nă pe care nici el n-o știa : 
pe neașteptate și cu toată pa
siunea, el a simțit romantis
mul muncii oamenilor care 
vin primii pe un loc pustiu și 
lasă apoi în urma lor case, 
poduri sau uzine. Ghenadi a 
înțeles că de acum încolo va

comunistă a lui Ghenadi Mas
lennikov construiește un imo
bil cu 5 etaje. Tinerii cons
tructori vor termina montarea 
lui la 17 octombrie în ziua 
deschiderii celui de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S., cu 4 
zile înainte de termenul fixat 
în grafic.

Pentru brigadă acest imo
bil reprezintă un record ori
ginal. El este al nouălea imo
bil construit anul acesta, deși 
în plan se prevedea construi
rea a numai șase clădiri. Ast

fel, de pe acum, tinerii mun
citori au și montat 3 imobile 
în contul anului 1962.

...Departe, spre dreapta este 
o vale. Acum un an, acolo 
se termina bulevardul Lenin. 
Acum el se termină acolo 
unde se ridică imobilul pe 
care-1 termină brigada Iul 
Ghenadi Maslennikov.

întocmai cum saluți un 
vechi cunoscut se îndreaptă 
macaraua-turn spre puternica 
mașină care transportă blocu
rile întinzîndu-1 amabil un 
braț de oțel. Blocurile direct 
montate și cu geamurile puse, 
plutesc lin spre locul unde, la 
etajul IV, se remarcă printre 
ceilalți, silueta înaltă a bri
gadierului.

La 17 octombrie brigada se 
va muta la o adresă nouă, 
acolo unde acum se vede 
abia iești din pămint funda
mentul de beton al unui nou 
imobil. In ziua aceea bule
vardul Lenin se va mări cu 
încă o casă.

MIHAIL SPAGHIN 
redactor al ziarului 

„Moscovski Komsomoleț"

Moscova, 16 octombrit 1961

GENERAȚIA
COMUNISMULUI

Albatroși
pe tractor

Corespondentă telefonică din Moscova

ntr-un coif, păpădii. 
Ca un păienjeniș alb, 
pulul acestora co
boară lin spre pă- 
mînf și umple aerul 
cu un miros puter
nic, dar gingaș.

— Oare păpădiile sînt ierburi ? 
Victor zîmbeșfe batjocoritor. 

Mai întîi trebuie să știi, apoi să 
/orbești. Acestea nu sînt ierburi, 
ci ceai. Tractorul se apropie de 
mijlocul pășunii și Victor se o- 
preșfe. Deasupra tractorului zboa
ră albatroși. Cu aripile albe 
și întinse, de parc-ar fi dea
supra mării. Numai că In stepă 
albatroșii se simt mai curajoși și 
nu-i sperie cîtuși de puțin zgo
motul tractorului. îmi vine în gînd 
o comparație. Aici este o mare, 
iar tractorul o corabie.

Victor se străduiește să acopere 
zgomotul tractorului:

— Aici este mai bine. Iar în 
ceea ce privește tractorul...

El nu-și termină fraza. Tractorul 
a început să troznească pu
ternic. Trebuie să înainteze 
mai prudent. Victor frece la 
viteza cea mai mică și-și scoate 
capul din cabină pentru a observa 
dacă cositoarele nu se lovesc de 
pămînt. Dar in ceea ce privește 
tractorul lui Victor Dubinin, el ca 
înfăfișare nu se deosebește cu ni
mic de celelalte tractoare ; totuși 
în toată regiunea pămînturilor 
desțelenite el este cunoscut. To
tul constă în faptul că acest foarte 
obișnuit „D T 54" a salvat un alt 
tractor nou. N-a avut loc nici un 
miracol, dar pur și simplu comso- 
molistul Victor Dubinin lucrează 
de peste trei ani cu tractorul său 
fără reparații generale și în timpul 
acesta el a economisit numai la 
reparații o sumă echivalentă cu 
costul unui tractor nou.

Dar unde se găsește acest trac
tor nou l Desigur, el își are locul 
său în adevărata hală de oțel pe 
care a amenajat-o anul acesta 
colhozul. Dar Victor nu-l caută. 
El a refuzat să primească trac
torul nou și și-a luat angajamentul 
să lucreze cu vechiul său „DT 54“ 
încă doi ani fără reparații gene
rale. Acesta este darul pe care l-a 
făcut el în cinstea celui de-al 
XXII-lea Congres al Partidului 
drag.

încă de mic Vitka Dubinin a 
Îndrăgit tehnica. Din bucăți de 
lemn și shmă el își meșterea sin
gur jucării și le numea „tractoare" 
căci in apropiere de casa lui 
Vitka se găseau adevărate trac
toare „CTZ“. Mai tîrziu visul i s-a 
realizat. De atunci, Victor a con
dus singur tractoare. Victor Du
binin a devenit cunoscut în tot ra
ionul. Încă de pe atunci i se 
spunea „tractoristul de aur". El 
ara mai repede pentru că cu
noștea pînă în cele mai mici a- 
mănunte cîmpul semănat cu griu. 
El a fost primul care a îndeplinit 
planul și tractorul lui a arat pri
mele brazde. Pămîntul își dezvă
luia măruntaiele cu satisfacție și 
aburii ieșeau din el de parc-ar fi 
respirat, bucurîndu-se de elibera
rea lui.

— Cite secole te-ai prefăcut în 
adormit, dar acum noi te-am tre
zit. lată ce tractor am eu — își 
spunea Victor. în toiul luptei pen
tru desțelenire flăcăul a fost che
mat la armată. El a făcut-o în a- 
viația cu reacție. A zburat cu a- 
vioanele, dar tot timpul ducea do
rul pămîntului. Aripi, viteză, da ! 
Cu toate acestea, cel mai mult II 
place să lucreze cu prietenul său 
tractorul, cînd cu cositoare pen
tru fîn, cînd cu secerătoare pentru 
grîne.

O pasăre trece foarte aproape 
de el.

— Obraznici mai sînt pescărușii 

ăștia — o privește Victor cu mu
strare, Indreptîndu-și șapca. Nu 
face rău pescărușilor. Sînt păsări 
folositoare I

Dar să facem cunoștință și cu 
angajamentele lui Dubinin. în 
el sînt trecute astfel de puncte : 
să realizeze în 1961, 2.000 de ha. 
arate și să-i ajute a intra în 
clasa a 8-a a școlii serale pe Na
talia Molciuk și Mihail Mirosnikov.

Și el învață la secția prin co
respondență a Institutului agricol. 
Ii vine uneori greu să învețe. 
Tractoristul este doar ocupat tot 
anul. Dar colhozul are mare nevoie 
de un inginer mecanic...

L. GRAFOVA 
redactor la ziarul 

„Komsomolskaia Pravda"
Moscova, 16 octombrie 1961

In flecaie zi opt automo
bile „Moskvici" din mate
riale economisite 1 — anga
jamentul în cinstea Con
gresului a fost îndeplinit 
la Uzinele de automobile 
de mic litraj din Moscova.

oscova a îmbrăcat 
haine de sărbătoare. 
Pe prospectul Le
nin, pe strada Gorki, 
pe șoseaua Lenin
gradului, pe străzi

mari sau mici flutură steagurile 
roșii, vezi panouri imense pe care 
stau scrise cuvintele pornite din 
inimă : „Slavă P.C.U.S.".

Zilnic sosesc la Moscova sute 
de trenuri. Azi a sosit însă un 
marlar a cărui cursă va fi desigur 
înregistrată în cronica septenalu- 
fui. La Moscova a sosit de la 
Irkutsk trenul-ștafetă care a adus 
Congresului partidului raportul 
constructorilor acestei uriașe ma
gistrale electrificate care este o 
dată și jumătate mai mare decîf 
toate liniile electrificate din Sta
tele Unite ale Americii.

Muncitorii Combinatului de alia
je metalice, ai fabricii de încăl
țăminte „Kapranov" și cei de la 
Fabrica de ceasuri nr. 1 au motive 
de mare bucurie acum în ajunul 
istoricului Congres al partidului. 
Începînd de azi ei lucrează în

ine oare n-a ad
mirat văile verzi 
de la înălțimile re
giunii Lvov și pî- 
nă la limanul al
bastru al Mării

Negre ? Pretutindeni, întin
deri mari de pămînt, mai 
bogat cum nici nu se poate 
găsi. Dar cel mai rodnic și 
mai minunat este pămîntul de 
aci, din Pricarpatic. Iată pe ce 
pămînt, în colhozul „Taras 
Sevcenco" trăiește cunoștința 
noastră, tînăra Rozalia Jemci- 
șin. Cum este ea ? Ca și cele 
mai multe din fetele Galiției, 
este puțin cam rușinoasă, înal
tă, cu cosițe lungi și negre. De 
sub sprîncenele grele se văd 
ochii cenușii. Cîntă bine și știe 
multe cîntece lirice, mai ales 
dintre cele locale.

Sînt mulți eroi pe pămîntul 
nostru, oameni pe care Nikita 
Sergheevici Hrușciov i-a nu
mit „farul", dar „farul" acesta 
are ceva deosebit.

Rozalia a fost eleva lui Ev
ghenia Alekseevna Daliniuk, 
cunoscută maestră a recolte
lor de porumb cum o numim 
noi. Bune au fost sfaturile pe 
care le-a dat ea comsomolistei 
Rozalia Jemcișin.

A venit toamna cu darurile 
ei bogate și fetele au fost 
deosebit de mîndre. Au avut 
și de ce! Prima lor recoltă a 
fost trimisă la Expoziția agri
colă model.

COMSOMOLIȘTII ANULUI 1961
întreprinderi care au primit înal
tul titlu de întreprinderi ale mun
cii comuniste. La fabrica de în
călțăminte „Kapranov" producti
vitatea muncii a ajuns încă de pe 
acum la nivelul prevăzut pentru 
sfîrșitul septenalului. La fabrica de 
ceasuri, jumătate din numărul 
muncitorilor au studii medii și su
perioare. Un muncitor din trei 
este inovator.

Multe din aceste realizări mi
nunate, raportate Congresului, sînt 
strîns legate și de nymele Com- 
somolului, de activitatea milioa
nelor de membri ai Comsomolu- 
lui.

„învățăm la Leninabad, la școa
la tehnică, scriu Nikolai Rostro- 
nenko, Liuba Șofnikova și Vasili 
Sid în scrisoarea adresată C.C. al 
Comsomolului. Părinții noștri au 
fost și ei comsomoliști. Ei au a- 
părat revoluția și ne-au făurit o

,,F A R U
Dar șefa echipei nu-și găsea 

liniște, deși recolta a fost bo
gată — au strîns cite 60 de 
chintale de porumb la hectar. 
Cuvintele Evgheniei Alekseev
na le îndemna :

— Trebuie să tnvățați și iar 
să învățați...

Fetele s-au sfătuit cu condu
cătorii colhozului și s-au în
scris la secția prin corespon
dență a Școlii tehnice agricole 
din Vișnevțk.

Dar s-a dovedit că și aceasta 
nu le-a fost îndeajuns. Roza
lia s-a sfătuit cu prietenele 
sale și a cerut conducerii col-
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hozului ca în noua casă de 
cultură să li se repartizeze cî- 
teva camere pentru un club 
al lor.

Așa s-a născut inițiativa 
unei universități cultural» 
pentru întregul tineret, nu nu
mai din propriul lor colhoz, 
dar și din cele învecinate. Ro
zalia, personal, ca tînără co
munistă, a fost în fruntea 
grupului de organizatori. Tot 
ea a condus lucrările pentru 
crearea unei galerii de pictură.

Mult mai iubește Rozalia 
pămîntul! Ea nu face parte 
dintre cei care trec liniștiți pe 
lingă cîmpiile verzi sau aurii.

viață frumoasă. Locul nostru este 
acolo unde este mai dificil. Noi 
nu am construit Komsomolskul, dar 
vrem să construim Bratskul".

Comsomoliștii generației anului 
1961 au înălța) furnale în 8 luni 
în loc de 13 ;

Comsomoliștii din generația a- 
nului 1961 muncesc entuziast și 
simt pe umerii lor răspunderea a 
150 de mari șantiere ale comu
nismului ;

Comsomoliștii aceștia învață 
cite 3—4 meserii și termină in
stitute de învățămînt superior con- 
tinuînd să lucreze în producție.

Carnetele de comsomol ale 
multor comsomoliști din ge
nerația anului 1961, ale celor care 
au plecat printre primii pe pă- 
mînturile desțelenite, au fost ex
puse la Muzeul Revoluției, ală
turi de mărturiile despre cei care 

Echipa ei complexă de muncă 
comunistă a strîns anul acesta 
întreaga recoltă de porumb în 
5 zile.

Colectivul tinerilor întîm- 
pină cu noi realizări cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
Rozalia Jemcișin va duce per
sonal la Moscova raportul des
pre rezultatele obținute, căci 
ea a fost aleasă delegată la 
Congres.

...Fata se găsește pe malul 
înalt al rîului. Discută cu iu
bita ei mamă.

— Mă uit la cîmpiile și apele, 
la muntele nostru. Aș vrea să 
povestesc frumos delegaților 
despre pămîntul cel rodnic pe 
care îl muncim. Și aș avea ce 
povesti. Iți amintești, tata 
spunea că in trecut muntele 
Bokoțina a fost cu totul negru. 
Chiar numai uitindu-te la el, 
te cuprindea spaima. Apoi, în 
anii puterii sovietice, tata a 
luat parte la sădirea copacilor. 
Privește, ce păduri stufoase au 
crescut de atunci. Mai mare 
frumusețea!

Mama este de acord cu fii
ca. Soarele de toamnă blind, 
cu mîinile lungi ale razelor 
mîngîie parcă muntele Boko
țina, întinderile timpurilor.

Nesfîrșitele timpuri colhoz
nice sînt bogate în rod.

OLEG LUPII 
redactor la ziarul 

„Molod Ukrainî"
Kiev, 16 octombrie 1961.

au participat la asaltul Palatului 
de iarnă.

Alexandr Baburin are 26 de ani, 
face parte din generația lui 1961. 
Acest tînăr maistru de la Uzina 
cocsochimică din Moscova are 
marea cinste de a fi delegat la 
Congresul comuniștilor.

Un tovarăș de-al lui Alexandr 
Baburin l-a întrebat ce simte în 
aceste momente :

— Sînt prea emoționat — măr
turisea el. Știu doar un lucru : că 
la Congres îi voi simți alături de 
mine pe băieții din brigada mea, 
pe profesoara mea de la școala 
de meserii Irina Tarkano, ca și pe 
cei doi bătrîni muncitori din uzi
na noastră Ivan Maliuga și Vladi
mir Starostin care mi-au dat re
comandarea în partid.

Acum 10 ani a venit la uzină 
ca absolvent al școlii de meserii. 
Anii au trecut, a terminat școala

Piața Roșie. Absolvenți ai unor școli moscovite sărbătoresc fericiți acest important 
eveniment din yiața lor.

Volodia Guriev, 
secretarul...

tnă la Combinatul 
de mătase sînt vreo 
5 kilometri... Pe 
cîmp frunzișul îngăl
benit al copacilor 
freamătă. Cunosc 

foarte bine drumul acesta. Nu o- 
dată rn-am înfîlnif cu Volodia Gu
riev, secretarul organizației de 
Comsomol de la Combinatul de 
mătase din Bender.

...îmi place să mă întîlnesc cu 
flăcăul acesta. în fiecare mișcare, 
în fiecare gest al lui se simte for
ja unui om capabil. Mă atrag și 
ochii lui — profunzi, inteligenți. 
Dar, să vi-l prezint pe Volodia 
Guriev așa cum îl cunosc eu.

★
Totul a fost foarte simplu dar 

și foarte complicat La Combina
tul de mătase lucra o comsomo- 
listă, care se căsătorise mai da 
mult. Soțul ei lucra de asemenea 
la Combinat. O familie ca multe 
altele. Dar aceasta numai pentru 
un observator superficial. Nu și 
pentru Volodia Guriev.

...Poți să te interesezi despre 
un om cum își îndeplinește pla
nul. Aceasta o poți afla ușor. Dar 
în afară de planul da muncă o- 
mul mai are și familie, soție, co
pil, griji obișnuite. Uneori aces
tea nu pot fi cuprinse în nici un 
fel de cifre, în nici o dare de 
seamă.

Volodia Guriev are talentul de 
a se apropia de inimile oame
nilor. Comsomolista, lucrătoare a 
Combinatului, a povestit secreta
rului organizației totul, l-a poves- 

serală, apoi școala medie tehni
că, acum învață la institut. Vă 
dați seama ce voință de fier tre
buie să ai ca timp de 10 ani zi 
de zi să muncești și să înveți ?

Despre brigada lui Alexandr 
Baburin se spune atît : este o bri
gadă a muncii comuniste. Acesta 
este calificativul cel mai înalt ce 
poate fi daf muncii și vieții unor 
tineri sovietici.

Cea mai tînără din delegații 
Congresului esfe Zinaida lusipeț 
din satul Serebria, regiunea Vi
nita. Are 22 de ani. La această 
vîrsfă esfe cunoscută în foafă U- 
niunea Sovietică. împreună cu fe
tele din brigada ei, Zinaida a ob
ținut 11 fone de porumb-boabe 
la ha depășindu-și cu mult anga
jamentul luat.

Acesta este chipul generației 
anului 1961, chipul milioanelor de 
comsomoliști care raportează 
succesele lor obținute în cinstea 
marelui eveniment — istoricul 
Congres al P.C.U.S.

AL. STARK 
Moscova, '16 octombrie 1961. 

tit că are unele necazuri cu so
țul ei. Cu un cuvînj și-a deschis 
inima în fața lui Volodia.

Este o mare cinste cînd oame
nii au încredere în fine. Dar este 
prea puțin să-i asculți. Trebuie 
să justifici încrederea ce ji s-a a- 
cordat. Aceasta înseamnă să-i 
ajuți.

Volodia Guriev a știuf ce tre
buie să facă. A stat de vorbă cu 
soțul nu numai ca de la bărbat

Corespondență 
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din Chișinău
la bărbat, dar ca un conducător 
stimat de tineret, ca secretar de 
Comsomol.

Iar cînd au terminat discuția, 
Volodia l-a luat pe tînăr și l-a 
plimbat prin combinat, l-a arătat 
tinere muncitoare care au ajuns 
maiștri în producție, l-a arătat 
băieți care fără a ieși din pro
ducție au absolvit școli superioa
re. l-a arătat viața adevărată.

Tînărul a înțeles. $i aceasta a 
fost principalul.

Pe șantierul hidrocentralei Ciukurgan angajamentele în 
cinstea Congresului au fost duse la îndeplinire.

Am trecut odată, împreună cu 
Volodia Guriev, pe la tînăra fami
lie. Am auzit în casa aceasta un 
ris fericit a doi prieteni, a doi to
varăși de viață : soțul si soția 
despre care am pomenit mai sus. 
Iar Volodia era pe deplin mul
țumit.

Zilele trecute l-am văzut din 
nou pe Volodia, acum în ajunul 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., congres care este aștep
tat cu nerăbdare nu numai de noi, 
oamenii sovietici, dar și de toți 
cei cărora le sînt dragi destinele 
păcii și fericirii.

Volodia Guriev era la tribună. 
Vorbea despre oameni, despre 
oamenii sovietici pe care-i inte
resează fotul. Cosmosul și întin
derile pămînturilor desțelenite, 
noile mașini și noile cărți. Vor
bea despre oamenii sovietici, 
care prin munca lor plină de ab
negație apropie tot mai mult tri
umful deplin al comunismului în 
patria noastră.

ALEKSANDR OSIPOV 
redactor la ziarul 

„Tinerimea Moldovei" 
Chișinău, 16 octombrie 1961.
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făcută cîtorva din

oferit

în care au lucrat, 
pe care și-au

Muncitori elevi seialiști din Braila au lucrat cu Însuflețiră duminică la strînsul recoltei 
tn G.A.S.

Tineri brigadieri brăilenl 
la strînsul recoltei

uminică din orașul Bră
ila mii de tineri din 
școli și întreprinderi au 

mers să ajute gospodăriilor de 
stat din jur (Lacu Sărat, Bal- 
dovinești, Cotu Lung, Nazîruș) 
la strîngerea recoltei de po
rumb. Este o acțiune pa
triotică la care el au răspuns 
cu promptitudine și entuziasm. 
O dovedește nu numai numă
rul mare de participanțl ci și 
atmosfera 
străduința 
dat-o.

O vizită
brigăzile utemiste de mun
că patriotică ne-a 
imagini convingătoare des
pre munca tinerilor din oraș 
la strînsul recoltei de porumb. 
Am lost la gospodăria de stat 
Lacu Sărat, la 15 km în afara 
orașului, acolo unde se întind 
mari tarlale cu porumb ale 
gospodăriei de stat. Pe aceste 
sute și sute de hectare oame
nii însuflețiseră totul, pretutin
deni se făcea simțită prezența 
lor. Mașinile străbateau 
cîmpul într-un continuu du-te- 
vino.

Un grup de elevi ai Liceului 
„Nicolae Bălcescu" și ai Șco
lii medii nr. 1 în două ore în
cărcaseră în mașini 
morci porumbul de pe 
zeci de hectare. Erau 
■un grup din clasele a
șj a Xl-a C a liceului „N. Băl
cescu". Printre ei se vorbea 
deja despre anumiți iruntași 
(Maria Mocănașu, Cristache 
Copilan, Alex. Ionescu, Doina 
Brebeanu etc).

In altă parte, pe o supra
față de pe care s-a recoltat 
porumbul și s-au tăiat cocenii

și re- 
cîteva 
numai 
VIII-a

elevii secției serale a Școlii 
medii nr. 1 strângeau cocenii, 
îi legau și-i adunau în glugi. 
Făcuseră treaba asta timp de 
câteva ore iară odihnă și a- 
cum un câmp întins rămăsese 
în urma lor curat și împodo
bit cu șiruri de glugi.

Au......................
tatea 
crînd 
sau 
după 
tineri 
rul naval 
leea Traian) de la Uzinele de 
utilaj greu de construcții (Mo- 
canu Alex.-turnătoi) de la 
întreprinderea de prelucrare 
a stufului Brăila, și de la alte 
întreprinderi. Tineri muncitori 
și elevi.

Doi dintre ei Cecilia și Va
lerian Ciobanu alcătuiesc o 
iamilie tînără : soț, soție, co
legi de clasă și de bancă.

Tovarășul director al școlii 
ni i-a recomandat ca pe unii 
dintre fruntașii muncii patrio
tice de azi.

E greu să cuprinzi cîmpul 
acesta din zare în zare și să 
colinzi peste tot acolo unde 
muncesc atîtea mii de oa
meni. Nu-i greu însă să-ți dai 
seama cu cită rîvnă lucrează 
ei, cu cită bucurie au venit 
să muncească, ce ajutor pre
țios dau ei gospodăriei de 
stat la strîngerea recoltei 
bogate de porumb din anul 
acesta. Mașinile aleargă, se 
încrucișează pe drum, duc ăe 
aici spre hambare bogăția 
strînsă prin hărnicia atîtor 
tineri brigadieri ai muncii 
patriotice.

lucrat și aici cu seriozi- 
cu care-i poți vedea lu- 
la locul lor de muncă 

învățînd In timpul de 
orele de producție. Sînt 
muncitori de la Șantie- 

,1 Mai“ Brăila (A-

a
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O excepțională 
performantă 

aviatorilor sportivi 
romîni

puncte și C. Dumitrescu (Fla
căra Roșie) cu 28 puncte. în 
proba de viteză rezervată ju
niorilor titlul a fost cîștigat de 
Dan Popovici (Dinamo).

Dinamo Pitești — Rapid 
București 1-1 ; Dinamo Bucu
rești — Jiul Petroșani 5-2.

In clasament conduce ai

C. C. al P. C. U. S.
aniversării 

Marelui Octombrie

Noii colectiviști -
Gospodăria agricolă colectivă 

„Ștefan Gheorghiu" din co
muna Strejnic, regiunea 

Ploiești, abia a împlinit cîfeva săp
tămîni de la înfiinjare. Pentru a 
obține din primul an recolte bo
gate colectiviștii fac acum o sea
mă de lucrări care cer urgență. 
Astfel, s-au organizat convoaie de 
atelaje și s-au transportat pe te
renul eliberat de porumb pesfe
400 tone gunoi de grajd. După

gospodari harnici

gen

aceea brigada de tractoriști con
dusă de Vasile Dima de la S.M.T.- 
Bărcănești a făcut arături adinei 
și a început însămînțatul griului 
pe cele 200 hectare planificate. 
Datorită faptului că tinerii tracto
riști sînt bine aprovizionați cu se
mințe și că pe semănători lucrea
ză cîțiva colectiviști harnici, prin
tre care și tinerii Gheorghe Nicu- 
lae, Petre Vlădilă, Ion Neicu și 
alții, însămînțările se desfășoară 
într-un ritm intens. Pînă în pre
zent s-au însămînțat mai bine de 
150 de hectare. în următoarele 
două zile colectiviștii sînt hotărîți 
să termine însămînțările.

aceea brigada de

Aviatorii sportivi romîni, 
Octavian Băcanu și Valerian 
Vîscum au stabilit duminică o 
excepțională performanță. Pi- 
lotînd un avion bimotor de 
construcție romînească I.A.R. 
814 (1750 — 3000 kg) ei au par
curs fără escală peste 4.300 
km, zburînd 20h 39’ pe circui
tul Băneasa — Urziceni — 
Strejnic pe care l-au acoperit 
de 27 de ori. Această perfor
manță este superioară recor
dului mondial oficial (Clasa C 
subclasa C. 1. d) deținut de 
Novak (R. S. Cehoslovacă). Cei 
doi piloți romîni au închinat 
performanța lor pilotului cos
monaut Gherman Stepanovici 
Titov.

în clasament conduce acum 
Petrolul Ploiești cu 13 puncte 
urmată de Progresul 
priMts, Steagul Roșu Brașov 
și Dinamo București cu același 
număr de puncte, dar cu un 
joc mai puțin.

cu 11

Ciclism

au 
de

al

la calitate ». BARBU

Proba de semifond, cu care 
s-au încheiat duminică cam
pionatele republicane de ci
clism pe pistă a atras nu
meroși spectatori în tribunele 
velodromului Dinamo. Titlul 
a fost cucerit de dinamovistul 
Gh. Calcișcă, care a acumulat 
38 puncte. El a fost urmat de 
Gabriel Moiceanu (Dinamo) 30

Fotbal
Peste 15.000 de spectatori au 

urmărit duminică la Cluj în
tâlnirea internațională de fot
bal dintre echipele Știința și 
Always Ready (Bolivia). Net 
superiori, fotbaliștii români 
obținut victoria cu scorul 
6—0 (1—0).

★
In cel de-al doilea joc

turneului pe care-1 întreprin
de în țara noastră echipa tur
că Ferikoy a jucat duminică 
la Tîrgoviște cu Metalul. Gaz
dele au cîștigat cu 2—0 (0—0).

★
Campionatul categoriei A de 

fotbal a fost reluat duminică 
cu jocurile celei de-a 8-a eta
pe. Surpriza zilei a fost înre
gistrată la București unde pe 
stadionul „23 August" echipa 
U. T. Arad a reușit să cîștige 
cu 2-1 partida cu Progresul, la 
capătul unui meci pasionant. 
Um rezultat surprinzător a ob
ținut și Minerul Lupeni care 
jucînd pe teren propriu a dis
pus cu 2-1 de C.C.A. Alte re
zultate : Petrolul Ploiești — 
Știința Timișoara 2-0 ; Dinamo 
Bacău — Steagul Roșu Brașov

---- --- •---
Plecarea spre Moscova 
a delegației Asociației 

de prietenie 
sovieto - romîne

MOSCOVA 16 (Agerpres).— 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice a dat publicității che
mările cu prilejul celei de-a 
44-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 

într-una din cele 101 de che
mări se exprimă urări în 
cinstea Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S. — congresul 
constructorilor societății co-, 
muniste.

„Oameni ai muncii din Uni
unea Sovietică !, se spune în
tr-o altă chemare. Depuneți 
toate eforturile pentru înfăp
tuirea mărețului program de 
construire a societății comu
niste în țara noastră ! înainte 
spre victoria comunismului !“

Chemările conțin urări în 
cinstea Marelui Octombrie, 
care a deschis o eră nouă în 
istoria omenirii, în cinstea 
marxism-leninismului — stea
gul victorios al Revoluției din 
Octombrie, puternica armă 
ideologică a oamenilor muncii 
din întreaga lume.

Popoarele tuturor țărilor sînt 
chemate să lupte pentru lichi
darea totală și definitivă a ru
șinosului sistem de robie colo
nială, împotriva transformă
rii Germaniei occidentale 
în principalul focar al perico- 
lului de război în Europa, 
pentru încheierea cit mai 
grabnică a Tratatului de pace 
german și transformarea Ber
linului occidental într-un oraș 
liber. „Popoare din toate ță
rile ! Voi sînteți forța hotărâ
toare în lupta pentru pace ! 
Fiți vigilente, demascați pe 
ațîțătcrii la război imperia
liști — dușmanii omenirii! 
Luptați pentru dezarmare ge
nerală și totală !“

Intr-una din chemări se 
spune: „Salut frățesc oame
nilor muncii din Republica 
Populară Română, care con
struiesc socialismul ! Trăiască 
prietenia și colaborarea veș
nică și indestructibilă dintre 
popoarele sovietic și romîn !“«

Lansarea unei noi 
rachete sovietice 

în Pacific
® Racheta a parcurs o distanță 
de peste 12.000 km @ înalta 

precizie cu care a atins Jinta

MOSCOVA 16 (Agerpres) TASS transmite ; La 15 octom
brie a.e. in Uniunea Sovietică a fost efectuată su succes lansa
rea unei noi rachete purtătoare cu mai multe trepte in regiunea 
părții centrale a Oceanului Pacific PE O DISTANȚĂ DE PESTE 
12.000 lan.

Potrivit datelor rezultate din măsurătorile telemetrice și 
cele efectuate în afara traiectoriei, zborul rachetei și funcțio
narea tuturor sistemelor și treptelor ci au decurs în strictă con
formitate cu programul dinainte stabilit.

MACHETA PENULTIMEI TREPTE A RACHETEI A ATINS 
CU O ÎNALTĂ PRECIZIE, SUPRAFAȚA APEI OCEANULUI ÎN 
IMEDIATA APROPIERE A PUNCTULUI FIXAT DREPT 
ȚINTĂ, ÎN REGIUNEA STABILITĂ.

In conformitate cu comunicatul din 14 octombrie a. c. al 
agenției TASS, lansările rachetelor purtătoare în regiunea di
nainte anunțată vor continua.

Sosirea unor delegații 
la Congresul P. C. li. S

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
La Moscova continuă să so
sească‘delegațiile partidelor 
comuniste și muncitorești la 
cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S.

La 14 octombrie au sosit 
delegațiile Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, condu
să de Ho Și Min, președintele 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, pre
ședintele R. D. Vietnam, Par
tidului Muncii din Coreea, 
ccndusă de Kim Ir Sen, pre
ședintele C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
condusă de J. Țedenbal, prim-

al C.C. al Partidului 
Revoluționar Mongol,

secretar 
Popular 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole.

La 15 octombrie au sosit de
legația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar, și de
legația Partidului Comunist 
Chinez, în frunte cu Ciu En- 
lai, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze.

De asemenea, la Moscova 
au sosit delegațiile Partidului 
Comunist din India, condusă 
de A. Ghosh, Partidului Co
munist din Indonezia, condu
să de D. N. Aidit, Partidului 
Comunist Francez, condusă de 
Maurice Thorez, Partidului 
Comunist din Austria, condu
să de Johann Koplenig. Parti
dului Comunist din Maroc, 
condusă de Aii Yata, Partidu
lui Comunist din Uruguay, 
condusă de Rodney Arismendi, 
și ale altor partide comuniste 
și muncitorești.

★
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La Moscova continuă să so
sească delegații ale partidelor 
comuniste și 
cel de-al 
P.C.U.S.

La 15 
delegația 
Unit 
de Walter Ulbricht, prim-se
cretar al C. C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R. D- Germane, dele
gația Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C. C. al 
P. C. Bulgar. In aceeași zi au 
sosit delegația Partidului Co
munist din Germania, condusă 
de Max Reimann, delegația 
Partidului Comunist din Spa
nia, condusă de Dolores Ibar- 
ruri și delegațiile altor partide 
comuniste și muncitorești fră
țești.

Ambasadorul R .1*. Romine in IndiaLuni au părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre patrie Na
talia Filipovna Pisarenko, pre
ședinta Prezidiului Asociației 
de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine din R.S.S. 
Moldovenească ; Afanasi Se- 
meonovici Troșin, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., directorul 
Institutului de citologie din 
Leningrad, președintele sec
ției orășenești din Leningrad 
a Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne: Ioachim Negruță 
președintele colhozului „Djer- 
jinski» din 
nească și 
strungar, șef al unei brigăzi a 
muncii comuniste de la Uzina 
de rulmenți nr. 1 din Mos
cova, membri ai delegației A- 
sodației de prietenie sovieto- 
romîne care la invitația Con
siliului General A.R.L.U.S. au 
participat la manifestările din 
cadrul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice.

La plecare pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii : 
acad- P. Constantinescu-Iași și 
Marin Florea Ionescu, vice
președinți ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru re
lații culturale cu străinătatea, 
Sanda Rangheț, secretar al 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R. P. Ro- 
mînă, de membri ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S-, oa
meni de știință, artă și cul
tură, activiști ai organizațiilor 
de masă.

A fost de față D. K. Zvon
kov, prim secretar al Amba
sadei Uniunii 
București.

(Agerpres)

brigada
dusă de Ion Jelea de la SALT. 
Călugăreni. E înainte de ora 
prânzului. Doi tractoriști um
blă de colo pînă colo, rotin- 
du-se în jurul tractoarelor 
care stau, dezolate parcă, din 
pricină că nu sînt în brazdă. 
Dar nici nu poate fi vorba de 
așa ceva, pentrucă tractoarele 
cu pricina sînt defecte. După 
aproape două ore de așteptări, 
sosește șeful de brigadă, pur
tând într-o mînă un clește iar 
în alta un capăt de sîrmă. 
Pare abătut. Are și motive. 
De ce ? Pentru că, din lipsa 
lui și a unor tractoriști, trac
toarele se defectează adeseori. 
Cea mai mare supărare a șe
fului de brigadă însă provine 
din altă cauză. Și anume că, 
inginerul agronom al gospo
dăriei, Ion Furtună, a fost... 
neînduplecat. El n-a vrut să 

două ha. 
pentru 

de mîn- 
arăturii 

brazdele

recepționeze aproape 
de arătură normală 
că lucrul era făcut 
tuială: adâncimea
necorespunzătoare,
strîmbe. Intr-un cuvînt, lucrări 
de proastă calitate. Brigada a 
fost nevoită să refacă lucrarea 
așa cum a cerut inginerul.

Toate aceste neajunsuri au 
făcut ca ritmul zilnic de lucru 
să fie frânat, iar însămînță- 
rile pe cele 300 hectare cu 
grîu să fi» întîrziate.

B. COSTEA

R.S.S. Moldove- 
Boris Sergheev,

și-a prezentat scrisorile de acreditare
DELHI 15 (Agerpres). - La 13 

octombrie, dr. S. Radhakrishnan, 
vicepreședintele Republicii India, 
a primii pe Horatiu lancu, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Romîna în Republica 
India, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

în discursul rostit, Horațiu lan
cu a arătat că poporul romîn, care 
realizează în patria sa o vastă o- 
peră de construcție pașnică pe 
plan economic și cultural, se bucu
ră sincer de succesele pe care po
porul și guvernul indian le obțin 
pe drumul dezvoltării economiei și 
culturii, al progresului și înfloririi 
Indiei și apreciază politica exter
nă a Indiei, îndreptată spre pro
movarea coexistenței pașnice în
tre state cu orînduiri sociale di
ferite, lichidarea rămășițelor co
lonialiste, apărarea păcii.

Ambasadorul R.P. Romîne a ară
tat că relațiile multilaterale în con
tinuă dezvoltare dintre Romînia și 
India constituie o expresie a dorin
ței sincere de colaborare rodnică 
a popoarelor romîn și indian, a 
sentimentelor de prietenie pe 
care le nutresc reciproc, precum 
și o mărturie a valabilității prin
cipiilor coexistenței pașnice, ega-

li+ății și avantajului reciproc în 
relațiile dintre state.

în răspunsul său, dr. S. Rad
hakrishnan a spus : „Am fost 
în țara dumneavoastră cu puțini 
ani în urmă și am văzut munca 
de dezvoltare economică și re
construcție culturală în care sîn- 
teți angajați. Aceasta este o sar
cină în care și noi sîntem anga
jați în țara noastră. Acest obiectiv 
comun ne leagă".

Reterindu-se la situația interna
țională și la politica externă a 
Indiei, dr. Radhakrishnan a spus: 
Noi toți vrem pace, dar noi tre
buie să căutăm condițiile care 
făuresc pacea și aceste condiții 
sînt: să înceteze cursa înarmări
lor, rămășițele colonialismului să 
fie lichidate și dezarmarea să fie 
completă, generală și controlată.

Vicepreședintele Republicii In
dia, a arătat că nu există nici o 
îndoială că relațiile economice și 
culturale existente între cele două 
fărî vor putea fi întărite pe mai 
departe și l-a asigurat pe amba
sadorul R.P. Romîne de sprijinul 
și întreaga colaborare din partea 
sa și a guvernului indian pentru 
întărirea legăturilor de prietenie 
dintre cele două țări.

muncitorești la 
XXII-lea Congres al

octombrie au sosit 
Partidului Socialist 

din Germania, condusă

—

lusrănte Adunării
Generate a 0. N. U

Sovietice Ia

La Munchen:

Emoționantă demonstrație împotriva 
înarmării atomice a R. F. Germane

întîlnirea de fotbal: 
greșul—U.T.A. (tineret) dis
putată duminică pe sta
dionul Progresul din Capi
tală a prilejuit o dispută 

pasionantă.

Foto : N. STELORIAN

Vizita lui V. Veiebit, secretarul
executiv aî C.E.E., in R.P. taină

între 12 și 15 octombrie a.c. 
a vizitat țara noastră V. Veie
bit, secretarul executiv al Co
misiei economice O.N.U. pen
tru Europa (C.E.E.).

în timpul șederii sale în 
București, a fost primit de to- 
varășii Alexandru Bîrlădeanu, 
- ; ■< 7 : mr.re al Consiliului
de Miniștri, Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului și pre- 
ședirr.ele celei de-a XVI-a se
siuni a C.E.E., și Vasile Dumi- 

al ministrului

Afacerilor Externe. Cu acest 
prilej s-au discutat unele pro
bleme privind activitatea Co
misiei economice O.N.U. pen
tru Europa.
Secretarul executiv al C.E.E. 

a vizitat cel de-al III-lea pa
vilion de mostre al R. P. Ro- 
mîne, precum și unele con
strucții din București.

în seara zilei de 15 octom
brie 1961, V. Veiebit, a pără
sit țara.

Valoarea unui
(Urmare din pag l-a)

lucru mărunt, dar aranjarea: 
sculelor în dulap, în ordinea 
operațiilor, mă scutește de 
căutări, de timpi morți.

Un minut, două, trei.» în
seamnă piese. Așa socotesc 
tinerii de aici. Cîndva, Mihai 
Halinski nu-și dădea seama 
de acest lucru. Rămînea în 
urma celorlalți din brigadă și 
căuta justificări ; ba că piesa 
e prea complicată, ba că ma
șina’ are mai știu eu ce. To
varășii din brigadă, care l-au 
urmărit timp mai îndelungat, 
s-au hotărît să-l ajute să în
țeleagă sensul inițiativei ti
nerilor de la Uzinele — - ~ 
Vladimirescu“, 
simțului gospodăresc, 
consfătuire 
cui sumar 
efectiv.

— 30 de
unii, le pierzi dimineața pînă 
începi lucrul.

— La prînz lași lucrul cu o 
jumătate de oră mai devreme. 
Deci dintr-o dată s-au dus 60 
de minute.

„Tudor 
cultivarea 

într-o 
i-au făcut un cal
ai timpului lucrat

minute, i-au spus

— tn dulapul tău, o adevă
rată harababură. Din cauza 
asta pierzi iarăși minute pre
țioase.

După ce l-au criticat, i-au 
arătat concret cum să-și pre
gătească locul de muncă. 
Mă rog, nu i-a fost ușor la 
început, dar acum face casă 
bună cu gospodărirea șl se 
împacă bine și cu titlul de 
fruntaș.

Numai că nu toți s-au obiș
nuit să prețuiască minutul, să 
fie gospodari. Iată-1, de exem
plu pe Alexandru Rînaciu. La 
ora 7, cînd uzina lucrează în 
plin, Rînaciu abia intră pe 
poartă. 10 minute le pierde la 
vestiar; abia după asta 
începe și el lucrul. Dă drumul 
la freză, dar „ghinion", n-are 
cuțitul ascuțit Fuga la poli
zor. S-au dus încă 15 minute. 
Mal spune o glumă aid, una 
dincolo, la prînz se grăbește 
la spălător, fie primul",
așa că minut cu minut se a- 
dună în unele zile cam 80. In 
80 de minute Rînaciu ar pu
tea freza 10—15 biele pentru

BERLIN 16 (A-
gerpreș). — La 
Munchen a avut 
loc o emoționantă 
demonstrație împo
triva înarmării ato
mice a Germaniei 
occidentale. După 
cum anunță agenția

A.D.N., demonstran
ții au scandat lo
zincile : „Arma a- 
tomică — nu, viață 
pe pămînt — dai", 
„Afară din Germa
nia cu toate rache
tele atomice!”.

Sute de

rânduri 
lungul 

au acla- 
demon-

formînd 
dese de-a 
străzilor 
mat pe
stranți, mulți ală- 
turîndu-se celor ce 
participau la 
monstrație.

NEW YORK. - în ședința 
din 16 octombrie a Adunării 
Generale a O.N.U. au fost re
luate dezbaterile de politică 
generală.

Reprezentantul Republicii A- 
frica Centrală a consacrat cea 
mai mare parte a cuvîntării 
sale problemei lichidării colo
nialismului. Reprezentantul 
Republicii Africa Centrală a 
subliniat în același timp că 
Algeriei trebuie să i se acor
de independența. El s-a decla
rat în general de acord cu ne
cesitatea reorganizării apara
tului O.N.U. pentru „a-1 
adapta la situația existentă în 
lume".

minut
cum spunemotor, - după 

maistrul. în goană ca să cîști- 
ge timpul pierdut Rînaciu 
lucrează în asalt, nu folo
sește timpul de aschieie in
dicat și de aici calitate infe
rioară, suprasolicitarea ma
șinii, uzura timpurie a ace
steia. Și ca el mai sînt 
alții.

E drept că cei care nu 
țeleg să fructifice din plin 
nutele, să-și organizeze mai 
bine munca, cei care cred că 
aplicarea inițiativei constă 
numai în a-ți face curățenie 
la mașină, sînt puțini. Cei 
mai mulți tineri s-au convins 
de avantajele pe care le au 
lucrând după experiența tine
rilor de la Uzinele „Tudor 
Vladimirescu". Ei obțin rezul
tate mai bune, produse de 
calitate superioară. Pentru că 
inițiativa te ajută să lucrezi 
ordonat, calm, ritmic. De tine
rii care n-au ajuns să treacă 
de la a putea la a folosi 
timpul de lucru, la a fi buni 
gospodari se ocupă întregul

Și

în- 
mi-

colectiv. Cu ei stau de vorbă 
responsabilii de brigăzi, maiș
trii, inginerii. Organizația 
U.T.M. a inițiat acțiuni intere
sante pe linia educării sim
țului gospodăresc la tineri. 
Din ele fac parte schimburile 
de experiență concrete, la lo
cul de muncă al fruntașilor 
sau al celor mai bune brigăzi, 
curățenia generală de la 
sfîrșitul fiecărei săptămîni, 
raidurile postului utemist de 
control pe această problemă. 
Aplicarea inițiativei tinerilor 
de Ia Uzinele „Tudor Vladi
mirescu" este unul din obiec
tivele întrecerii pentru cuce-

- rirea titlului de brigadă frun
tașă și fiecare tînăr trebuie 
să înțeleagă conținutul aces
teia, să o aplice la locul lui 
de muncă. Mă gîndesc că ar 
fi foarte util dacă comitetul 
U.T.M. ar organiza o adunare 
generală deschisă cu tema 
„Valoarea minutului" în care 
fruntașii să-și împărtășeașcă 
experiența lor.

Ar fi interesant și, în ace
lași timp, util.

pietoni

DELHI. — D-na Rameșvari 
Nehru, fruntașă de seamă a 
vieții publice indiene, laurea
tă a Premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare", a declarat că 
din premiul ce i s-a acordat 
va înființa la Delhi un cen
tru internațional pentru popu
larizarea ideilor păcii. Hotărî- 
rea d-nei Rameșvari Nehru a 
fost întimpinată de opinia pu
blică progresistă din India cu 
un sentiment de profundă sa
tisfacție.

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, la 15 
octombrie a fost dat publici
tății la Pekin comunicatul co
mun al guvernului R. P. Chi
neze și guvernului regal al Ne
palului.

Cele două părți, se spnne in 
comunicat, sînt de părere una
nimă că cerința imperioasă a 
popoarelor tuturor țărilor este 
menținerea păcii internaționa
le și ca atare trebuie să se 
pună capăt colonialismului, să 
se acționeze împotriva războa
ielor agresive, să se respecte 
principiul suveranității reci
proce și al neamestecului în 
treburile interne.

BERLIN. — în cadrul unei 
conferințe de presă, organiza-

tă zilele trecute de Biroul de 
presă al Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane, a fost 
demascată activitatea crimina
lă a organizației de spionaj 
vest-germane „Gehlen". Zia
riștilor prezenți li s au pus Ia 
dispoziție documente care de
monstrează că organizațiile re
acționare ale transfugilor sînt 
folosite pentru pregătirea de 
acte teroriste și subversive 
împotriva țărilor socialiste.

ACCRA. — La 15 octombrie 
a luat sfîrșit Ia Accra confe
rința pregătitoare a organiza
țiilor de tineret din țările 
africane la care au luat parte 
delegați din Guineea. Ghana, 
Mali, Nigeria, Tunisia. Ma
roc, Algeria, R.A.U. și Congo. 
După cum transmite agenția 
Reuter, participanțij Ia con
ferință au hotărît convocarea 
în aprilie, anul viitor, a unui 
congres al 
tineret din 
creării unei 
retului din 
S-a subliniat 
acestei
dreptată spre „realizarea in
dependenței totale și unității 
imediate a continentului afri
can".

organizațiilor de 
Africa în scopul 

organizații a tine- 
întreaga Africă, 

că activitatea 
organizații va fi în-

(Agerpres)


